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2.1 Összefoglalás
A  tér-  és  időbeli  aktivitásmintázatok  minden  szabadon  élő  állat  esetében  meghatározó

jelentőséggel  bírnak.  A mintázatok eloszlása  –  mind  térben,  mind  időben – belső  és  külső

tényezők  összehangolt  hatásaként  jelenik  meg.  A  közönséges  ürge  (Spermophilus  citellus)

nappali  életmódja,  rágcsálók  között  nagy-közepes  testmérete  és  lyukásó  tevékenységéből

adódóan jelenlétének könnyű detektálhatósága miatt könnyen vizsgálható e tekintetben. Jelen

dolgozat célja az ürge tér- és időbeli aktivitásmintázatra ható környezeti tényezők leírása, és az

egyes tényezők aktivitásra gyakorolt hatásának tesztelése.

Az  időbeli  aktivitásmintázatot  két  időléptékben  vizsgáltuk,  napi  és  éves

aktivitásmintázatokra  gyakorolt  környezeti  hatásokat  elemeztünk.  Vizsgálati  módszereink  a

terepi  vizuális,  vészjelzés-számolásos,  biotelemetriás  aktivitásbecslés,  a  szimulációs

modellépítés, és a laboratóriumi,  illetve terepi manipulációs kísérletek voltak. Eredményeink

szerint  az  ürgék  napi  aktivitásában  kimutatható  egy térben  és  időben  is  stabil,  jellegzetes

mintázat, mely egy kifejezett délelőtti, és egy elnyújtottabb délutáni aktívabb periódusok közé

ékelődő  csökkent  déli  aktivitású  időszakkal  írható  le.  A  mintázat  meghatározásában  a

páratartalom és a fényintenzitás napi lefutása, illetve a hőmérséklet napi járása volt bizonyítható.

Terepi  manipulációs  kísérletünk szerint  a déli  hőségnek döntő  szerepe van a déli  csökkent

aktivitású időszak kialakulásában. 

Térbeli aktivitás-vizsgálatok két léptékben történtek. A mikrohabitat használat feltárására

terepi  leíró  jellegű  vizsgálatokat,  és  manipulációs  kísérletet  végeztünk,  míg a  makrohabitat

használatot  országos  szinten  korrelatív  kapcsolat  kereséssel  és  térinformatikai  módszerrel

elemeztük. Az ürge mikrohabitat vizsgálatával kapcsolatban elmondhatjuk, hogy a faj egyedei

előnyben részesítik a természetes növényzetű foltokat, a bolygatást jelző növényzettel borított

térrészekkel szemben. Kaszálással manipulált terület-csoportok segítségével kimutattuk, hogy az

ürgék előnyben részesítik a rövidebb növényzetet a hosszúval szemben, illetve a dombtetőket

nagyobb számban népesítik be, mint a mélyedéseket. A makrohabitat vizsgálat során, kérdőíves

módszerrel felmért, országos ürgeállomány térbeli eloszlását befolyásoló tényezőket kerestük. A

korrelatív feldolgozás  és a  GIS elemzés a talajvízszint,  a  növényzetmagasság,  a növényzeti

borítás,  és  a  talaj  több  tulajdonságának  hatását  mutatja.  Országos  háttéradatbázisok  fel-

használásával olyan potenciális ürgelelőhely térképeket szerkesztettünk, melyek jelenlegi isme-

reteink alapján kirajzolják azokat a térrészeket, ahol az ürgék által kedvelt, illetve elviselhető

körülményeket találhatunk. Az így kapott élőhelytérképek szigetszerű, fragmentált elrendezést

mutatnak, amely a védett ürge magyarországi fennmaradásának problémás voltát veti fel.
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2.2 Summary
Temporal and spatial activity patterns are essential for free ranging animals. Spatio-temporal

pattern observed in many animal species originates from an interaction between endogenous

and  environmental  factors.  European  ground  squirrels  (Spermophilus  citellus)  are  ideal

models  for  indirect  (e.  g.  counting  of  burrow  entrances)  and  direct  observations  (e.  g.

observation of daily activity) as they are diurnal and highly visible inhabiting short  grass

meadows. The goal of present study was to describe and prove the effects of environmental

factors on spatio-temporal activity pattern of this species.

Temporal activity pattern was analyzed in two temporal scales: the environmental effects

on daily and seasonal activity patterns were studied. Visual observation, alarm call counting,

biotelemetry,  simulation  modelling,  laboratory  and  field  experiments  were  used  as  data

collection methods. Daily activity of ground squirrel populations showed a stable pattern in

space and time.  The activity period starts in the morning followed by a forenoon peak, just

before a rest phase at midday period, this pattern was affected by air humidity, air temperature

and  light  intensity.  As  field  manipulation  proved,  the  midday heat  plays  a  central  role  in

determining the midday pause in the activity of ground squirrels. 

Spatial  activity  pattern  was  analyzed  at  two  different  scales.  Microhabitat  use  was

studied by both descriptive and manipulative field experiments, while macrohabitat use was

determined by correlative and GIS analysis at landscape level. We found that ground squirrels

preferred  microhabitat  patches  with  natural  plant  cover  produced  traditional  grazing

management  resulting  in  short  grass  steppes.  Furthermore,  the  necessity  of  avoidance  of

precipitation water inflow of the burrow system could influence the microrelief preference of

squirrels, as a preference for elevated areas was found in sites differing in vegetation and soil

type. The impact of human disturbance was negligible in our study population. 

For studying the landscape level determinants of ground squirrel distribution a national

distribution  map  was  constructed using a  questionnaire-based  survey.  Available  base  maps

(plant cover, soil structure, roads, rivers, etc.) were used for GIS analysis. Effects of water table

level, vegetation height, plant cover, physical and chemical soil structure variables were detected

on ground squirrel  habitat  use. Both preferred and not-avoided potential  habitat  maps were

developed using available base maps. Survival of Hungarian populations of the protected ground

squirrel species was found to be questionable as the potential habitat patches are scattered on

highly fragmented landscapes. 
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3. Bevezetés

3.1 Időbeli aktivitásmintázatra ható tényezők

Az  időbeli  változások  minden  élőlény  számára  meghatározó  jelentőségűek.  Az  életidő,  a

termékenység  idejének  hossza,  vagy  az  az  időtartam,  amennyit  az  adott  élőlény

tápanyag/táplálék nélkül elvisel,  mind alapvető fontosságú. A szabadon élő állatok életében

megszámlálhatatlan aktív és kevésbé aktív időszak váltja egymást. Az állatoknak szinte kivétel

nélkül meg kell keresniük, de legalábbis el kell fogyasztaniuk táplálékukat, inniuk, szaporodniuk

kell  és  pihenésre,  regenerálódásra  is  szükségük  van.  Az  aktív/passzív  időszakok  bonyolult

váltakozásai  gyakran  jellegzetes  aktivitás-mintázatokat  rajzolnak  ki,  amely  az  élőlény

környezethez való alkalmazkodásának egyik hatékony eszköze (Halle & Stenseth, 2000). 

Alaposabban  megvizsgálva  az  egyes  aktivitásmintázatokat,  majdnem  mindig

felfedezhetőek bennük szabályosan ismétlődő komponensek, sőt, gyakran egymásba ágyazott,

eltérő periódusidejű ciklusok is. Igen alaposan kutatott és jól ismert példa a madarak vonulása: a

mérsékelt és hideg égöv egyes madarai a téli, kedvezőtlen viszonyok elkerülésére minden ősszel

több száz,  sőt  több ezer  kilométert  tesznek meg,  hogy a táplálékhiányt kedvezőbb,  délebbi

területeken vészeljék át. Tavasszal aztán a költés idejére visszatérnek kikelési helyük közelébe.

A jelenséget egy genetikailag rögzített, belső ritmus irányítja, melynek külső módosító tényezői

is  lehetnek.  Ez igen gyakran a fotóperiódus hosszának változása (Berthold,  1988,  Ellegren,

1991). Kimutatták továbbá, hogy a vonulás szabályos napi ritmust is mutathat (Biebach et al.,

1991,  Gudmundsson,  1994).  Bizonyos  halak  esetében  hasonló  jelenséget  figyeltek  meg:  a

folyóban kikelt lazac-ivadékok életük nagy részét a tengerben töltik, azonban ívni felúsznak a

folyón és visszatérnek oda, ahol a világra jöttek (Steer & Hyatt, 1987). Az emlősök körében

szintén  számtalan  példát  ismerünk  ciklikus  aktivitásmintázatokra.  A  téli  álmot  alvó  fajok

minden évben lelassult, hibernált állapotban töltik a kedvezőtlen periódust (Mrosovsky, 1968).

Gerkema  és  Verhulst  (Gerkema  &  Verhulst,  1990)  vizsgálatai  szerint  a  mezei  pockok

jellegzetes, szinkronizált napi aktivitást mutatnak, mely feltételezésük szerint a ragadozók elleni

védekezésben játszik szerepet. 

Az előbbi néhány kiragadott példa is jól szemlélteti, hogy az aktivitásciklusok időléptéke

más  és  más  lehet.  Ennek  alapján  beszélhetünk  éves  (circannuális),  hold  állásához  igazodó

(circalunális),  napi (circadián),  és napon belüli  (ultradián) ritmusokról,  a leglényegesebbeket

kiemelve (Halle & Stenseth, 2000). A különböző időléptékben fellelhető ritmusok nemritkán
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valamilyen periodikusan változó környezeti tényező, vagy tényezők időbeli lefutását követik, bár

előfordul  az  is,  hogy  ún.  szabadonfutó,  környezettől  gyakorlatilag  független  ritmusra

akadhatunk. Ilyen pl. a sarki ürge (Spermophilus parryii) téli álmának vizsgálata közben leírt

"féléberségi" állapot  hibernációban tapasztalt  szabályos ismétlődése (Daan et  al.,  1991).  Az

aktivitásmintázatok kialakulásába tehát  külső és  belső tényezők is  beleszólhatnak (Aschoff,

1966). 

A külső tényezők hatásai igen sokfélék lehetnek. Az alább felvillantott példákkal - a

teljesség igénye nélkül - néhány jellegzetes, már felderített ható tényezőt mutatunk be az élővilág

különböző csoportjaiban.

A növények vegetációs ciklusának beállításában a klimatikus viszonyoknak, illetve a

nappalok  hosszának  döntő hatása  lehet,  mint  azt  nyírfa  fajok  (Betulaceae  spp.)

mikrosporogenézis tetrád fázisának vizsgálatával kimutatták (Luomajoki, 1996).

A rovarok aktivitását  a levegő hőmérséklete nem ritkán nagyon erősen befolyásolja,

ugyanis pl. kis termetű lepkefajok bizonyos hőmérséklet alatt egyáltalán nem képesek repülni

(Tsuji et al., 1986).

Egy tengeri teknős fajon (Caretta caretta) kimutatták, hogy a víz hőmérséklet-ingásának

hatására  az  ivararány éves  ritmicitást  mutat,  mivel  nőstény utódok  csak  nyár  folyamán,  a

melegebb időszakban kelnek ki a tojásokból (Mrosovsky et al., 1984).

A költöző madarak vándorlásának ideje függhet a levegő hőmérsékletétől (Gatter, 1992)

vagy a napi világos periódus hosszától (Berthold, 1988).

Emlősöknél is számos esetben kimutatható a hőmérséklet aktivitásciklust meghatározó

szerepe (Geiser & Baudinette,  1985:  Sminthopsis macroura  (Dasyuridae: marsupialia) napi

aktivitásán,  Loehr & Risser, 1977:  Spermophilus beldingi napi aktivitásán,  Vispo & Bakken,

1993: Spermophilus tridecemlineatus napi aktivitásán), de a fényintenzitás-változás hatására is

sok  példát  találunk  (Geiser  &  Baudinette,  1985:  Sminthopsis  macroura (Dasyuridae:

marsupialia) napi aktivitása,  McCarley, 1966:  Spermophilus tridecemlineatus napi aktivitása).

Egyes amerikai ürgefajok esetében kimutatták a páratartalom változásának (McCarley, 1966:

Spermophilus tridecemlineatus),  a  talaj  fagyottsági  fok  változásának  (Wade,  1950:

Spermophilus tridecemlineatus  és  S.  franklinii  éves ciklusánál)  hatását  is,  de a  fajtársak és

ragadozók  viselkedésének  (Gerkema & Verhulst,  1990:  Microtus  arvalis),  illetve  az  egyed

motivációs állapotának (Váczi et al., 1996: Spermophilus citellus) hatására is vannak példát.

A nyílt,  fátlan élőhelyekre általánosan jellemző a szélsőséges klíma: az erős nappali

felmelegedést gyakran hideg éjszakák követik. Az itt élő csapadéknak és szélnek egyaránt kitett
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állatok gyakran keresnek menedéket földalatti járatokban (Raptor group, 1982: Microtus arvalis,

Váczi et al., 1996:  Spermophilus citellus esetében), ugyanis itt sokkal nagyobb biztonságban

vannak ragadozóiktól, mint a felszínen (MacWhirter, 1992: Spermophilus columbianus esetén),

és az üreg klímája is kiegyenlítettebb (Vispo & Bakken, 1993: Spermophilus tridecemlineatus

esetén). Azonban sok üreglakó bizonyos szükségleteit (táplálkozás, vízpótlás, párválasztás, stb.)

csak a felszínen tudja kielégíteni, így időről időre el kell hagynia a biztonságos földalatti járatot.

Ezeknek az állatoknak meg kell tehát választaniuk azt az időt, amikor a legkisebb veszéllyel

tartózkodhatnak a felszínen.

Az ürgék (Spermophilus spp.) általában nappal aktívak, és nyílt, rövidfüvű puszták lakói

(Murie & Michener, 1984). A kontinentális klíma tele annyira kedvezőtlen az itt  élő ürgék

számára, hogy ilyenkor teljes passzivitásba vonulnak, és hibernált állapotban vészelik át ezt az

időszakot (Daan et al., 1991:  Spermophilus parryii,  Mrosovsky, 1968:  Spermophilus. citellus

esetén). Ilyenkor életfunkcióik erősen lelassulnak (szívük percenként egyszer húzódik össze) és

az ehhez szükséges minimális energiát zsírraktáruk elégetésével biztosítják, egész télen át. Az

aktív szezon időbeli aktivitásmintázata nagyon erősen az állatok szaporodási ciklusához kötött

(Loehr & Risser, 1977: Spermophilus beldingi esetén), azonban időjárási tényezők (McCarley,

1966:  Spermophilus tridecemlineatus,  Wade,  1950:  Spermophilus tridecemlineatus és

Spermophilus franklinii esetében)  és  az  állat  tápláltsági  állapota  (Loehr  &  Risser,  1977:

Spermophilus beldingi esetén) is befolyásolja. 

A napi aktivitásmintázat, ha lehet, még ennél is erősebben függ a külső körülményektől.

A reggeli felszínre jövetel időpontja a napfelkelte idejétől, a hőmérséklettől, a szélerősségtől és

a  páratartalomtól  függhet  (Loehr  & Risser,  1977:  Spermophilus beldingi,  McCarley,  1966:

Spermophilus teridecemlineatus esetén),  a  déli  mintázat  kialakításáért  pedig  elsősorban  a

hőmérsékletet teszik felelőssé (Loehr & Risser, 1977: Spermophilus beldingi, Vispo & Bakken,

1993:  Spermophilus Spermophilus esetén).  A  kapott  eredmények  arra  utalnak,  hogy  a

napfelkelte  idejével  és  a  reggeli  hőmérséklettel  pozitív  a  kapcsolat,  míg  a  szélerősség,  a

páratartalom és  a  déli  hőmérséklet  növekedése negatívan hat  az  aktivitásra.  A hőmérséklet

növekedése tehát egy bizonyos szint alatt pozitívan, majd hőségben negatívan befolyásolja a

felszíni  aktivitást.  McCarley  (McCarley,  1966)  Spermophilus tridecemlineatuson végzett

vizsgálatai szerint a napi aktivitásmintázat lefutása az aktív szezon során jelentősen változó,

ugyanis déli csökkent aktivitású periódust csak az aktív szezon közepén talált, az elején és a

végén nem. Az előbbi esetben egyetlen, déli maximummal írható le a napi aktivitás görbe. 
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Az  aktivitásmintázatra  gyakorolt  környezeti  hatások  vizsgálata  leggyakrabban

korrelációs vizsgálatokkal  történik:  az aktivitás  és  bizonyos környezeti  tényezők logikusnak

tekinthető párhuzamos időbeli lefutásából következtetnek azok valószínűsíthető hatásaira (pl.

Loehr  &  Risser,  1977:  Spermophilus beldingi,  McCarley,  1966:  Spermophilus

teridecemlineatus esetén).  Néhány kutató a tapasztalt  aktivitásmintázatok,  és a terepen mért

környezeti változók összefüggéseire matematikai modellek építésével keres választ (pl. Vispo &

Bakken, 1993: Spermophilus tridecemlineatus esetén, Mrosovsky, 1968: Spermophilus citellus

esetén). Mások ellenőrzött laboratóriumi körülmények között beállított kísérletekkel vizsgálják a

kérdéskört  (pl.  Betts,  1976:  Spermophilus  columbianus;  Cabanac  & Dib,  1983,  Fantino  &

Cabanac, 1984:  Rattus rattus esetében). Az abiotikus tényezők aktivitásmintázatra gyakorolt

hatásaira a legmeggyőzőbb bizonyítékokat talán a terepi manipulációs kísérletek szolgáltatnák,

azonban  ezek  –  elsősorban  technikai  nehézségek  miatt  –  szinte  teljesen  hiányoznak  az

irodalomból (de ld. Váczi et al., 2006).

Az egyes ürgefajok szezonális szaporodási ciklusa erősen függ a földrajzi viszonyoktól.

Az amerikai kontinensen igen sok ürgefaj él eltérő földrajzi hosszúságú és tengerszint feletti

magasságú élőhelyeken. Ezekkel a fajokkal, eltérően az általunk vizsgált Spermophilus citellus-

tól, igen sok vizsgálat foglalkozik, s így jelentős irodalmi háttér áll rendelkezésre. Murie &

Michener (Murie & Michener, 1984) összefoglaló munkájából kiderül, hogy az amerikai fajok

közül a magasabb térszíneken és az északabbra élők aktív periódusa általában rövidebb, és a

nemek és korcsoportok szezonális aktivitása szinkronban történik. Ezzel szemben a délebbi és

alacsonyabb tengerszint feletti magasságú élőhelyeken megtalálható fajok hosszabb aktív ciklus

mellett aszinkron szezonális aktivitást mutatnak.

A  tipikus  aszinkron  szezonális  aktivitásmintázat  szerint  a  téli  álomra  vonulás  a

következő sorrendben zajlik: kifejlett hímek, utódokat nem nevelt kifejlett nőstények, utódokat

felnevelt kifejlett nőstények, fiatal nőstények és végül a fiatal hímek (1. ábra). Ezt a sorrendet a

szaporodásra (kifejlett állatok esetében) illetve a növekedés (fiatal egyedeknél) és zsírraktárak

építésére (minden egyednél) fordított erőfeszítések közötti egyensúly eltolódása alakítja ki. A

kifejlett hímek szaporodásban betöltött szerepe a tavaszi párzással lezárul. A kifejlett, utódokat

nem  nevelő  nőstényekhez  hasonlóan,  a  nyári  aktív  periódus  egésze  rendelkezésükre  áll  a

megfelelő mennyiségű tartalék-tápanyag testükben történő felhalmozására. Az utódokat nevelő

nőstények  és  a  fiatal  egyedek  a  szoptatás/szopás  végeztével,  nyár  közepén  kezdik  a

zsírfelhalmozást.  A fiatal  állatoknak a szülői  fészek elhagyását követő  elvándorlásra is  kell
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energiát használniuk. Így a kialakult sorrend magyarázható azzal, hogy mely csoport tagjainak

mikorra készülnek el a megfelelő zsírraktárai.

A  tavaszi   ébredést  más   tényezők   befolyásolják.  Általában  a  kifejlett  hímek   előbb
jelennek meg a felszínen a szezon során, mint a nőstények és a fiatal hímek. Ennek magyarázatát
a következőkben kereshetjük: mivel egyetlen hím több  nőstényt is  megtermékenyíthet, a  hímek
szaporodási  sikere  akkor  lehet  maximális,  ha  tavaszi   ébredésük  pillanatában  még  egyetlen
receptív nőstény sincs a felszínen. Annál több  utódja lehet egy  hímnek,  minél  több  nősténnyel
párosodhat  elsőként. Az e lőző évben  született  hímek  szaporodási  esélye  viszonylag  csekély.
Ezért egy ilyen fiatal  állat, ha a hibernációt később fejezi be, és ezzel növeli annak  esélyét, hogy
a következő  szaporodási  ciklust is megéri, valószínűleg  több utód  apja lehet  életében, mint ha
erőlteti az azonnali ivadéknemzésben való részvételt. 

A közönséges ürge (Spermophilus citellus) élőhelye többek között az Alberta államban

élő richardson (S. richardsonii) ürgéjével van azonos szélességi körön. Az amerikai faj egyedei

március-április  folyamán  fejezik  be  a  téli  hibernációt,  és  június-októberben  kezdik  meg  a

következő téli  álmot.  Mind  az  ébredés,  mind  a  téli  álomra  vonulás  aszinkron  a  nemek és

korcsoportok vonatkozásában (Murie & Michener, 1984).

Az  ürgék  esetében  a  felszíni  aktivitás  egy  igen  könnyen  és  pontosan  definiálható

fogalom:  ilyen  értelemben  aktívnak  tekintünk  egy  állatot,  ha  az  a  felszínen  tartózkodik

1. Ábra. Ürge éves szaporodási ciklusa
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(függetlenül attól, hogy milyen tevékenységet végez). Az aktivitás becslésére hagyományosan

két  módszert  alkalmaznak:  1.)  vizuális  megfigyelés  (McCarley,  1966:  Spermophilus

tridecemlineatus;  Váczi  et  al.,  1996:  Spermophilus citellus;  Wade,  1950:  Spermophilus

tridecemlineatus és  S.  franklinii esetében),  melyet  esetenként  viselkedéselemek  kódolásával

(Loehr  &  Risser,  1977:  Spermophilus beldingi;  Vispo  &  Bakken,  1993:  Spermophilus

tridecemlineatus esetén) végeznek, s melyet az ürge életmódja (nappali aktivitás, nyílt rövidfüvű

élőhely)  tesz  könnyen  kivitelezhetővé  és  2.)  rendszeres  időközökben  ellenőrzött  élvefogó

csapdázás  (McCarley,  1966:  Spermophilus tridecemlineatus,  Raptor  group,  1982:  Microtus

arvalis esetén). Az utóbbi módszer inkább a szezonális változások detektálására alkalmas, de

bizonyos korlátok között finomabb felbontású becslést is végezhetünk vele (Raptor group, 1982:

Microtus arvalis esetén). Az aktivitásbecslés egy speciális esete a vészjelzésszámolás (Váczi et

al., 1996: Spermophilus citellus esetén). 

A vészjelzéseket általában a jelek típusa alapján csoportosítják, így megkülönböztetnek

vizuális, vokális, kémiai és taktilis vészjelzéseket. A vizuális jelek jó látási viszonyok mellett,

csak  az  adott  pillanatban  viszonylag  kis  távolságra  használhatók,  a  vészjelet  adó  könnyen

lokalizálható. Ilyen pl. a fehér farkú szarvasok faroklengetése veszély esetén (Bildstein, 1983). A

vokális  vészjelzés  az  adott  pillanatban,  nagyobb távolságra  eljut,  a  jeladó helyzete  sokszor

nehezen lokalizálható. Az ürgefajok leggyakrabban ezt a vészjelzést használják (pl. MacWhirter,

1992:  Spermophilus columbianus esetén). A kémiai vészjelzés hosszabb ideig fennmaradhat,

többnyire  lokálisan  használható  és  a  jeladó  pozíciója  nehezen  határozható  meg.  Vészjelző

feromonokat rovarok (hangyák, méhek, termeszek) használnak, ahol a feromon koncentrációja

utal a veszély nagyságára (Csányi, 1994). Taktilis vészjelek speciális esetekben figyelhetők meg,

hatásuk igen rövid távú, csak az adott pillanatban érvényesül és a jeladó pozíciója általában csak

a vevő számára egyértelmű (Karplus, 1981).

Az  emlősök  vokális  vészjelzése  többféle  jelzésből  állhat,  és  legkönnyebben  egy

ragadozó megjelenése váltja ki (MacWhirter, 1992: Spermophilus columbianus,  Turner, 1973:

Spermophilus beldingi esetében). Egy Prérikutya fajon kimutatták, hogy képesek ragadozó fajok,

sőt fajon belül ragadozó egyedek megkülönböztetésére és vészjelzés útján történő jelzésére is

(Weary & Kramer, 1995: Tamias striatus esetén).

Ürgék  esetében  a  vészjelzés  kialakulása  az  egyedi  élet  során  fejlődési  folyamat

eredménye, mely fejlődés irányát és sebességét az állatot ért hatások erősen befolyásolják. A

teljes repertoár, illetve az adekvát válasz az egyes vészjelzés típusokra általában az elvándorlás

időpontja előtt néhány nappal válik tökéletessé (Mateo, 1996:  Spermophilus beldingi esetén).
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Nemcsak az  állat  kora,  hanem tápláltsági  állapota is  befolyásolja  a  vészjel-adási  készséget,

ugyanis az éhező egyed sokkal kevesebb vészjelzést ad, mint jóltáplált fajtársa (Bachman, 1993:

Spermophilus beldingi esetén). Különbség van a vészjel-adás készségében a nemek között is, sőt

kimutatták,  hogy az  a  nőstény,  melynek  fiatal  utódai  vannak,  és  rokon  nőstényekkel  van

körülvéve,  sokkal  többet  vészjelez,  mint  a  többi  nőstény vagy hím egyed (Sherman,  1977:

Spermophilus beldingi esetén). Ennek az altruista viselkedésnek tűnő jelenségnek az evolúciós

háttere még ma sem tisztázott tökéletesen: egy csoportszelekciós (Sherman, 1977: Spermophilus

beldingi esetén) és egy egyedszintű szelekciós hipotézis áll egymással szemben (Shields, 1980:

Spermophilus beldingi és  Spermophilus tereticaudus esetén).  Vannak,  akik  a  vészjelzés

kizárólagos  figyelmeztető funkcióját  is  vitatják  (Smythe,  1970:  általában  emlősökre

vonatkozóan). A vészjelzés igen sok oldalról kutatott, alaposan körüljárt és a mai napig vitatott

funkciójú  jelenség,  azonban  a  spontán  vészjelzés-aktivitás  időbeli  lefutásával  kevesen

foglalkoznak (Váczi et al., 1996: Spermophilus citellus esetén).

3.2 Térbeli aktivitásmintázatra ható környezeti tényezők

Az állatok térbeli eloszlása és annak dinamikája - az időbeli aktivitásmintázatokhoz hasonló-

an - különböző léptékekben vizsgálható. Bármely térléptékben megállapítható az adott élő-

lénycsoport  komponenseinek  térbeli  eloszlása.  Így  megkülönböztetnek  szabályos  (vagy

egyenletes), véletlenszerű (vagy randomizált) és foltos (vagy aggregált, csomós) térbeli elosz-

lás-típusokat (Szentesi & Török, 1997). A foltos, vagy szigetszerű eloszlás a természetben

előforduló leggyakoribb típus, hiszen legtöbbször egy faj elterjedési területe térbeli sűrűsödé-

sek és hiányok mozaikjaként jelenik meg. Az adott faj egyedei makrohabitat választásuk so-

rán előnyben részesítik azokat a területeket, ahol a környezeti tényezők számukra kedvezőb-

bek, illetve elkerülik az életfeltételeiket nem biztosító lokalitásokat. Az egyes fajok, és maga-

sabb taxonok elterjedési területeinek vizsgálata, ezek átfedése és elkülönülése, illetve egymás

helyettesítése más-más földrajzi helyszínen a darwini evolúciós modell kidolgozásában, ké-

sőbb megerősödésében kiemelt szerepet játszott (Darwin, 1955). 

A  térlépték  finomításával  az  élőlények  mikrohabitat-választása  vizsgálható.  Ennek

eredményeképpen lelőhelyeiken belül sűrűbb és ritkább térbeli eloszlás figyelhető meg: az

élőlény számára alkalmasabb foltokon területegységenként több egyedet találunk, míg a ke-

vésbé alkalmas foltokon kevesebbet.

A Spermophilus alnemzettség elterjedéséről és egyes fajairól viszonylag sokat tudunk,

ezért a fent vázolt és eltérő térléptékek szerepét szemléletesen bemutathatjuk rajta.
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Az alnemzetség holarktikus elterjedésű,  a 23 fajból 10 nearktikus, 12 palearktikus,

míg egyetlen faj, a sarki ürge (Spermophilus parryii) holarktikus elterjedéssel bír (Nadler et

al., 1982, Harrison el al., 2003). Az alnemzetségre jellemző, hogy igen sokféle élőhelyen je-

len van, így a trópusi lombhullató erdőktől a forró és hideg sivatagokon, a prérin, a sztyeppén

és a tundrán keresztül a kontinentális erdőségekig megtalálhatóak képviselőik. A holarktikus

sarki ürge (S. parryii) az 55. szélességi kör felett, elsősorban a tundrán fordul elő, de a sarki

erdőkben is megtalálható (Karels et al., 2000, Nadler et al., 1982). Gillis és mtsai. (Gillis et

al., 2005) vizsgálatai szerint az ürgék számára kedvezőbbek a magasabban fekvő, fátlan tund-

ra jellegű területek az erdőknél. Price (Price, 1971) kimutatta, hogy a faj fátlan területeken élő

egyedei előnyben részesítik a déli fekvésű lejtőket és elkerülik az északiakat. Az egyes lokali-

tásokon belül megfigyelhető sűrűség eltérések a szoliflukciós karéjok elhelyezkedését köve-

tik, az egyedek tehát előnyben részesítik a karéjok közvetlen környezetét a csupasz területek-

kel szemben. Az erdőben élő egyedek magasabb predációs nyomás hatására a lejtős, fákkal

ritkábban borított területrészeket kedvelik, míg a rosszabb kilátást biztosító sík, valamint sű-

rűn benőtt területeket kerülik (Karels & Boonstra, 1999). A területválasztás szempontjai kö-

zött a ragadozás mértéke és a táplálékellátottság bizonyítottan szerepet játszik.

Az élőhelyválasztás tehát egy taxoncsoporton belül is eltérő lehet attól függően, hogy

milyen térléptéket tekintünk. A Spermophilus alnemzettség elterjedését elsősorban geográfiai

viszonyok irányítják, míg a S. parryii faj előfordulását lelőhelyén belül a ragadozás mértéke

és a táplálékellátottság korlátozza leginkább.

A fent vázolt egyszerűsített és általánosított kép ideálisan szabad eloszlás teljesülése

esetén áll fenn, melynek során bizonyos peremfeltételeknek meg kell felelni. Az ideálisan

szabad eloszlás (Ideal Free Distribution, IFD) klasszikus értelemben olyan esetekben áll fent,

amikor a külső környezeti tényezők hatása direkt módon alakítja ki az adott élőlénycsoport

térbeli eloszlását (Stephens & Stevens, 2001). Abban az esetben, ha vannak olyan belső me-

chanizmusok, (pl. a csoporton belüli hierarchikus csípésrend, melynek hatására akár nagyszá-

mú egyed is a kedvezőtlen területekre szorulhat ki, vagy az extrém magas denzitás, stb.) me-

lyek elfedik a külső környezeti tényezők területhasználatra vonatkozó hatásait, módosul az

ideálisan szabad eloszlás és így az elterjedést alakító tényezők hatása is sokkal összetettebb,

mint az várható volna.

Már  olyan durva  térléptékben  is,  amilyen egy faj  elterjedési  területe,  felmerülnek

olyan elvi és technikai problémák a terület határainak kijelölésében, melyek a kisebb térlépté-

keket tekintve talán még gyakoribbak és nyilvánvalóbbak.
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Egy faj vagy populáció összes egyedének térbeli pozíciója (az elhanyagolható számú

szélsőséges esettől eltekintve) egy időpillanatban pontosan nem állapítható meg. Általában a

faj egyedszámának csak töredékét jelenti az a szám, ahány egyed pozíciója hosszabb-rövi-

debb  időintervallumon  belül  megismerhető.  A  térképezés  legegyszerűbb,  klasszikusnak

mondható módszere az ismert pozíciójú egyedek elterjedési térképére illesztett legkisebb kon-

vex poligon felállítása (Southwood, 1966). A módszer eltérő élőlénycsoportokra eltérő pon-

tossággal alkalmazható, a vonuló madarak esetében pl. kontinensnyi elterjedési területet ka-

punk, a kis, szigetszerűen előforduló állományokat alkotó fajok esetében szintén jelentősen

felülbecsüljük az elterjedési terület méretét, míg a közel egyenletes térbeli eloszlású, területhű

és könnyen regisztrálható fajoknál akár közel reális elterjedés-térképet is rajzolhatunk.

A probléma egyik, egyszerűbb lehetséges feloldása (a számos komoly matematikai,

térinformatikai apparátust felvonultató eset mellett) a faj élőhely-méretét és vándorlási, hely-

hűségi viszonyait is figyelembe vevő rácsháló alkalmazása, melynek során az egyes cellákról

kell eldöntenünk, hogy a faj megtalálható-e benne (jelenlét-hiány), illetve részletesebb ered-

ményt adó esetben, hogy milyen egyedsűrűséggel található meg benne (sűrűség eloszlás). Vo-

nuló madarak példájára visszatérve az utóbbi módszer már jóval kisebb elterjedési területet

mutat, azonban a szezonális terület-váltásra időbeli változásokra is érzékeny módszer alkal-

mazása javasolt.

Állatfajok elterjedési-,  mikro- és makrohabitat-használati térképek készítésében ko-

moly fejlődést jelentett a rádiótelemetria megjelenése, melynek segítségével nagyszámú, vi-

szonylag megbízható lokalizálás valósítható meg az állatok különösebb zavarása nélkül. Bár a

pozíció-adatok a magas költségek miatt általában kevés egyedtől származnak, mégis jól ki-

egészítik a hagyományos módszereket. 

Egy faj térbeli elterjedését meghatározó környezeti tényezők feltárása a legtöbb eset-

ben igen bonyolult, mivel gyakran sok környezeti tényező mentén kialakuló korlátrendszer

határolja azt be. A fekete medve elterjedési területének tulajdonságait keresve Clark és mtsai.

(Clark et al., 1993) olyan térinformatikai modellt épített, amelyben hét környezeti tényező

együttes  hatásával  nagy pontossággal  le  tudta  írni  a  megfigyelt  előfordulást.  Sok  esetben

azonban a jelenleg ható környezeti tényezők mellett történeti okok is beleszólnak a ma re-

gisztrálható elterjedési területek kiterjedésébe és alakjába. Az európai kontinensre betelepített

amerikai szürke mókus (Sciurus carolinensis) elterjedési területét pl. nem tudnánk jelenleg

ható környezeti tényezők elemzésével leírni, ha nem ismernénk, hogy a faj az olaszországi Pi-
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edmontból terjedt el 1948-tól és gyorsulva terjed szét ma is, jelenleg 250 km2/év sebességgel

(Bertolino & Genovesi, 2003).

A közönséges ürge (Spermophilus citellus) elterjedéséről  ismereteink meglehetősen

hiányosak.  Míg az  európai  részéről  szórványos  adatok  állnak  rendelkezésünkre  (Ambros,

1998, Murariu, 1995), az oroszországi régióból nemzetközi publikációk csak elvétve találha-

tók (Mitchell-Jones et al., 1999). A faj elterjedési területe Európa Keleti, Dél-keleti részén

húzódik, de a faj megtalálható Oroszország területén is. Németország, Lengyelország területé-

ről a faj nagy valószínűséggel kipusztult (Stubbe & Stubbe, 1994,  Glowacinski, 1992), bár

történnek visszatelepítési kísérletek, éppen magyarországi forrásokat felhasználva.

A faj erősen kötődik a rövid füvű pusztákhoz, legelőkhöz (Kis et al., 1999) és megta-

lálható 2500 m-es tengerszint feletti magasságig (Krystufek, 1993).

3.3 Kényszerek és korlátok tér- és időbeli aktivitásmintázatokban

Az élőlények tér- és időbeli eloszlását az általuk felhasznált erőforrások (pl. táplálék,

búvóhely) és a rájuk nézve kedvezőtlen körülmények (pl. magas hőmérséklet, ragadozók, faj-

társak jelenléte) határozzák meg. Az egy egyedre ható környezeti tényezők száma általában

olyan nagy, hogy az összetett hatások szinte felderíthetetlenek. A környezeti tényezők élőlé-

nyekre gyakorolt hatásainak vizsgálatára így kétféle megközelítés kínálkozik: 

vagy nagyon alapos, hosszú időt és rengeteg egyedet igénylő vizsgálatsorozatot végzünk,

melynek során egyenként vizsgáljuk meg a szóba jöhető tényezők tényleges hatásait, 

vagy olyan élőlénycsoportot, élőhelyet választunk, ahol a kényszerek és korlátok a szélső-

séges viszonyok miatt csak néhány ténylegesen ható tényezőre korlátozódnak.

A  közönséges  ürge  (Spermophilus  citellus)  olyan  nyílt,  rövidfüvű  élőhelyen  élő,

nappali aktivitású talajlakó emlős, mely téli álmot alszik. Élőhelye és életfeltételei szigorú

korlátrendszerbe szorítják viselkedését, mely azzal a reménnyel kecsegtet, hogy viszonylag

kevés  környezeti  tényezővel  jól  leírhatjuk,  illetve  modellezhetjük  tér-  és  időbeli

aktivitásmintázatát.  Az  ürge  nappali  aktivitása  és  rágcsálók  közt  viszonylag nagy mérete

könnyű megfigyelhetőséget, nagy populációik jó vizsgálhatóságot eredményeznek (Váczi et

al., 1996).

A nyílt, rövidfüvű puszták lakói általában szélsőséges viszonyoknak vannak kitéve. A

takarás teljes hiánya két fontos szempontból is figyelemre érdemes. 1.) Az állatok ki vannak

téve az időjárás viszontagságainak. A napi hőingás jelentős lehet, a déli napsütés felhevíti a

felszínt, mely éjszakára az akadálytalan kisugárzás miatt lehűl. Szintén nagy az évi hőingás,
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télen nagyon lehűl a felszín. A különböző formájú csapadék is akadálytalanul éri el a felszínt

és  a  szél  erejét  sem töri  meg semmi.  2.)  A búvóhelyek hiánya miatt  a  ragadozók elleni

védekezés is kihívást jelent. Akár a földi, akár a légi ragadozók elől nehéz a felszínen elbújni.

A  nappali  aktivitású  állatok  ki  vannak  téve  annak,  hogy  ragadozóik  viszonylag

távolról  és  pontosan  meghatározhassák  helyzetüket,  hiszen  a  vizuális  tájékozódás  ezt

világosban lehetővé teszi. Bár a védekezésben ez szintén felhasználható, az állattól állandó

éberséget, gyakori körültekintgetést követel meg, mely egyéb tevékenységektől (táplálkozás,

szociális tevékenység, pihenés, stb.) vonja el az időt. (Arenz  & Leger, 1997)

A puszta szélsőséges hatásainak enyhítésére számos állatfaj földalatti járatrendszerbe

húzódik vissza (MacWhirter,  1992:  Spermophilus columbianus esetén,  Raptor group, 1982:

Microtus arvalis,  Váczi et al., 1996:  Spermophilus citellus esetében,  Vispo & Bakken, 1993:

Spermophilus tridecemlineatus esetén). A talajban lakó emlősök élőhelyválasztása általában

erősen függ a talaj minőségétől, a felszín relatív magasságától és a növényzet magasságától

(Chapuis, 1980; Parer & Libke, 1985; Nyéki, 1991; Váczi et al., 1996; Altbäcker et al., 2005).

A talaj áshatósági tulajdonságai, a talajréteg vastagsága korlátozza a járatkészítés lehetséges

helyét és a szükséges befektetett energiát. A domborzat a lefolyó csapadékvíz kiöntő hatása és

a területre való rálátás miatt lényeges. A növényzet magassága fontos szerepet játszhat abban,

hogy a talajfelszínen tartózkodó emlősöket elrejtse ragadozóik elől,  de ugyanígy takarásul

szolgálhat  a  vadászó  ragadozóknak  is.  Az,  hogy az  állatok  magasabb  vagy alacsonyabb

növényzetű élőhelyet választanak, utalhat arra, vajon számukra a rejtőzés fontosabb, vagy az,

hogy időben észleljék és elkerülhessék a ragadozókat. Broom & Ruxton (Broom & Ruxton,

2005) által készített matematikai modell tanulsága szerint egy gyorsan vadászó, az áldozat

üldözésében gyakran sikeres predátor esetén amennyiben nem befolyásolható az a távolság,

ahonnan a predátor képes a prédát észlelni, támadás esetén a prédának érdemesebb a kivárás

stratégiáját alkalmazni, ha elég messziről képes észrevenni támadóját.

A téli álmot alvó állatfajokra a hibernációra való felkészülés további terheket ró. A

fiataloknak  már  a  szétterjedéshez  is  (Nunes  & Holecamp,  1996:  Spermophilus  beldingii

esetén), de az elvonuláshoz minden egyednek elegendő zsírraktárat kell felhalmozniuk, mivel

ez nagymértékben befolyásolja téli túlélésüket (Csorba, 2003). A pillanatnyi szükségleteknél

több táplálék  összegyűjtése és  elfogyasztása  egyéb élettevékenységeik rovására  jelentősen

megnöveli a táplálkozásra fordított időt, valamint csökkentheti az egyedek mozgékonyságát

az aktuális súlyfelesleg miatt.
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4. Célkitűzés

Jelen vizsgálatok célja az ürgék tér- és időbeli aktivitásmintázatára ható környezeti tényezők

leírása  és  az  egyes  tényezők  aktivitásra  gyakorolt  hatásának  igazolása.  A  fenti  célok

megvalósítására az alábbi kérdések megválaszolásán keresztül juthatunk el:

1. Mely környezeti tényezők hogyan befolyásolják az ürgék cirkadián, illetve ultradián

aktivitásmintázatát?

2. Mely  környezeti  tényezők  fontosak  az  ürgék  cirkannuális  aktivitásmintázatának

kialakításában?

3. Élőhelyükön belül az ürgék mikrohabitat választását mely környezeti tényezők hogyan

befolyásolják?

4. Mely környezeti  tényezők  milyen  mértékben  és  hogyan határozzák  meg az  ürgék

élőhely használatát, kiemelten a magyarországi állományra vonatkozóan?

5. Milyen predikciókat tehetünk - a jelenlegi állapotok és a változások ismeretében - a

magyarországi ürgeállomány jövőjét tekintve, illetve milyen javaslatokat tehetünk a

stabil fennmaradás elősegítésére?
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5. Tér- és időbeli aktivitásbecslő módszerek

Az általunk használt  aktivitásbecslő  módszerek két  alapvető  kategóriába sorolhatóak.  A

közvetlen egyedsűrűség- és aktivitásbecslő módszerek az állatok jelenlétében ad becslést

azok  számáról,  sűrűségéről.  Közvetett  egyedsűrűség-  és  aktivitásbecslő  módszerrel az

állatok által hagyott nyomok, lyukak, ürülékek, stb. alapján következtetünk a sűrűségre. E

módszerekkel  relatív  sűrűségbecslést  végeztünk.  Az  abszolút  ürgeszám meghatározására

nem,  vagy  csak  kis  megbízhatósággal  használható  módszerekkel  összehasonlításokat

végeztünk  időbeli  változások  vagy térbeli  sűrűségkülönbségek  kimutatására.  Feltételezve,

hogy  az  alkalmazott  módszer  hibája  térben  és/vagy  időben  nem  változik  jelentősen,  az

összehasonlítások valós különbségeket mutatnak.

5.1 Közvetlen egyedsűrűség- és aktivitásbecslő módszerek

Vizuális aktivitás-becslés

Az ürge nappali aktivitása, viszonylag nagy testmérete és rövid füvű pusztai élőhelye

különösen alkalmassá teszi arra, hogy jelenlétét a felszínen távolról regisztráljuk. A becslés

során a vizsgálati terület szélén felállított lessátorból állványra szerelt teleszkóp segítségével

számoljuk az időegység alatt egységnyi területen látható állatokat. Definíciónk szerint tehát

aktívnak tekintünk egy ürgét, amennyiben az a felszínen tartózkodik, így a felszín alatt

végzett  tevékenység (ásás,  fészekkészítés,  stb.)  nem tartozik  ebbe  a  kategóriába.  Számos

környezeti  tényező  befolyásolja  az  állatok  észlelhetőségét,  melyeknek  nagy  részét

elhanyagolhatónak  tekintjük,  ám  bizonyos  elemeit  nem  hagyhatjuk  figyelmen  kívül  az

összehasonlítások során. Az időjárási tényezők hatását a megláthatóságra elhanyagolhatjuk,

hiszen szélsőséges viszonyok között (köd, vihar, hó, stb.) nem végeztünk becslést, az ürgék

ilyenkor  nem,  vagy  csak  alig  mutatnak  aktivitást.  A  legfontosabb  tényező,  melynek

láthatóságra  gyakorolt  hatásával  számolnunk  kell,  a  növényzet  magassága (2. ábra).

Vizsgálataink során bevezettünk egy növényzetmagasság változót, melyet a következőképpen

becsültünk: a jellemezni kívánt területen, véletlenszerűen kiválasztott pontokon, nullára vágott

vonalzó segítségével megmértük a leghosszabb növény csúcsának föld szintjétől való távolságát

anélkül, hogy a növényt kihúztuk, vagy elhajlítottuk volna. A mérést cm-ben, 1 cm pontossággal
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végeztük  (Váczi,  1997).  Amennyiben  a  vizsgálatok  során  nem  tudtuk  a  változóra  nézve

kiegyenlítetten venni a mintát, a következtetések levonásakor vettük figyelembe a fenti hatást.

Vizuális sűrűségbecslés

A vizuális becslést felhasználhatjuk egy lelőhely ürgesűrűség-becslésére is. Ebben az esetben

legalább három, kedvező  időjárású, egész napos aktivitásbecslés során a területegységenként

egyszerre látható állatok számának maximumával jellemezzük az adott lelőhelyet. A becslés

eredménye a területen élő ürgék minimális számát adja meg.

Vészjelzés-számolásos aktivitásbecslés

Vizsgálataink során bevezettünk egy spontán vészjelzés-aktivitásnak elnevezett aktivitásformát,

melyben  akkor  tekintjük  aktívabbnak  a  vizsgált  részpopulációt,  ha  időegység  alatt  több

vészjelzést  ad  (bármiféle  általunk  alkalmazott  külső  kiváltó  nélkül).  A vészjelzés-számolás

során feltételezzük, hogy a hallótávolság a vészjelekre nézve nem változik jelentősen az egyes

2. Ábra. A látható ürgék számának és az élőhely növényzet-magasságának szezonális változása, Bugacpuszta

1996.

0

20

40

60

80

100

120

140

A
 h

ón
ap

 so
rá

n 
lá

to
tt

 ö
ss

ze
s ü

rg
e

0

10

20

30

40

50

60

70

N
öv

én
yz

et
 á

tla
gm

ag
as

sá
ga

 (c
m

)

Ürgék

Növényzet   

    Április         Május        Június          Július      Augusztus

Spearman r = -0.90, N = 5, p < 0.05
Chi-négyzet teszt: X 2  = 86.17, df = 4, p < 0.01

19



VÁCZI: ÜRGÉK AKTIVITÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
becslések között. A módszer szigorúan relatív sűrűségbecslő eljárás, kizárólag tér- és időbeli

összehasonlításokra alkalmas.

Csapdázás

A  rendszeresen  ellenőrzött  csapdázással  nemcsak  térbeli  egyedsűrűség-különbségeket

mutathatunk  ki  az  állatok  eloszlásában,  hanem  időbeli  aktivitásmintázatokra  is

következtethetünk (Raptor group, 1982).

Az állatok csapdázással történő befogása, illetve visszafogása alapján számos abszolút

sűrűségbecslő  módszert  dolgoztak ki  (Demeter & Kovács,  1991).  A legegyszerűbb és talán

leggyakrabban használt  az egyszeres jelölés-visszafogás módszere.  A megjelölt  és  szabadon

engedett  egyedek  számának  ismeretében  a  visszafogás  alkalmával  csapdába  került  jelölt  /

jelöletlen  egyedek  arányából  következtetnek  a  populáció  egyedszámára,  egyszerű  aránypár

felállításával (összes visszafogott egyed száma / jelölt visszafogott egyed száma = populáció

egyedszáma  /  összes  megjelölt  egyed  száma,  átrendezve:  populáció  egyedszáma  =  összes

megjelölt egyed száma * összes visszafogott egyed száma / jelölt visszafogott egyed száma).

Automatizált Biotelemetriás Aktivitásbecslés

Az ELTE Etológia Tanszékén kifejlesztettünk egy rendszert,  melynek segítségével az ürgék

felszíni  aktivitása  automatizáltan  regisztrálható.  Az  állatok  nyakába kisméretű,  fotószenzort

tartalmazó rádióadót rögzítünk rugalmas nyakörvbe építve. A rádióadók egyedi frekvenciákon

(148-149 MHz) jeleket sugároznak, melyeket egy antenna a vevőkészülékhez (Televilt, RX-900)

továbbít  (mely  képes  automata  üzemmódban  rögzíteni  és  tárolni  a  beérkező  adatokat).  A

rádióadók  rövid,  5-25  ms  hosszúságú  jeleket  sugároznak,  500-3000  ms-os  szünetekkel

elválasztva.  A  fotószenzorral  ellátott  rádióadók  jelszünet-hosszai  kódolják  a  fényintenzitás

értékeket, így a pontos idővel együtt tárolt jelszünet-hossz adatokból eldönthető, hogy az adott

rádióadót hordozó ürge mikor járt a felszínen (azaz mikor érte fény). A vevő képes az előre

beállított frekvenciákat egymás után léptetve pásztázni, így az adókkal ellátott állatok számától

függően  akár  néhány  tíz  állat  napi  aktivitásmintázatát  is  képes  regisztrálni,  10-30  perces

felbontással.  A módszer  előnye,  hogy a  kezdeti  befogást,  illetve  a  nyakörvek  felhelyezését

követően nincs közvetlen zavaró hatása, és az állatok testtömegük 5%-nál könnyebb teherhez

egy-két  napon  belül  hozzászoknak  (Fuisz,  1995).  Mivel  a  rádióadók  eltérő  frekvenciái
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azonosítják  az  egyes  ürgéket,  a  módszerrel  egyedi  aktivitásgörbékhez  juthatunk.  Az  adók

áramellátását  biztosító  elemek  30  napig  biztonságosan  üzemeltetik  azokat,  ezután  érdemes

visszafogni az állatokat és lecserélni az elemeket. Mivel ebben az esetben a befogott állatok

aktivitását  regisztráljuk,  populáció-méretre  utaló  becslést  biotelemetriás  módszerrel  nem

adhatunk. A módszer meglehetősen drága, nagy kezdeti befektetést és folyamatos fenntartási

költségeket igényel. Az általunk kifejlesztett módszert használták R. Hut (Hut et al., 1999b) és

Long és mtsai.(Long et al., 2005) is.

A  módszer  kalibrálását  szeminaturális  körülmények  között  végeztük  el.

Vizsgálatainkban - a korábbiakban leírtak szerint - aktívnak tekintettük azt az egyedet, amelyik a

felszínen tartózkodik, és passzívnak azt, amelyik az üreg mélyén van. A kihelyezendő állatokat a

vizuális megkülönböztethetőség érdekében fekete színű krém-hajfestékkel (Polycolor Brillance)

jelöltük  meg,  egyedi  jelekkel  jobb,  illetve  bal  testoldalukon.  Ezt  követően  felhelyeztük  az

elasztikus,  de ellenálló tejgumiból  készült  nyakörvekre épített  rádióadókat.  A biotelemetriás

adatfelvétellel párhuzamosan vizuálisan is adatokat gyűjtöttünk az állatokról a kifutó kerítése

mellett  felállított  lessátorból,  szabad  szemmel  és  8x30-as  kézi  távcsővel,  9-11h  és  12-14h

időintervallumokban,  a  dél  körüli  aktivitás-változásra  fókuszálva.  A  két  módszer

összehasonlítására a kint-tartózkodási idő  és a kijövetelszám változókat használtuk. Mivel a

kifutó mérete egyszerre csak három egyed kihelyezését és megfigyelését tette lehetővé, a kellő

esetszám elérésére két időblokkban vizsgáltuk az állatokat (3. ábra). 
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3. Ábra. Rádióadós ürgék és referencia adók felvételei és vizuális becslés (•) időpontjai, Göd 1999.
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4. Ábra. Vizuális és biotelemetriás becslés közti összefüggés, 1999. Göd
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A kifutóban, a talajfelszín felett közvetlenül uralkodó léghőmérséklet és a fényerősség

regisztrálására két, arra alkalmas rádióadót helyeztünk ki (egyet napra, egyet árnyékba) mely

referenciaadók jelei az ürgéken lévő adók jeleivel együtt, a nap 24 órájában, folyamatosan

rögzítésre kerültek. (3. ábra). 

Az  ürgék  kint  tartózkodásának  hosszát  vizsgálva  a  két  módszer  között  nem  kaptunk

szignifikáns különbséget (páros t = - 2.4, df = 5, p = 0.06). Erős pozitív korrelációt találtunk a

két módszerrel kapott eredmény között  (Pearson r = 1, N = 6, p < 0.01)  (4.  ábra). A két

módszer alapján kapott kijövetelek számát összehasonlítva szintén nem találtunk szignifikáns

különbséget (Mann-Whitney U = 17.5, N1 = N2 = 6, p = 0.93) (5. ábra) és  erős pozitív

korreláció van a két változó között (Spearman r = 0.82, N = 6, p = 0.04). Az egy kijövetelre

eső kint-tartózkodáshossz vizuális és telemetriás mérés adatait összehasonlítva szintén nem

volt szignifikáns különbség (t = -1.1, df = 5, p = 0.31) és itt is pozitív korrelációt találtunk a

két adatsor között (r = 0.92, N = 6, p < 0.01). 

5. Ábra. Felszíni aktivitásbecslés összehasonlítása vizuális és biotelemetriás módszerrel, a kijövetelek

számának elemzésével, 1999. Göd
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Fenti vizsgálatunkból tehát levonhatjuk a következtetést, hogy az általunk kifejlesztett

biotelemetriás aktivitásfigyelő rendszer gyakorlatilag azonos eredményt ad a klasszikusnak

nevezhető  vizuális  becsléssel,  ezért  ez  utóbbi  helyettesíthető  az  új  módszerrel.  A

biotelemetriás módszer előnye, hogy sok állat folyamatos aktivitásbecslését teszi  lehetővé,

viszonylag kis beavatkozással. Mivel az állatokat az egyedi jelöléshez mindenképpen meg

kell fogni, az adó felhelyezése nem jelent nagyobb beavatkozást. 

5.2 Közvetett egyedsűrűség- és aktivitásbecslő módszerek

Ürgék esetében kézenfekvő az állatok által készített üregek bejáratának, az ürgelyukaknak a

számlálása. Mivel egyetlen egyed több-bejáratos járatrendszert készít, és a bejáratok száma

időben  jelentősen  változik  (Katona,  1997),  csak  a  szezon  azonos  szakaszán  becsült

lyukszámokat  lehet  összehasonlítani.  Így  eltérő  területek  (amennyiben  a  talajtípus  nem

különbözik jelentősen a területek között), illetve évek összehasonlítására nyílik lehetőség. A

lyukak számát - a lelőhelyek nagy mérete miatt - becsléssel állapítjuk meg.

A  vizsgálatok  megkezdése  előtt  megállapodtunk  az  ürgelyuk  definíciójában,  az

alábbiak szerint: 

Ürgelyuk: Olyan  4cm  átmérőt  (kétujjnyi)  elérő  fölbe  vájt,  természetes,  körkörös

átmérőjű lyuk, melynek tengelye a földfelszínre közel merőleges (nagyobb szöget zár be vele,

mint 60°) és nem ágazik el közvetlenül a földfelszín alatt.

Ezzel  szemben  a  pocoklyuk  (mezei  pocok  (Microtus arvalis)):  4cm-nél  kisebb

lyukátmérőjű, szinte vízszintes (30°-nál kisebb szöget bezáró) járattal indul és 0.5-1 m2-en

belül további pocoklyukakhoz csapahálózattal kapcsolódik.

A Hörcsög (Cricetus cricetus) által készített lyukakat ürgelyuktól való elkülönítésére

nem volt szükség, mivel vizsgálataink helyszínén a két faj nem fordult elő egyszerre.

Vizsgálatainkban kétféleképpen becsültük az ürgelyukszámot:

Kvadrátban történő lyukszámolás

50 x 50 m-es négyzetek megfelelő méretűnek bizonyultak a kisebb és nagyobb egyedsűrűségű

lelőhelyek lyukszámbecslésére  is.  A  becslés  során  legalább  öt  ilyen négyzet  szisztematikus

bejárásával  és  a  kapott  lyukszámok  négyszeresének  átlagolásával,  valamint  szórásával
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jellemezzük a lyuksűrűséget (lyuk / ha). A módszer hátránya, hogy legalább két ember és több

óra  szükséges  a  becsléshez.  A  relatív  becslést  a  fent  részletezett  vizuális  sűrűségbecslés

módszerével párhuzamosan végezve kalibráltuk, megállapítva a maximális egyedszám/lyukszám

arányt. A vizsgálatot havonta elvégezve az arányszám éves változását is meghatároztuk (6. ábra)

Vonalmenti lyukszámolás

Célunk egy olyan ürgeszám becslési eljárás kidolgozása volt, mely alkalmas akár kis sűrűségű

ürgepopulációk egyedszámának gyors, speciális szakértelmet nem igénylő egyedszámbecslésére,

egymástól független helyszíneken azonos időben, egységes formában. Így lehetőségünk nyílt sok

helyszín azonos időben történő sűrűségbecslésére, az összehasonlíthatóság megtartása mellett.

Ezt  a  módszert  elsősorban  makrohabitat  léptékű  összehasonlításokra  használtuk.  A  becslés

menete a következő.

A lyukak számolását összesen 1000 m hosszú útvonal két oldalán, 1-1 m-es sávban

végezzük. Az út hosszát elegendő a lépések számolásával lemérni. A terület középpontja kö-

6. Ábra. Egy egyedhez tartozó ürgelyukak számának változása az aktív szezon során, 1996. Bugac
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rül 5 db, egymástól 50 m-re eső 200 m hosszú egyenesek mentén végezzük a számolást. A

séta során az 5 db 200 m-es szakaszon felírjuk a definíciónak megfelelő ürgelyukak számát.

200 m

A módszer kalibrálásához a Budaörsi repülőtéren nagy lyuksűrűség mellett, majd ké-

sőbb Bugacon kis lyuksűrűség mellett, a korábban alkalmazott lyukszámolási módszerrel pár-

huzamosan is elvégeztük a becslést (7. ábra) és egymással összehasonlítva egyik esetben sem

találtunk különbséget a kapott lyukszámokban (Budaörs: t = 0.3, df = 6, p = 0.81, Bugac: t =

-0.8, df = 8, p = 0.43). 

Ürgejáratok térképezése

Szigorú  értelemben  nem  sorolhatjuk  a  járatok  térképezését  az  aktivitásbecslő  módszerek

közé, azonban a becslések során érdekes lehet a járatrendszerek struktúrája, a kijáratok száma

is.  A  járatrendszer  alakjának,  a  kapcsolódó  kijáratok  számának  és  helyzetének  feltárása

hagyományosan kiásással  történik  (pl.  Katona,  1997),  melyet  gyakran gipsszel,  vagy más

megszilárduló  folyadékkal  történő  kiöntés  előz  meg.  Ennek a  módszernek nagy hátránya,

hogy a feltárt járatrendszer megsemmisül a vizsgálat során. Sajnos komoly problémát jelent

olyan non-invazív módszert találni, mely megfelelő a feladatra. Nekünk sikerült egy olyan

eljárást  kidolgozni,  mely olyan esetekben,  amikor az állatok a járatrendszerből  befogással

eltávolíthatóak (pl. mesterséges kifutó), alkalmas lehet a kapcsolódó kijáratok kimutatására

anélkül, hogy a rendszer károsodna. A módszer kidolgozása az ELTE Etológia Tanszék gödi

telepén  épített  kifutóban  történt,  Koósz  Barbara,  akkor  4.  éves  biológus  hallgató

közreműködésével.

A  vizsgálat  megkezdése  előtt  bejárásos  módszerrel  feltérképeztük  a  kifutóban

található,  a  beszoktatott  állatok  által  ásott  ürgelyukakat,  megkülönböztetve  kupacos  (a

járatrendszerből  származó  föld  kupacban  a  bejárat  előtt  felhalmozódik),  sima  (nincs

20
0 

m
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földkupac előtte, a földet más bejárat elé tolta ki az állat) és betömött (az ürge által lezárt

bejárat)  bejáratokat.  A  vizsgálatsorozat  befejezésekor  -  miután  kifogtuk  az  állatokat  a

kifutóból - nyílt lehetőség a korábban feltérképezett ürgelyukak földalatti összeköttetéseinek

felderítésére.

Mivel  nem  akartuk,  hogy  a  térképezéssel  járó  tevékenységek  megváltoztassák  a

körülményeket - befolyásolva ezzel a kísérlet eredményeit az ezután behelyezendő állatoknál

-  erősebb  bolygatás  (pl.  kiásás,  vízzel  vagy  gipszel  öntés)  lehetőségét  elvetettük.  Olyan

anyagot használhattunk csak, amely nem változtatja meg a járatrendszer szerkezetét, valamint

szagnyomok nélkül távozik abból. A térképezéshez végül két, a levegőben természetesen is

előforduló  anyagot  próbáltunk  ki,  a  szén-dioxidot  és  a  nitrogént.  A  széndioxid  alacsony

hőmérsékletű szilárd alakja a szárazjég, mely felmelegedve, a levegő nedvességtartalmának

jelenlétében  fehér  szublimációs  ködként  távozik.  Elgondolásunk  alapján  ez  a  köd,  az

ürgejárat-rendszeren végigáramolva és a kapcsolt kijáratokon felszínre törve, megmutatja az

egy  rendszerhez  tartozó  ürgelyukakat.  A  térképezéshez  mintegy  10  cm  mélyre  a

7. Ábra. Ürgelyuksűrűség-becslő módszerek összevetése kis és nagy lyuksűrűség mellett, 1999., 2000.
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járatnyílásokba tettük a kb. 1,5 x 1,5 x 3,5cm-es szárazjég téglatesteket és levegőbefúvással

fehéres szublimációs ködöt idéztünk elő.  Eközben a többi kijáratot  figyelve vártuk a köd

megjelenését, de néhány közvetlen összeköttetésű, közeli nyílás kivételével nem tudtuk azt

megfigyelni. A nitrogén, melyet folyékony alakban öntöttünk a lyukakba, jóval hatásosabbnak

bizonyult.  A  szárazjégnél  leírtakkal  azonos  módon  eljárva  új  összeköttetésben  álló

bejáratokat sikerült összekapcsolni egymással (8. ábra). 

Hozzá  kell  tennünk,  hogy  mivel  az  ürge  menekülés  közben  gyakran  készít

homokdugót a járataiban (Hut & Scharff, 1998), még mindig nyitott kérdés maradt a régi és

elzárt járatok hovatartozása, azonban a gyakran használt összekötő utak irányára rávilágít a

módszer.
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6. Az Ürge (Spermophilus citellus) Magyarországon

Az  ürgét  (Spermophilus  citellus)  néhány  évtizede  még  mezőgazdasági  kártevőként

tartották  számon, minden  leadott  ürgefarok  után  fizettek  a  vadásznak.  A  magyarországi

állomány az élőhelyek számának drasztikus csökkenésével erősen megritkult, ezért a fajt 1982-

ben védetté nyilvánították (1982. évi 4. Törvényerejű rendelet). A Magyar Természettudományi

Múzeum által 1995-ben kiadott “Magyarország szárazföldi gerinceseinek természetvédelmi

szempontú értékelési rendszere” szerint az ürge a legveszélyeztetettebb szárazföldi gerinces

fajok  közé  tartozik  (Báldi  et  al.,  1995).  Az  ürgét  is  tartalmazza  az  “Európatanács  Berni

Egyezményének II. Függeléke a szigorúan védett fajokról” listája is.

Magyarország a faj elterjedésének észak-nyugati határán fekszik (Mitchell-Jones et al.,

1999).  Nyugat-Európában nincs  jelentős  állomány.  Ausztriában  (Hoffmann et  al.,  2003)  és

Macedóniában  (Krystufek,  1993)  találunk  több,  kisebb  elszigetelt  maradvány  populációt.

Németországból az elmúlt 110 évben (Stubbe & Stubbe, 1994), Lengyelországból 1983 előtt

(Glowacinski, 1992,  Meczynski, 1985) a faj teljes egészében eltűnt. A volt Jugoszlávia nagy

részén (Ruzic, 1979), Csehországban (Cepáková & Hulová, 2002) és Szlovákiában (Ambros,

1998) az állomány jelentősen megfogyatkozott. Romániában (Murariu, 1995) még viszonylag

erősnek  mondható  állományt  találunk.  Bulgáriában  (Stefanov,  2002  szóbeli  közlés),

Görögországban (Boutsis et al., 2002 szóbeli közlés), Törökország európai részén, Trákiában

(Gür & Gür, 2002 szóbeli közlés) és a volt Szovjetunió területén (Pantelejev, 1998) előfordul a

faj,  azonban  jelenlegi  helyzetéről  nincs  részletes  információnk.  Mivel  a  még  jelentősebb

állományokkal  bíró  keleti  régiók  természetvédelmi  törvényei,  illetve  azok  érvényesítése

gyengébb a hazaiaknál, jelentős részben ránk hárul a feladat, hogy az ürge faj fennmaradását

hosszú távon biztosítsuk.

Több  különösen  értékes,  ritka  ragadozómadarunk,  így elsősorban  a  kerecsensólyom

(Falco cherrug) és a parlagi sas (Aquila heliaca) egyik legjelentősebb táplálékállata volt az ürge,

amíg elegendő mennyiségben elérhető volt a madarak számára. Azóta a legtöbb ismert párnál

táplálékváltás történt és más emlős, illetve madár prédára tértek át a madarak (Bagyura et al.,

1994,  Bagyura  et  al.,  2004,  Marin  et  al.,  2004).  A  madarak  stabil  populációinak

megteremtéséhez, a fiókaneveléshez fontos a megfelelő minőségű táplálék biztosítása, tehát a
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kerecsensólyom és a  parlagi  sas védelméhez többek között  az  ürgeélőhelyek visszaállításán

keresztül vezethet az út.

Az ürgelyukakba a nappali hőség elől behúzódnak a puszta kétéltűi, hüllői. A bugaci

pusztán az ürgelyukak nagy százalékában zöld varangyok (Bufo viridis) figyelhetők meg, míg

kint a felszínen az esősen párás napok és az éjszakák kivételével szinte sohasem találkozhatunk

velük (saját  megfigyelés,  Katona Krisztián  szóbeli  közlés,  1998).  Hasonlóan fontos  lehet  a

lyukak jelenléte a ritka és védett parlagi vipera (Vipera berus) számára is. Valószínűnek tűnik,

hogy az állatok fennmaradása szempontjából kulcsfontosságú a menedékhelyek megléte. 

Az  országos  ürgeállomány nagyságáról,  térbeli  megoszlásáról  semmiféle  információ

nem  állt  rendelkezésünkre,  így  2001-ben  a  Környezetvédelmi  Minisztérium  támogatásával

felmértük  az  országos  ürgeállományt.  Az  Országos  Ürgetérképezési  Program  alapállapot-

felmérésnek  tekinthető,  mely  megalapozza  azt  a  monitorozó  programot,  mely  az  állomány

egyedszám-változás irányának és sebességének nyomon-követésére 2000. év tavaszán beindult.

A Nemzeti  Biodiverzitás-monitorozó Rendszer (NBmR) Ürgeprogramja, mely a próbaévben

szerzett kedvező tapasztalatok alapján ettől kezdve évente egyszer, 80 azonos helyszínen (9.

9. Ábra. NBmR mintavételi helyek térbeli elrendezése
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ábra), mindig azonos ürgelyuk-számolásos módszerrel relatív egyedsűrűség adatokat szolgáltat.

Bár a  módszer abszolút  egyedszám-becslésre nem alkalmas,  a változások irányát,  mértékét,

illetve azok területi megoszlását jól mutatja.

6.1 A vizsgált faj

Az ürge (Spermopilus citellus) a

rágcsálók  (Rodentia)  rendjébe

tartozó  22-24cm  hosszú,  karcsú

testű, 7 cm farokhosszúságú állat.

Fülei  aprók,  bundája  hátán

világos  pontokkal  tarkított

sárgásszürke  alapszínű,  a

hasoldalon  rozsdasárga,  míg  a

nyaknál  fehér.  Mellső végtagjai

satnyábbak a hátsóknál (10. ábra).

Elterjedési  területének

Észak-nyugati  határán,

Magyarországon elsősorban nyílt

puszták homoktalajába ássa több

kijáratos, gyakran tízméteresnél is

hosszabb járatait.  Minden  egyed

külön járatrendszert  készít,  ezért

bár kolóniában élnek, mégsem tekinthetők igazán társas lényeknek.

Tavasszal, március közepe táján hosszú téli álmukból a hímek ébrednek hamarabb, s

egy-két hét elteltével, mire a nőstények is előkerülnek, már megvívták párviadaljaikat a legjobb

területekért  (1.  ábra).  A  nemek  kizárólag  az  egy-két  hetes  párzási  időszakban  vonzódnak

egymáshoz. A nőstények üregük mélyén április-május folyamán hozzák világra 3-8 utódukat,

melyek  nyár  végére  elhagyva  a  fészket  kisebb-nagyobb  távolságokra  elvándorolnak,  külön

járatot ásnak maguknak, és abban vészelik át a telet. Bizonyos testtömeg elérésével először a

felnőtt,  majd fokozatosan a fiatal  (juvenilis)  állatok térnek téli  nyugovóra (1.  ábra).  A nyár

10. Ábra. Fiatal ürge (Spermophilus citellus)
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folyamán  elfogyasztott  táplálékmennyiség testükben  barna  zsírszövet  formájában  raktározva

meghatározza az egyedek esélyét a következő tél átvészelésére. Augusztus-októbertől márciusig

az ürgék hibernált állapotban alusszák téli álmukat betapasztott kijáratú üregeikben (Mrosovsky,

1968: Spermophilus spp. esetén).

Nappali állatok lévén növényi magvakból (Heschl, 1993: Spermophilus citellus esetén),

levelekből,  virágokból,  olykor  rovarokból  és  madártojásból  álló  táplálékukat  is  napkelte  és

napnyugta közt, világosban keresik.

Az  ürge  veszély  esetén  két  lábon  felegyenesedve  jellegzetes  füttyöt  hallat,  mely

vészjelzés menekülésre készteti a környező fajtársakat. 

A faj aktivitásvizsgálatok elvégzéséhez rengeteg kedvező tulajdonsággal rendelkezik (a

nappali  aktivitás,  a  nyílt  rövidfüvű  élőhely,  a  földalatti  járatok  készítése  mellett  felszíni

táplálkozás, a jól hallható vészjelek, a kellően magas egyedsűrűség, az emberi zavarás tűrése és a

faj védettsége), míg mindezek mellett eltörpülnek az esetleges hátrányok (a rejtőszínezet, és a

hosszú, passzív hibernációs időszak).

6.2 Adatgyűjtés

Az  adatgyűjtést  kérdőíves  módszerrel  végeztük  az  illetékes  nemzetipark-igazgatóságok

természetvédelmi  őreinek  és  civil  szervezetek  a  témában  jártas  terepi  aktivistáinak

megkérdezésével.  A  beérkező  adatok  megjelenítése  10  x  10  km-es  UTM  négyzetben,

prezencia-abszencia  szinten  történt,  azonban  az  esetleges  későbbi  részletesebb  felbontás

megvalósíthatósága  érdekében  az  egyes  lelőhelyek  pontos  koordinátákkal  kerültek  az

adatbázisba.

A nemzetipark-igazgatóságok kivétel nélkül nyilatkoztak a szakembereik által ismert ür-

gelelőhelyekről, melyek közül (a NBmR Ürgemonitorozás mintahelyeivel együtt) 148 lelőhely

bejelentését megbízhatónak minősítettük (11. ábra). A 2000. év előtti megfigyeléseket, a korábbi

irodalmi adatokat, illetve a bejelentő által nem bizonyosnak ítélt előfordulásokat nem soroltuk

ebbe a kategóriába, azokat potenciális lelőhelyként kezeltük (további 30 lelőhely).

Az elfogadott ürgelelőhelyek alapján meghatároztuk azokat a 10 x 10 km-es UTM

négyzeteket,  amelyekben  előfordul  ilyen  lelőhely.  Ezt  a  nemzetipark-igazgatóságok

szakembereivel,  természetvédelmi  őrökkel  egyeztettük  és  kiegészítettük  az  általuk ismert,

pontos koordináták nélküli ürge-előfordulásokat tartalmazó, illetve biztosan ürgementesnek
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ítélt négyzetekkel. A fennmaradó négyzeteket a “bizonytalan” kategóriába soroltuk. Így az

országot lefedő 1060 UTM négyzet a három kategória valamelyikébe került (12. ábra).

12. Ábra. Ürgejelenlét alapján kategorizált UTM négyzetek Magyarországon

11. Ábra. Folyamatosan aktualizált, ismert ürgelelőhelyek elhelyezkedése Magyarországon -

2005. szeptember
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6.3 Eredmények

A kategorizálás szerint az összes 10 x 10 km-es UTM négyzet (1060) 27.5%-ában (292) van

ürgelelőhely, 55.0%-ában (583) mai  tudásunk szerint  nincsen, és a fennmaradó 17.5%-ában

(185) nem tudjuk megbízhatóan, hogy van-e (12. ábra). Ez területarányban azt jelenti, hogy

ebben a felbontásban az országnak csak 17.3 %-áról (566.7 km2) nem tudjuk, hogy él-e rajtuk

ürge, vagy sem. Az ürgelelőhelyeket tartalmazó négyzetek 36.0%-ában pontos, koordinátákkal

leírt ürgelelőhelyeket ismerünk. A további elemzésbe csak azokat a területeket vontuk be, (az

ország területének 82.7%-a) amelyekről  biztosan tudjuk, hogy tartalmaznak-e ürgelelőhelyet,

vagy  sem.  A  fent  definiált  „ismert”  négyzetek  33.4%-ában  van  ürgelelőhely.  A  fentiek

figyelembevételével,  azt  feltételezve,  hogy  a  “bizonytalan”  kategóriájú  négyzetek  az

ismertekéhez hasonló arányban tartalmaznak ürgelelőhelyet, az országot lefedő 1060 négyzet

közül 354 tartalmazhat ürgelelőhelyet.

Felmerült  a kérdés, hogy a NBmR Ürgeprogram mintaterületei számukban és

térbeli  elrendezésükben  megfelelően  reprezentálják-e  az  ország  ürgeállományát.  A

mintaterületek  (80)  összesen  65  négyzetet  érintenek,  azonban  ha  csak  azokat  tekintjük,

amelyeken  van  ürge,  akkor  ez  a  szám  51.  Az  előzőekben  országos  szinten  becsült  354

ürgelelőhelyet tartalmazó négyzetet figyelembe véve tehát az ürgés NBmR négyzetek annak

14.4%-át  teszik  ki.  Annak  eldöntésére,  hogy  a  mintaelemszám  elegendő-e,  évente

meghatároztuk az alábbi képlet segítségével a szükséges minimális elemszámot (Précsényi et al.,

1995):

N=
s2∗z1/2 

2

D2 , ahol

s2 a mintából becsült variancia,

z a normális változó kritikus értéke az α1/2 szignifikancia szinten (z = 1.96, ha a

szignifikancia szint p = 0.05).

D jelzi azt a különbséget, amely megengedhető a valódi középérték és a mintáink

középértéke között.

Az  s2-t  a  mintaterületek  becsült  lyukszámainak  varianciája  adja,  a  D  értékénél  pedig  a

mintaterületeken belüli  lyukszámok minimum és  maximum értékei  közti  különbség felének

34



6. AZ ÜRGE HELYZETE MAGYARORSZÁGON

───────────────────────────────────

átlagával számoltunk, minden egyes évre vonatkozóan. Így azt mondjuk, hogy nem fogadunk el

nagyobb eltérést a mintaterületek által becsült és a tényleges középérték között, mint amekkora

eltérést  a  mintaterületeken  belül  átlagosan  tapasztalunk  a  lyukszámokban.  Ezt  követően

összehasonlítottuk  az  elméleti  és  a  megvalósult  minta  elemszámokat  és  azt  találtuk,  hogy

egyetlen  év  (2002.)  kivételével  a  megvalósult  mintaelemszámok  lényegesen  nagyobbak  a

szükséges minimumnál (Wilcoxon páros teszt: Z = 1.99, N = 6, p = 0.046) (13. ábra). Mivel a

fenti becslésünk szerint általában jóval meghaladtuk a kritikus értéket, azt mondhatjuk, hogy

elegendő számú mintaterületet monitorozunk, azok – legalábbis számuk szempontjából – jól

reprezentálják az országos ürgeállományt. További feltétele a reprezentativitásnak a mintavételi

helyek térbeli  eloszlása.  Magyarország  területe  7  nagytájra  oszlik.  Megszámoltuk  az  egyes

nagytájak területére eső olyan négyzeteket, amelyekben van ürge, illetve ide vettük a bizonytalan

négyzetek egy részét is, az ürgés/ürgétlen négyzetek arányában. Szintén megszámoltuk az adott

nagytájra eső, ürgés NBmR mintavételi helyek számát. A fenti két számsorból relatív értékeket

13. Ábra. Szükséges minimális- és megvalósult mintaelemszámok alakulása a monitorozás hat évében
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számoltunk,  melynek  során  az  összes  ürgés  négyzethez,  illetve  mintaterülethez  viszonyítva

adtuk meg az egyes nagytájak négyzeteinek, illetve mintavételi helyeinek arányát. A két eloszlást

összehasonlítva nem találtunk szignifikáns különbséget köztük (Χ2 = 0.88, df = 6, p = 0.99).

A  mintavételi  helyek  nemzeti  park  igazgatóságonkénti  eloszlását  vizsgálva

összehasonlítottuk  az  egyes  NPI-k  területén  található  ürgelelőhelyet  tartalmazó  és  nem

tartalmazó négyzetek arányát (a bizonytalan kategóriájú négyzeteket itt is az ürgés/ürgétlen

arány  szerint  osztottuk  fel  és  vettük  figyelembe)  az  illetékességi  területeken  fekvő

mintaterületek számával. Eredményeink szerint a becsült ürgeszám és a NBmR Ürgeprogram

mintavételi  helyeinek száma illetékességi területenként  nem mutat  szignifikáns korrelációt

(Pearson r = 0.63, n = 9, p = 0.07), de tendenciájában látható, hogy a két érték közt van

kapcsolat (14. ábra). Ha a két legtöbb ürgés négyzetet tartalmazó NPI (HNPI és KNPI) adatait

kihagyjuk az analízisből, akkor már erős összefüggést kapunk (r = 0.81, n = 7, p = 0.03), ami

azt jelenti, hogy ezek az NBmR mintavételben enyhén alul-reprezentáltak.

14. Ábra. NBmR által felmért és ürgés lelőhelyet tartalmazó UTM négyzetek térbeli elrendezésének összevetése
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A  hat  évben  megvalósított  öt  éves  intervallumot  átölelő  monitorozás  során

ürgesűrűségben  a  két  területcsoport  és  az  egyes  évek  között  nem  tudtunk  különbséget

kimutatni (Két utas ismételt méréses ANOVA: Területek között: F1,14 = 0.8, p = 0.38; Évek

között: F5,70= 1.3, p =  0.29; Interakció: F5,70 = 1.2,  p = 0.32)(15. ábra)

6.4 Értékelés

Az  országos  ürgelelőhely-térképezés  10  x  10  km-es  felbontásban  készült  el.  Az

adatszolgáltatók  köre  a  saját  területüket  feltehetően  a  lehető  legjobban  ismerő

természetvédelmi őrök, más nemzeti parki szakemberek és civil szervezetek a témában jártas

terepi képviselői voltak. Az országos ürgetérkép tehát a magyarországi állomány 2001. évre

vonatkozó legátfogóbb és legaktuálisabb helyzetét, térbeli eloszlását mutatja. Természetesen

felmerül a kérdés, hogy ez a viszonylag durva felbontás milyen kérdések megválaszolására

teszi  alkalmassá  az  elterjedés-térképet.  Nyilvánvaló,  hogy  az  ürgelelőhelyek  méretének

ismeretében (néhány hektártól néhány száz hektárig) a 100 km2-es mintavételi egységek nem

optimálisak, tehát élőhely-választás vizsgálatára ebben a formában alkalmatlanok. Az elterjedés

térbeli mintázatával kapcsolatban óvatos megfigyeléseket talán már tehetünk. A térkép (11. ábra)

15. Ábra. Becsült ürgesűrűség-változása a NBmR Ürgeprogram felmérései alapján, 2000-2005.
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mutatja  az  ürge  nyílt,  alföldi  (pusztai)  jelentős  elterjedtségét  és  a  szerényebb  hegylábi  és

dombok közti  jelenlétét.  A nedvesebb, erdősebb régiókban és a hegységekben már sokkal

ritkább  az  ürgés  négyzet.  Szintén  megfigyelhető,  hogy  az  ország  keleti  régiójában

gyakoribbak az előfordulások, ami abból adódik, hogy Magyarországon húzódik keresztül a

faj elterjedésének nyugati határvonala. 

A NBmR Ürgeprogram 80 mintaterület reprezentativitás-kérdésének megválaszolására

alkalmasnak tűnik ez a felbontás. Becslésünk alapján az országos ürgeállomány 14.4%-át már

hatodik éve felmérjük, és ezek változásaiból az egészre vonatkozó következtetéseket kívánunk

levonni.

Számításaink  szerint  az  egyes  nagytájak,  valamint  a  nemzeti  park  igazgatóságok

illetékességi  területére  eső  ürgelelőhelyet  tartalmazó,  illetve  nem tartalmazó  négyzeteinek

aránya hasonló eloszlást mutat, mint az egyes nagytájakra, illetve illetékességi területekre eső

mintavételi  helyek száma.  Jóllehet  a  két  legtöbb  ürgés  területet  tartalmazó  nemzeti  park

enyhén alulreprezentált az illetékességi területükre eső NBmR mintaterületek számát illetően,

azonban ez nem olyan mértékű, hogy jelentősen torzíthatná eredményeinket. Általánosságban

tehát megállapíthatjuk, hogy a mintavételi helyek térbeli elhelyezése is támogatja az országos

reprezentativitást.

Itt  kell  megemlítenünk,  hogy  az  ürgelelőhelyek  minőségéről,  azaz  az  ott  élő

populációk  sűrűségéről,  stabilitásáról  stb.  országos  felmérésben  szereplő  négyzetek  jó

részénél  szinte  semmit  sem  tudunk,  ezért  a  mintavételi  területek  ilyen  irányú

reprezentativitásáról  nem  nyilatkozhatunk.  Kivételt  képeznek  a  NBmR  Ürgeprogram

mintavételi  helyeink.  Mivel  a  mintavételi  helyek  között  szereplő  füves  repülőterek

tapasztalataink szerint a legjobb ürgelelőhelyek közé tartoznak (Váczi & Altbäcker, 1999),

feltehető,  hogy ürgelelőhely minőségi  szempontból  a  minta  pozitív  irányban torzított,  bár

láttuk,  hogy a  'repülőtér'  és  a  'nemrepülőtér'  területcsoport  között  az  elmúlt  öt  év  adatai

alapján  nem  találtunk  különbséget.  Ürgesűrűségbeli  változást  az  öt  év  alatt  nem  volt

kimutatható,  ami bizakodásra ad okot.  Nem szabad azonban szem elől  téveszteni,  hogy a

módszer  az  egész  finom  változásokra  nem  érzékeny,  valamint  a  lyukak  eltűnésének

időszükséglete miatt  egyfajta késleltetést  hordoz.  Emiatt  az esetleges negatív változásokat

nagyon komolyan kell vennünk a jövőben, míg a pozitívakat óvatosan kell értékelnünk.
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7. Időbeli aktivitásmintázatra ható tényezők

Az időbeli változások minden élőlény számára meghatározó jelentőségűek. Az aktivitás egyes

környezeti tényezők periodikus változásaihoz való alkalmazkodás hatására gyakran különböző

időléptékben megfigyelhető ciklicitást mutat.

Az időbeli aktivitás-mintázatra ható környezeti tényezők feltárására irányuló vizsgálataink

tehát a következő problémák köré csoportosultak: a talajban élő, felszínen táplálkozó állatoknak,

így az ürgéknek is rendszeresen el kell hagyniuk biztonságos búvóhelyüket bizonyos életfunkció-

ik elvégzéséhez. A felszínen működő kellemetlen hatásoknak egyenetlen időbeli eloszlásuk van,

ezért egyáltalán nem mindegy, hogy az állat mikor tartózkodik a felszínen. A legalkalmasabb idő-

szakokban aktív egyedeknek szelekciós előnyük van a többiekkel szemben, ezért ezeknek az

egyedeknek az utódai terjedhettek el a természetben. 

A vizsgálatok során arra voltunk kíváncsiak, hogy melyek azok a kedvező vagy kedvezőt-

len környezeti tényezők, amelyek befolyásolják az ürgék aktivitásmintázatát, illetve hogyan képe-

sek ezekhez viselkedésük megváltoztatásával alkalmazkodni.

A kérdés megválaszolására többféle megközelítést alkalmaztunk. Az aktivitásmintázatok

jellegzetességeinek feltárására leíró jellegű vizsgálatokat végeztünk egy természetesnek tekinthe-

tő ürgepopuláción, bármiféle beavatkozás nélkül. Az egyedi aktivitásmintázatok feltárására szin-

tén leíró jellegű  eredményeket szolgáltató biotelemetriás vizsgálatokat végeztünk, melyek kis

mértékű beavatkozást igényeltek (állatok befogása, rádióadók felhelyezése). A leíró jellegű vizs-

gálatok korrelatív  eredményei összefüggéseinek feltárására  szimulációs  modellt  építettünk.  A

modell jóslatainak tesztelésére laboratóriumi és terepi manipulációs vizsgálatokat végeztünk az

ELTE Etológia Tanszék gödi laboratóriumában, illetve a Budaörsi repülőtér emberi jelenléthez

szokott ürgéinek bevonásával. 

7.1 Anyag és módszer

7.1.1 Vizsgálati területek

Az időbeli aktivitásmintázatra vonatkozó vizsgálatainkat két terepi helyszínen végeztük: a bugaci,

természetesnek tekinthető populáción és a Budaörsi repülőtér emberhez szokott ürgeállományán.

A laboratóriumi kísérletek az ELTE Etológia Tanszék gödi épületében folytak.

A Kiskunsági Nemzeti Park 'Bócsa-Bugac buckavilága és a homokpuszta' törzsterületén

fekvő Bugacpusztán  helyezkedik  el  (46°38’  N;  19°40’  E)  az  a  zavartalan,  természetes
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ürgepopuláció,  melyen  leíró  jellegű,  illetve  kis  beavatkozást  igénylő  terepi  vizsgálatainkat

végeztük. Az itt kijelölt vizsgálati terület (istállói terület) 200 x 500 m (10 ha) alapterületű, 109 m

tengerszint  feletti  átlagmagasságú  és  1-2  m-es  szintingadozású  (16.  ábra).  Sarokpontokban

elhelyezett  karók  segítségével  50  x  50  m-es  négyzethálót  fektettünk  a  területre  a  megfelelő

tájékozódás, illetve az egyértelmű lokalizálás biztosítására. A karókat az itt legeltetett háziállatok

miatt egészen a földfelszín szintjéig levertük és csak a vizsgálatok idejére tettük messziről is

láthatóvá segédkarók felállításával. A fenti vizsgálati területünket két egyenlő részre osztottuk,

mely részterületeket egymástól egy 100 x 200 m-es (2 ha) használaton kívüli területsáv választott

el. Az egyik 200 x 200 m-es (4 ha) részterületet (16. ábra 'A') kizárólag megfigyelésre használtuk,

míg a másik 4 ha-os (16. ábra 'B') részterületen végeztük a fent  említett  kis beavatkozással,

csapdázással és egyéb elkerülhetetlen zavarással járó vizsgálatokat. 

A talajt borító homoki gyepet a már több évszázada fennálló intenzív legeltetés (magyar

szürkemarha, rackajuh és ló) alakítja. A századfordulóig az egész bugacpusztai terület hasonló

képet  mutathatott,  amit  a  90-es  évek  végi  200  helyett  kb.  80.000  szarvasmarha  legeltetése

biztosított (Tóth, 1979). A vizsgálatok időpontjában még a csorda, a nyáj és a ménes napjában

többször is keresztülvonult a pusztán. Mintegy 200 méterrel a vizsgálati terület határától napi 2-3

lovasbemutatót tartottak az érdeklődő turistáknak. Az esemény alkalmanként kb. fél óráig tartott

16. Ábra. Bugaci helyszín (IV.) ürge időbeli aktivitásmintázatának vizsgálatához
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és  ostorcsattogtatással,  emberi  jelenléttel,  lármával,  illetve  a  por  felverésével  jelenthetett

időszakos zavarást a környék állatainak. 

Vizsgálataink szempontjából a terület alkalmasságát a fent említett rendszeres intenzív

legeltetés  miatti  jó  rálátási  lehetőség mellett  a  törvényes védelem (nemzeti  parki  státusz),  a

viszonylagosan alacsony emberi jelenlét, a megfelelően nagy és stabil ürgepopuláció megléte és

az itt kialakított technikai háttér (szállás, eszköztárolási lehetőség, nemzeti parki segítség, stb.)

biztosította.

Azóta sajnos a bugacpusztai vizsgálati területünkön a legeltetés és rendszeres kaszálás

intenzitásának  további  csökkenése  a  növényzetmagasság  jelentős  megnövekedését

eredményezte,  mely  az  ott  élő,  akkor  még  országos  szinten  jelentősnek  tekinthető

ürgepopuláció fennmaradását komolyan veszélyezteti!

Budapest  határában,  a  Budaörsi  repülőtéren  (47°27’  N;  18°59’  E,  tengerszint  feletti

átlagmagasság:  130m  területméret:  80  ha)  egy  magas  egyedsűrűségű   (50-90  egyed/ha)

ürgepopuláció élt. A füves repülőtér funkcióból számos kedvező feltétel adódik. A növényzet

állandó kaszálása a nagy, nyílt, sík terület és az alacsonyan tartott talajvízszint ideális élőhelyet

biztosít az ürgék számára (Váczi & Altbäcker, 1999). Az állandó emberi jelenléthez szokott

egyedekből álló populáció kedvező  vizsgálati alanya a manipulációs terepi kísérleteknek. A

hétköznapok  alacsony  repülési  aktivitásához  és  a  körülkerítés  miatti  állandó,  egyenletes

emberi  jelenléthez  az  állatok  hozzászokhattak,  így ezek  jelentős  zavarást  nem  jelentett  a

vizsgálatok során. A kísérlethez a repülőtér Déli szélén, a hangárak előtt jelöltünk ki egy 100 x

240 m-es területet, a föld szintjéig beszúrt, fehér jelölő zászlókkal. 

 

Laboratóriumi vizsgálat alanyai és helyszíne

A kísérletekben felhasznált állatokat ürgeáttelepítési programok során fogtuk be a Duna-Ipoly

Nemzeti  Park  Igazgatóságától  kapott  természetvédelmi  engedélyek  birtokában,  majd  a

kísérletek végeztével a kitelepítés helyszínén szabadon engedtük őket.  Minden állatot  csak

egyetlen kísérletben szerepeltettünk. 

Az  állatok  befogása  a  budaörsi  repülőtéren  élvefogó  hurok-csapdázásos  módszerrel

történt.  Az  így befogott  állatokat  külön-külön,  a  laboratóriumokban patkányok elhelyezésére

általánosan  használt  rágcsálódobozban  tartottuk,  amelybe  egy  feketére  festett  PVC  tartályt

helyeztünk  fészekdobozként.  Napjuk  legnagyobb  részét  ebben  töltötték  az  állatok.  A

mesterségesen kialakított 14 órás világos szakaszt (5- 19- óráig) 10 órás sötét szakasz követte.
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A hőmérsékletet állandó szinten 22 ±2-3 Co- on tartottuk a vizsgálatok alatt. Ad libitum

vizet és táplálékot (SOMA, Galgavit Kft. hízó nyúltáp) biztosítottunk számukra.

A kísérletek az ELTE Etológia Tanszékének gödi laboratóriumában folytak. A három

porond a tanszék épületében három azonos 1,6 m x 1,3 m alapterületű, 50 cm-es zöld műanyag

(kartonplaszt) falú helyiség volt. A terület sarkaira 1-1 téglát helyeztünk tereptárgyként, a porond

közepére pedig laboratóriumi rágcsálódobozt tettünk, benne az állat saját fekete fészekdobozával

(17. ábra).

7.1.2 Alkalmazott aktivitásbecslő módszerek

A pontos mérhetőség kedvéért az ürgék esetében aktivitás alatt itt is a felszíni aktivitást

vizsgáltuk,  azaz  aktívnak tekintettük azt  az egyedet,  amelyik a felszínen tartózkodik  és

passzívnak azt, amelyik az üreg mélyén van. A 5. fejezetben leírtak közül az alábbi háromféle

módszert  használtuk  az  ürgék  aktivitásának  becslésére:  1.) Vizuális  ürgeszámolás,  2)

vészjelszámolás  és  3) automatizált  biotelemetriás  aktivitásfigyelés  (ABA),  melyek  pontos

részletét az alábbiakban mutatjuk be.

17. Ábra. Porond a laboratóriumi vizsgálatokhoz

Rágcsálódoboz 
fészekkamrával

Tégla rejtőhelyek

1.6 m

1.
3 

m
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7.1.2.1 A vizuális aktivitásbecslés

A leíró jellegű  bugaci  vizsgálatokban végzett  vizuális

ürgeszámoláshoz 4 db 50 x 50 m-es négyzetet (1 ha)

használtunk.  A vizsgálati  terület  (16.  ábra  'A')  szélén

felállított lessátorból (18. ábra) 25-150 m-ről távcsöves

megfigyelést  végeztünk,  8-24-es  zoomtávcsövet

használva  (Zenica  ZT  8-24  x  40),  melynek  során

óránként négyszer 5-5 percig számoltuk az egy-egy 50 x

50  m-es  négyzetben  (0.25  ha)  látható  ürgéket.  A

megfigyelést  1995  júliusában  7  napig,  1996-ban

áprilistól augusztusig, havonta 3-3 teljes napig, 7 és 20

óra  között  megszakítás  nélkül  végeztük.  Az  1996-os

vizsgálatban  az  előzőekkel  átfedő  napokon,  havi  5-5

délelőtt  (7-14  óráig)  a  megfigyeléseket  sűrűbben,  1/2

óránként  4  x  5  perces  bontásban végeztük a délelőtti

aktivitásmintázat  pontosabb  feltérképezése  érdekében.

Három napon át  két  megfigyelővel  egyszerre két  helyen dolgoztunk (16.  ábra 'A'  és  'B').  A

megfigyelések összesen 32 nap 334 órájában zajlottak. A vizuális megfigyeléssel kapott adatokat

egy adott területen napos bontásban normáltuk a következő képlet segítségével: 

ahol Ni,j az i-edik 0.25 ha-os területen a j-edik órában a relatív ürgeszám,

ni,j az i-edik 0.25 ha-os területen a j-edik órában a megfigyelt ürgeszám.

Azonos órákban a 4 db 0.25 ha-os terület relatív ürgeszámainak átlagát használtuk fel a napi

aktivitás szemléltetésére az alábbiak szerint:

ahol Nj a j-edik órában az átlagos relatív ürgeszám.

N ij=
nij

∑
j=7

20

nij

,

N j=
∑
j=1

4

n j

4
,

18.  Ábra.  A  vizuális  megfigyelések  során

használt lessátor
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A  manipulációs  vizsgálatokban,  melyek  a  Budaörsi  repülőtéren  zajlottak  a  később

részletezett manipulációt követően, 7 nap 56 óráján keresztül regisztráltuk az állatok számát a

felszínen a különböző manipulatív csoportokban. A vizsgálati terület szélén álló (AN-2-es típusú)

repülőgép  takarásából  teleszkóp  (Zeiss  30  x  60)  segítségével  figyeltük  az  ürgéket  2000.

augusztus 3. és 22.  között.  Az aktivitásbecslés során öt 80 x 100 m-es (0.8 ha) négyzetet

pásztáztunk  30  percenként  5-5  percen  keresztül,  számolva  a  különböző  manipulációs

csoportok felszínen látható egyedeit, 8 és 16 óra között, megszakítás nélkül.

 

7.1.2.2 Vészjelzésszámolás

Az ürgék vészjelzése jellegzetes éles, magas, rövid sípszószerű hang (ürgefütty), mely megfelelő

távolságból más, a vizsgálati területen előforduló hangokkal nehezen téveszthető össze. Ennél a

fajnál,  ellentétben sok rokon fajjal  (Turner,  1973:  Spermophilus beldingi,  Weary & Kramer,

1995: Tamias striatus esetén) csak egyféle vészjelzést sikerült emberi füllel megkülönböztetni. A

vizuális becsléssel párhuzamosan számoltam a lessátorban hallható spontán vészjelzéseket is. A

vészjelzések  nem  köthetők  konkrét  területekhez,  sőt,  ebben  a  frekvenciatartományban  a

hangforrás lokalizációja is komoly nehézségekbe ütközik Ezért a mintavételi terület határát nem

térbeli mutatók alapján határoztam meg, hanem ezt a hallótávolság jelölte ki. Feltételeztem, hogy

ennek az éles, magas hangnak a hallhatósága ilyen kis távolságon belül időben nem változik

jelentősen. A kapott eredményeket napokra normálva használtam fel a spontán vészjelzés napi

aktivitás szemléltetésére, az alábbiak szerint:

ahol Aj a j-edik órában a relatív vészjelzésszám,

aj a j-edik órában a hallott vészjelzésszám.

7.1.2.3 Automatizált Biotelemetriás Aktivitásfigyelés (ABA)

Az  ABA során  8  ürgét  (4  fiatal  és  4  felnőtt,  3  nőstény és  5  hím egyedet)  apró  rádióadós

nyakörvvel láttunk el. A rádiós nyakörvek (Televilt által speciálisan ürgékre elkészítve) tömege

nem  haladta  meg  a  hordozó  egyed  testtömegének  5-8%-át  (19.  ábra).  Ezek  a  rádióadók

fényintenzitásra érzékeny szenzort tartalmaznak, így képesek az állatok közvetlen környezetének

A j=
a j

∑
j=7

20

a j

,
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fényviszonyait  kódolt  formában  a

vevőnek átadni.  A kódolás  az  adó által

kibocsátott  jelek  közti  szünet  hosszával

történt. 

A  vizsgálat  során,  melyet  1996

július-augusztusban  végeztünk,  napi  24

órán  keresztül  minden  állatot  2

percenként 10-10 másodpercig figyelt az

automatizált berendezés, Bugacon, egy 3

ha-os területen belül (20. ábra). Tíz nap

tisztított adataiból ebben a vizsgálatban a

7 és 20 óra közé eső időszakot dolgoztuk

fel.  A  vizuális  becsléssel  való

összehasonlíthatóság  kedvéért  minden

adóval  ellátott  ürge  adatsorát  5  perces

bontásban  vizsgáltuk  meg,  és  az  állat

közvetlen  környezetének  fényintenzitás-

adataiból  eldöntöttük,  hogy  járt-e  a

felszínen,  vagy végig  a  lyuk  sötétjében

maradt.  Az  adott  állatot  az  adott  5

percben aktívnak tekintettük, ha ez alatt az idő alatt járt a felszínen, akár csak egy rövid látogatás

erejéig is. A továbbiakban az így kapott aktivitás-adatokkal dolgoztunk.

7.1.3 Klimatikus változók mérése

A klimatikus változók mérése a vizuális megfigyeléssel és vészjelzésszámolással párhuzamosan

történt azokkal megegyező helyen és időben. 

A  levegő  hőmérsékletét  a  kereskedelemben  kapható  sima  fahátlapos  szobahőmérők

(gyártó: Lombik Szövetkezet, Típus: 2058) segítségével, vagy digitális szobahőmérővel (Lombik

Szövetkezet által forgalmazott, 06912 típus) mértük, méréshatáruk  -30 - +50    ± 1 °C, illetve 10

- +50 ± 1 °C. Ezeket a hőmérőket árnyékban illetve napon a földfelszínen fektetve, árnyékben 1

m-en, illetve 0.08 m-re a talajba beásva helyeztük el naponta, a vizsgálatok megkezdése előtt.  

A levegő  páratartalmát  digitális  termo- higrométerrel  (méréshatár  15-95%) árnyékban

19. Ábra. Rádióadóval ellátott ürge (Katona Krisztián

felvétele)
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1m-re a földfelszíntől illetve szintén az árnyékban a földfelszínen egy Fisher gyártmányú hajszál-

higrométerrel (méréshatár 0-100%) mértük.

A  beeső  fény  intenzitást  egy  fényképészeti  célra  készült  Weimarlux  Nova  típusú

fénymérővel (méréshatár 0 - 12 egység), a fehér műanyag szűrőjén keresztül,  mindig a Nap

irányába tartva mértük.

A légnyomást egy Fisher típusú légnyomásmérő segítségével mértük (méréshatár 960 -

1070 mb). (Csak a leíró jellegű vizsgálatban használtam.)

A szélsebességet  a  Beaufort skála  szerint  (0  -  12)  szárazföldi  tereptárgyak mozgása

alapján határoztuk meg.

20. Ábra. Biotelemetriás adóval jelülot állatok térbeli elhelyezkedése, 1996. Bugac

A jelölt egyedek adatai
No. Nem Kor
1 Hím Juv.
2 Nőstény Juv.
3 Hím Juv.
4 Nőstény Juv.
5 Hím Ad.
6 Hím Ad.
7 Hím Ad.
8 Nőstény Ad.

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,00 2,50 3,00 3,50 4,00

1

2
4

3

7

6

5

8

Antenna

50 m

50 m

  Jelmagyarázat:

      - Lyukból fogott ürge

      - Telemetriával lyukban megkeresett ürge
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A felhőborítást  százalékos  értékben  adtuk  meg,  a  felhős  égboltrész  egész  égbolthoz

viszonyított területarányának becslésével. (Csak a manipulációs vizsgálatban használtam.)

7.1.4 Növényzetmagasság mérése

A  növényzetmagasságot  a  vizsgálat  helyszínén,  a  megfigyelésekkel  azonos  időben  havonta

mértük.  Kilenc  véletlenszerűen  kiválasztott  ponton,  vonalzó  segítségével  megmértük  a

leghosszabb növény csúcsának föld szintjétől való távolságát anélkül, hogy a növényt kihúztuk

vagy elhajlítottuk volna. A mérést cm-ben, 1 cm pontossággal végeztük.

7.1.5 Szimulációs modell

A  klimatikus  környezeti  változók  aktivitást  befolyásoló  hatásainak  felderítésére  szimulációs

modellt szerkesztettünk. A TwinPeaks Modell (TPM) sztochasztikus szimulációs modell, mely

négy bemeneti változó felhasználásával becsüli a felszínen tartózkodó fiktív egyedek számát az

egyes órákban. 

A TwinPeaks a következő bemeneti változókkal számol: levegő-hőmérséklet napon és

árnyékban, a levegő relatív páratartalma és fényintenzitás. A hőmérsékletet Celsius fokokban, a

relatív páratartalmat százalékban, a fényintenzitást pedig fényértékben kell megadni. A véletlen

számokat a programnyelv véletlenszám-generátora adja. Az öt modell-paraméter (hőmérséklet-

átcsapási  küszöb;  az  átcsapás  erőssége;  légnedvesség  küszöb;  fényintenzitás  küszöb;  ürge-

denzitás várható értéke) hónapról-hónapra változik.

A bemeneti változókból a TPM meghatározza az adott időpontban a felszínen tartózkodás

valószínűségét (P), mégpedig a következőképpen:

ahol P i a felszínen-tartózkodás valószínűsége az i-edik időpontban,

P Ti a hőmérsékletfüggő valószínűség-komponens i-edik időpontban,

P Hi a páratartalomfüggő valószínűség-komponens i-edik időpontban,

P Li a fényintenzitásfüggő valószínűség-komponens i-edik időpontban.

A  hőmérsékletfüggő  komponens  két  függvényből  áll  össze.  Ha  az  árnyékban  mért

földfelszíni levegő hőmérséklet (T Di) aktuális értékére igaz, hogy:

P i  = PTi∗P Hi∗P Li ,

T Di <A∗max T Dmin T D  ,

47



VÁCZI: ÜRGÉK AKTIVITÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

ahol az A paraméter (0 és 1 között) arra utal, hogy az adott hónap folyamán a napi hőmérséklet

meddig kedvező az ürgék számára,

akkor a hőmérsékletfüggő valószínűség-komponens (P T) az alábbiak szerint számolható:

ahol P Ti a hőmérsékletfüggő valószínűség-komponens az i-edik időpontban,

T Si a napon mért földfelszíni levegő-hőmérséklet az i-edik időpontban.

Ha a következő összefüggés teljesül:

ahol T Di az árnyékban mért földfelszíni levegő-hőmérséklet az i-edik időpontban,

A paraméter (0 és 1 között).

akkor a hőmérsékletfüggő valószínűség-komponens (P T) az alábbiak szerint számolható:

ahol P Ti a hőmérsékletfüggő valószínűség komponens az i-edik időpontban,

T Si a napon mért földfelszíni levegő-hőmérséklet az i-edik időpontban,

B paraméter, mely a kedvezőtlenül magas hőmérséklet negatív hatásának erősségére utal.

  A páratartalom-függő valószínűség komponense (P Hi) 0 vagy 1 értéket vehet fel a következők
szerint:

PHi  =  1, ha   Hi   ≤  C,

PHi  =  0, ha   Hi   >  C,

ahol P Hi a páratartalom-függő valószínűség-komponens az i-edik időpontban,

H i a földfelszínen mért levegő relatív páratartalma az i-edik időpontban,

C paraméter, mely a kedvezőtlenül magas páratartalom alsó határára utal.

A fényintenzitás-függő valószínűség-komponens (P Li) a következőképpen számolható:

PTi=
T Simin T S

max T Smin T S
,

T Di≥A∗max T Dmin T D  ,

PT =B∗
max T Smin T S

T Simin T S
=B∗ 1

PTi
,
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ahol P Li a fényintenzitás-függő valószínűség-komponens az i-edik időpontban,

L i a mért fényintenzitás az i-edik időpontban,

D paraméter, mely a kedvezőtlenül alacsony fényintenzitás érték felső határára utal.

Az  így  kapott  felszínen-tartózkodási  valószínűséggel  az  adott  hónapra  megállapított

számú  fiktív  egyed  esetében  (E  paraméter)  minden  fiktív  egyedre  külön  véletlen  számot

generálunk.  Így  az  alábbiak  szerint  meghatározzuk  minden  egyedre,  hogy  az  "a  felszínen

tartózkodik" (AY = 1), vagy "a lyukban van" (AY = 0):

ahol AY ei az e-edik egyed állapota az i-edik időpontban (0, 1),

RND véletlenszám 0 és 1 között,

round függvény, mely egészre kerekíti a mögötte álló kifejezést.

Annak megállapítására, hogy hány fiktív egyedet "láthatunk" a felszínen, az adott hónapban a

területen található összes fiktív egyed állapotát összeadjuk az alábbiak szerint:

ahol AY i a "felszínen található" fiktív egyedek száma az i-edik időpontban,

E a hónapban a "területen élő" fiktív egyedek száma,

AY ei az e-edik egyed állapota az i-edik időpontban (0, 1).

A számolást minden órában elvégezve becsülhető az ürgék napi aktivitása (f(AY i)).

7.1.6 Laboratóriumi kísérleteink módszertana

Laboratóriumi kísérletben Németh István akkor ötödéves biológus hallgatóval, a hőmérséklet

hatását vizsgáltuk az állatok napi aktivitására, kontrollált körülmények között. A természetes

élőhelyen tapasztalhatóhoz közelebbi, illetve attól eltérő állapot szimulálásának napi

aktivitásmintázatra gyakorolt hatására voltunk kíváncsiak. Az általunk felállított tengely

természeteshez közeli oldalát szórt táplálék eloszlás és napi hőmérséklet ingadozás kialakítása

jelentette, az attól leginkább eltérő állapotot aggregált táplálék eloszlás és állandó hőmérséklet

alkalmazása képviselte.

AY ei =round RND+Pi 0 .5  ,

AY i=∑
e=1

E

AY ei ,
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A kísérlet során kétszer kettes kísérleti elrendezés szerint négy csoportot alakítottunk ki (1.

táblázat).  A  kísérletben  20  naiv  állatot,  csoportonként  ötöt-ötöt  használtunk.  A  hőmérséklet

manipulációja  során  a  “fűtött”  csoportoknál  a  napi  hőmérsékletjárást  délelőtti  fűtéssel

szimuláltuk,  a  később  részletezett  módon.  Az  állandó  hőmérséklettel  kezelt  csoportoknál  a

hőmérsékletet  állandó szinten tartottuk.  A táplálék kihelyezése a “diszpergált” és “aggregált”

táplálékeloszlású kezeléseknél az alábbiak szerint történt.

Az állatokat az első  kezeléses nap előtti  este helyeztük a porond közepén lévő  rágcsáló

dobozba,  a  saját  fészekdobozukban  (17.  ábra).  Az  “aggregált”  táplálékeloszlású  kezelés

alkalmával  20  gramm  tápot  egy  kupacban  rejtettünk  el  a porond  egyik  véletlenszerűen

kiválasztott  sarkába.  A  “diszpergált”  táplálékeloszlású  kezelésnél  szintén  20  gramm  tápot

szórtunk szét a porond területén. A táp kihelyezése és visszamérése mindig a sötét szakaszban, a

világos szakasz vége után történt a legkisebb zavarás érdekében. 

A  „fűtött”  csoportoknál  a  porond  légterét  melegítettük,  7:00-14:00  óráig.  A  fűtésre

ventilátoros hősugárzókat használtunk (First Fun heater No. 108 és 311, 2000 illetve 2200 watt ),

így  biztosítva  a  homogén  hőmérsékletet  a  laboratórium  teljes  légterében.  A  ventilátorok

hangjából adódó zavarás mértéke minimálisnak tekinthető, mivel a berendezés üzemi zajszintje

alacsony,  a  ki  és  bekapcsolás  szabálytalan  időközönként  történt,  valamint  az  állatok

ingerküszöbét kísérleten kívül is növeltük az emberi tevékenység által keltett zajokra, „fehér zaj”

alkalmazásával (állandóan szóló rádiók). A laboratóriumi hőmérséklet minimumát, maximumát

A 2 x 2-es tábla Táplálékeloszlás

aggregált diszpergált

Hőmérséklet

állandó

aggregált

táplálékeloszlás

állandó

hőmérséklettel

diszpergált

táplálékeloszlás

állandó hőmérséklettel

hőmérsékleti

maximummal

aggregált

táplálékeloszlás

hőmérsékleti

maximummal

diszpergált

táplálékeloszlás

hőmérsékleti

maximummal
1. Táblázat. Kísérleti elrendezés a laboratóriumi vizsgálathoz
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digitális hőmérővel, a hőmérséklet lefutását pedig rádiótelemetriás hőmérővel regisztráltuk. A

hőmérséklet értékét az adó jel-szünethossza kódolja, az egyes adók kalibrálása után a porond

talajközeli légrétegének napi 24 órás hőmérséklet mintázata pontosan követhető volt (21. ábra). 

Minden  állatról  a  harmadik  napon  készítettünk  videofelvételt,  egy  időléptetős

videórekorder  segítségével  (Panasonic  AG-6730  Time Lapse:  72  órás  üzemmód).  A

másodpercenkénti egy felvétel segítségével, lehetőség nyílt az adatok megfelelő tömörítésére, úgy

hogy a felbontás is elégséges maradjon. A felvétel a világos szakasz kezdete előtt 5 perccel indult

és a világos szakasz vége után 5 perccel  fejeződött  be.  A felvételeket  egy a tévéképernyőre

helyezett  5  X  4  elemű  négyzetháló  segítségével  értékeltük  ki. A  rácsháló  vonalán  történő

átlépésnek az oldalakon teljes testtel történő áthaladást értjük. A felvételből óránkénti bontásban a

kijövetelek száma és -időtartama változókat kódoltuk le.

7.1.7 Terepi manipulációs kísérlet módszertana

Mivel a környezeti hőmérséklet terepi manipulálása igen nehezen kivitelezhető, ezért az ürgék

hőérzetének manipulálása mellett döntöttünk. A szőrzet színe bizonyítottan fontos tényező az

állatok  hőérzetének  kialakításában  (Vispo  & Bakken,  1993),  emellett  viszonylag könnyen

21. Ábra. Porond manipulált hőmérsékleti napi szélső értékeinek átlaga a kezelések során, 1999. Göd
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manipulálható.  A  vizsgálatokat  Koósz  Barbara,  akkor  ötödéves  egyetemi  hallgató

közreműködésével végeztük. A kísérlet kezdetén élvefogó hurok segítségével befogtunk 75

(31 hím, 44 nőstény, 63 felnőtt 12 juvenilis) ürgét a Budaörsi repülőtér kijelölt mintaterületén

és fekete krém-hajfesték (Polycolour Brillance Black) segítségével megjelöltük az oldalukat

távolról is jól látható jelöléssel. A befogás és jelölés 2000. július 18. és augusztus 1. között

történt. A befogott állatok mintaterületre kiegyenlített véletlenszerűen kiválasztott harmadának

(25 egyed) fejtetőjét  fekete krém-hajfestékkel besötétítettük,  a másik harmadának fejtetőjét

hidrogén-peroxid segítségével kivilágosítottuk és a harmadik harmadának fejtetőjét tiszta vizes

lemosásnak vetettük alá (kontroll csoport) (22. ábra). A festés nem tartott tovább egyedenként

tíz percnél, majd ezt követően az állatokat a befogásuk helyén, saját járatukba engedtük vissza.

Az  összes  állat  kezelését  követően  egy  pihenőnap  beiktatásával  került  sor  a  korábban

részletezett vizuális aktivitásbecslésre, melynek során az egyes mintaterületeken mozgó, kezelt

ürgecsoportok  egyedszámát  vizsgáltuk  különböző  napszakokban,  és  időjárási  viszonyok

között.

22. Ábra. Fejtető színének manipulálása ürgék hőérzetének megváltoztatására, 2002. Budaörs.

52



7. IDŐBELI AKTIVITÁSMINTÁZATRA HATÓ TÉNYEZŐK

───────────────────────────────────

7.1.8 Ürgelyukak számolása szezonális aktivitásbecsléshez

A lyukszámok időbeli változását havonként megismételt,  azonos mintaterületeken elvégzett

lyukszámlálással regisztráltuk. A bugaci vizsgálati területünkön áprilistól októberig 1995-ben

kéthavonta,  1996.  folyamán  pedig  havonta,  8  db  állandó  50  x  50  m-es  kvadrátban

megszámoltuk  az  összes  lyukat,  elkülönítve  a  földkupac  nélküli  és  a  kitúrt  földkupacos

lyukakat. 

Ugyanezen  kvadrátokban  1995-ben  áprilisban  és  augusztusban,  1996-ban  pedig

áprilistól szeptemberig minden hónapban lyuktérképet is készítettünk. A lyuktérképezés két

sarokpontból  végzett  teodolitos  (MOM  Budapest  gyártmányú)  szögméréssel  történt

(háromszögeléses módszer). A vizsgálatokat Katona Krisztián akkor 5. éves biológus hallgatóval

végeztük.

7.1.9 Alkalmazott statisztikai eljárások

A vészjelzések és látható állatok számának időbeli lefutását, az egyes hónapokban kapott, illetve

a  különböző  helyeken  párhuzamosan  megfigyelt  aktivitásmintázatokat,  az  aktivitás  és  egyes

háttérváltozók időbeli változásait, az emberi "zavarás" mértékét és vizuálisan illetve vészjelzés-

számolással  becsült  aktivitást,  valamint  a  TPM  által  becsült  napi  aktivitásmintázatot  és  a

vizuálisan becsült napi aktivitásmintázatot Spearman rangkorrelációs teszttel hasonlítottuk össze.

A  havonta  látható  összes  ürge-,  illetve  hallható  összes  vészjelszámot  Chi-négyzet  próbával

teszteltük.  Kruskal-Wallis  nemparaméteres  próbát  használtunk  az  egyes  hónapokban  talált

délelőtti aktivitáscsúcsok időpontjainak összehasonlításához. 

Az  ABA  eredményeinek  kiértékelése  során  összehasonlítottuk  az  aktív/passzív  idő

arányát az egyes napokra illetve az egyes egyedekre, Kruskal-Wallis nemparaméteres próbával

tesztelve az eredményeket. A fiatal és felnőtt illetve a hím és nőstény csoportok aktív/passzív idő-

arányát  nemparaméteres  Mann-Whitney  U-teszttel,  míg  az  aktivitásmintázatok  kapcsolatát

Spearman rangkorrelációs teszttel vizsgáltuk. Azt az időtartamot, amikor az egyedek páronként

egyszerre azonos kategóriában vannak (felszín-lyuk) összehasonlítottuk azzal, amikor a pár egyik

egyede a felszínen, míg a másik a lyukban tartózkodik, s az eredményt Mann-Whitney U teszttel

értékeltük. Egyedpáronként kiszámoltuk a szinkronizációs együtthatót, azaz a két állat egyszerre

felszínen  töltött  idejének  és  a  külön-külön  felszínen  töltött  időnek  az  arányát.  Az  egyes

egyedpárok  lyukainak  térképtávolságát  és  a  szinkronizációs  hányadost  Spearman
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rangkorrelációval  vetettük  össze.  Szintén  Spearman  rangkorrelációs  vizsgálattal  teszteltük  a

biotelemetriával és a vizuális megfigyeléssel becsült aktivitásmintázat közti kapcsolatot.

A  manipulációs  vizsgálatban  a  sűrűség-adatok  összehasonlítására  általában

paraméteres  próbákat  használtunk,  ha  az  adott  változó  normális  eloszlást  mutatott,

Kolgomorov-Szmirnov tesztel  vizsgálva.  A csoportok összehasonlítására t-próbát,  vagy két

utas ANOVÁ-t használtunk. Minden esetben, amikor egy adott egyed több időpontban vett

adataival dolgoztunk, ismételt méréses próbát alkalmaztunk.

A laboratóriumi  vizsgálat  értékelésénél  Kruskal-Wallis  nemparméteres  tesztet,  ahol

pedig az adatok eloszlása lehetővé tette ismételt méréses ANOVÁ-t használtunk.

A  lyukszámok  időbeli  változására  vonatkozó  adatokat  ismételt  méréses  ANOVA

segítségével értékeltük ki, a páronkénti összehasonlítást post-hoc Tukey-próbával végeztük el.

Az  elemzéseket  a  StatSoft  STATISTICA  for  Windows  version  5.1.  program-csomaggal

végeztük.
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7.2 Eredmények

7.2.1 Circadián aktivitásmintázat

7.2.1.1 A Leíró jellegű vizsgálatok eredményei

Alapvető fontosságú kérdés, hogy a napi aktivitás időbeli lefutása mennyire variábilis az aktív

szezon során. A vizuális becslés alapján a napi aktivitás időbeli lefutása a 23. ábrán látható. Az

egyes hónapok közel azonos mintázatot mutatnak (2. táblázat): egy erős délelőtti (9-11 óra közti)

és egy kevésbé kifejezett, elnyújtottabb délutáni (14-18 óra közti) élénkebb aktivitású periódus

egy déli (12-14 óra közti) csökkent aktivitású intervallumot fog közre. Júliusban összehasonlítva

az aktív periódusokat a déli csökkent aktivitású időszakkal, szignifikáns különbséget kapunk (egy

23. Ábra. Ürge napi aktivitásmintázata az egyes hónapok során, az aktív időszakban, 1996. Bugac
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2. Táblázat. Vizuálisan becsült aktivitás napi lefutásának összehasonlítása

az egyes hónapokban (Spearman rangkorrelációs teszt)

N = 14 Április Május Június Július Augusztus
Április - R = 0.82 R = 0.75 R = 0.51 R = 0.68
Május p < 0.01 ** - R = 0.9 R = 0.56 R = 0.66
Június p < 0.01 ** p < 0.01 ** - R = 0.64 R = 0.79
Július p = 0.06   p < 0.05 * p < 0.05 * - R = 0.50

Augusztus p < 0.01 ** p < 0.05 * p < 0.01 ** p = 0.07   -
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utas ismételt méréses ANOVA: F2 = 10.3, p < 0.01, Tukey post hoc teszt: délelőtt (9-10 h) – dél

(13-14 h): p < 0.01, délelőtt – délután (17-18 h): p = 0.61, dél – délután: p < 0.01) (24. ábra).

24. Ábra. Aktivitáscsúcsok az ürge napi aktivitásmintázatában, július hónapban, 1996. Bugac
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25. Ábra. Ürge júliusi napi aktivitásmintázat összevetése eltérő területeken és eltérő években, Bugac
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Annak eldöntésére, hogy a kapott aktivitásmintázat időben jellegzetes és állandó képet

mutat-e,  összehasonlítottunk  két  egymást  követő  év  júliusában  (3-3  nap)  becsült

aktivitásmintázatot. Eredményeink szerint nagyfokú hasonlóságot mutat a két mintázat (25. ábra)

(Spearman: R = 0.68, N = 14, p < 0.01).

Az  aktivitásmintázat  térbeli  különbségeinek  vizsgálatához  azonos  időpontban,  két

megfigyelővel  végeztünk aktivitásbecslést  két  egymástól  mintegy 200m-re  eső  területen.  Az

aktivitásmintázat két eltérő területen szintén hasonlónak mutatkozott (25. ábra) (R = 0.70, N =

14, p < 0.01). 

A  vizuális  becsléshez  hasonlóan  a  spontán  vészjelzés-aktivitás  állandósága  az  egyes

hónapok során lényegi kérdés mind a módszer használhatóságát, mind pedig a vizsgálat további

irányát tekintve. Bár a vészjelzésszámolással becsült napi aktivitásmintázat az egyes hónapokban

hasonló lefutást mutat (3. táblázat), ez mégsem tekinthető egy jellegzetes, állandó mintázatnak a

szezon során (26. ábra).

A  vizuálisan  becsült  és  a  spontán  vészjelzés-aktivitás  havi  lefutása  között,  április

kivételével, mindig találtunk szignifikáns korrelációt (4. táblázat).

Az Automatizált Biotelemetriás Aktivitásfigyelés (ABA) eredményei azt mutatják, hogy

az ürgék átlagosan a nappal (7-20 óra) felét (52%) töltik a felszínen (27 A. ábra). A becsült

3. Táblázat. Spontán vészjelzés aktivitás napi lefutásának összehasonlítása

az egyes hónapokban (Spearman rangkorrelációs teszt)

N = 14 Április Május Június Július Augusztus
Április - R = 0.30 R = 0.71 R = 0.09 R = 0.31
Május p > 0.1   - R = 0.52 R = -0.06 R = -0.01
Június p < 0.01 ** p < 0.05 * - R = 0.13 R = 0.60
Július p > 0.5   p > 0.5   p > 0.5   - R = 0.13

Augusztus p > 0.1   p > 0.5   p < 0.05 * p > 0.5   -

4. Táblázat. Vizuálisan becsült- és spontán vészjelzés aktivitás napi lefutá-

sának összehasonlítása az egyes hónapok során (Spearman korrelációs teszt

r N p
Április 0.3 42  = 0.06      
Május 0.4 42  < 0.01 **
Június 0.5 42  < 0.01 **
Július 0.5 42  < 0.01 **

Augusztus 0.7 28 < 0.01 **
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aktivitásmintázat idő- és térbeli állandósága az előbbi két módszernél leírtakhoz hasonlóan igen

fontos. Az időbeli állandóság kérdésének eldöntéséhez a rövid vizsgálati periódus egyes napjait

hasonlítottuk össze. Ezek szerint az aktív/passzív idő aránya az egyes napok közt állandónak

mondható (Kruskal-Wallis:  H(9) = 12.91, N = 80, p > 0.1).  A módszer térbeli  állandóságát

technikai korlátok miatt nem tudtuk vizsgálni.

Az  egyes adóval  ellátott  egyedek nemükben,  életkorukban  eltérőek  voltak.  Mivel  az

aktív/passzív idő aránya egyedenként szignifikáns különbséget mutat (Kruskal-Wallis:  H(7) =

47.54, N = 80, p < 0.01), a különbség okainak felderítésére életkor- és nem-csoportok aktivitását

hasonlítottuk össze egymással. A fiatal és felnőtt csoportok (Mann-Whitney: U = 253.5, N1 = N2

= 40, p < 0.01) illetve a hím és nőstény csoportok (U = 468.5, N1 = 50, N2 = 30, p < 0.01)

aktív/passzív idő arányai különböznek egymástól , azonban az egyes csoportok mintázatai pozitív

korrelációt mutatnak egymással (27 B, C. ábra) (Spearman: R = 0.52, N = 157, p < 0.01, és R =

0.82, N = 157, p < 0.01).

A  fajtársak  viselkedése  aktivitásra  gyakorolt  hatásának  felderítésére  megvizsgáltuk

páronként  a  külön-külön illetve  az  együtt  felszínen tartózkodás  időtartamait.  Az  egyedpárok

kevesebbet voltak külön-külön a felszínen, mint együtt (U = 177, N1 = N2 = 28, p < 0.01), a

szinkronizációs hányados és a térbeli távolság közt negatív korrelációt kaptunk (R = -0.59, N =

28,  p < 0.01).  A szinkronizációban a nemek közti  különbségek kimutatása csak egy célzott

26. Ábra. Spontán vészjelzés napi aktivitás változása az egyes hónapokban az aktív szezon során, 1996. Bugac
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vizsgálat  feladata  lehet.  Mégis,  bizonyos  sejtések  megalapozására  tettünk  kísérletet,  így  a

korreláció erősebbnek bizonyult (R = -0.75, N = 28, p < 0.01), ha az egyedpárok valós távolságait

az alábbi önkényes, nemfüggő  korrelációs faktorokkal szoroztam: 2.2 hím-hím párokra, 0.75

nőstény-nőstény párokra, és 1 hím-nőstény párokra. 
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7.2.1.2 A Szimulációs modell eredményei

A TwinPeaks szimulációs Modell (TPM) klimatikus bemeneti változók felhasználásával becsüli

az ürgék aktivitásmintázatát. A bemeneti változók jellemző értékeit az egyes hónapokban illetve

azok változékonyságát a 5. táblázatban foglaltam össze. Mivel a TPM sztochasztikus működésű,

a modellel kapott mintázat összehasonlítása a vizuálisan becsült napi aktivitásmintázattal (28.

ábra) minden futtatásnál eltérő eredményt ad. A két mintázat egyezésének jellemzésére ezért egy

átlagos korrelációs együtthatót adhatunk csak meg, mely a szezon minden hónapjára más és más.

Így a következő eredményeket kaptam: április, Spearman: R = 0.95, N = 20, p < 0.01; május, R =

0.81, N = 21, p < 0.01; június, R = 0.79, N = 21, p < 0.01; július, R = 0.81, N = 21, p < 0.01;

augusztus, R = 0.79, N = 19, p < 0.01. A TPM száz független futtatás során minden esetben

5. Táblázat. A felszínen délben mért időjárási változók havi átlagai és varianciái

      Átlag / variancia Április Május Június Július Augusztus
Hőmér- napon 21.7 / 82.3 33.4 / 13.2 28.3 / 39.3 34.1 / 64.3 42.0 / 17.1

séklet (ºC) árnyékban 15.5 / 3.3 19.5 / 7.8 21.3 / 13.5 25.5 / 13.5 27.4 / 5.8
Rel.páratartalom (%) 45.7 / 17.3* 64.8 / 66.2 65.4 / 77.8 63.6 / 174.3 53.0 / 29.0
Fényintenzitás 8.8 / 1.1 9.2 / 0.6 8.7 / 0.7 8.7 / 1.0 9.3 / 0.1

* 1m-en mérve, szemben a többi talajfelszínen mérttől
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28. Ábra. Vizuálisan becsült és a TwinPeaks szimulációs modell által jósolt napi aktivitásmintázat az egyes

hónapokban, 1996. Bugac
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szignifikáns  pozitív  korrelációt  mutatott  a  vizuálisan becsült  napi  aktivitással  (p  <  0.01).  A

különböző hónapokban optimálisra beállított paraméterek a 6. táblázatban találhatók.

7.2.1.3 Laboratóriumi vizsgálatok eredményei

Az aktív időszakok kezdetének tekintetében az aggregált táplálékeloszlású csoportok korábban

jöttek elő,  függetlenül  attól,  hogy az állandó hőmérséklettel  vagy pedig napi  hőmérsékleti

maximummal voltak kezelve (ANOVA: F(3,16)=6,378; p<0,01 Tukey post hoc;  29. ábra). Az

aktív időszakok hosszában nem volt különbség (ANOVA: F(3,16)=2,048; p=0,1477; 29. ábra).

A  fűtött  diszpergált  csoport  napi  átlépésszáma  szignifikánsan  nagyobb  a  másik  három

csoporténál  (ANOVA:  F(3,16)=5,752;  p<0,01  Tukey  post  hoc;  30.  ábra)  A  fészekből  való

kijövetelek  számában  nem  volt  különbség  (Kruskal-Wallis:  F(3)=7,217;  p=0,063).  A  fűtött

diszpergált  csoport  megnövekedett  táplálékfogyasztása  szignifikáns a többi  csoport  állataihoz

képest (Kruskal-Wallis: F(3)=8,823; p<0,05; 31. ábra).

29. Ábra. Aktív periódusok összehasonlítása a laboratóriumi vizsgálatban, 1999. Göd
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6. Táblázat. A TwinPeaks szimulációs modellben alkalmazott paraméterek

Paraméter Április Május Június Július Augusztus
A 0.95 0.68 0.64 0.33 0.64
B 0.27 0.05 0.04 0.035 0.19
C 60 75 73 88 78
D 7 6 5.5 6 7.5
E 17 10 9 23 17
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Az aktivitás napi mintázatai között szignifikáns korrelációt csak a fűtött diszpergált és

a  diszpergált,  illetve  aggregált  csoportok  között  kaptunk.  A  laboratórium  manipulált

hőmérséklete leginkább a Bugacon májusban mért hőmérséklethez hasonlított (Spearman R =

30. Ábra. Általános aktivitás intenzitás összehasonlítása az egyes kezelt csoportokban, 1999. Göd

31. Ábra. Elfogyasztott táplálék mennyisége az egyes csoportokban, 1999. Göd
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80, N = 14, p < 0.01). A bugaci természetes ürgepopuláció májusi  aktivitásmintázatával a

fűtött diszpergált csoport aktivitás-lefutása mutatta a legszorosabb korrelációt, de az aggregált

csoport aktivitásmintázata is szignifikánsan korrelált vele (7. táblázat, 32. ábra).

7.2.1.4 Terepi manipulációs kísérlet eredményei

A megfigyelési  napokat  két  csoportra  osztottuk  a  mért  átlaghőmérsékletek  alapján:  hűvös

(napon mért talajfelszíni levegő hőmérséklet, átlag ±szórás = 29.1 ±0.69 °C, n = 3) és forró

napok (átlag  ±szórás  = 37.8  ±0.86  °C,  n  = 3).  A két  elkülönített  csoportba  sorolt  napok

átlaghőmérséklete szignifikánsan eltért egymástól (két utas ismételt méréses ANOVA: napok

csoportja között, F2,45 = 0.7, p = 0.49 napok csoportjain belül F1,45 = 110.4, p < 0.01; interakció,

F2,45 = 0.4, p = 0.64).

32. Ábra. Kezelt csoportok napi aktivitásmntázata, a laboratóriumi és terepi hőmérséklet lefutása, 1999. Göd
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7. Táblázat. Laboratóriumi manipulált csoportok és terepen becsült aktivitásmintázat kapcsolata (Spearman

korreláció)

N = 14 Fűt. Diszp. Fűt. aggr. Diszpergált Aggregált Terep. ürge
Fűtött diszpergált - p = 0.80 p < 0.01 p = 0.02 p < 0.01
Fűtött aggregált R = 0.08 - p = 0.83 p = 0.25 p = 0.20
Diszpergált R = 0.67 R = 0.06 - p = 0.43 p = 0.18
Aggregált R = 0.61 R = 0.33 R = 0.23 - p = 0.04
Terepi relatív ürgeszám, május R = 0.73 R = 0.37 R = 0.38 R = 0.56 -
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Forró napokon szignifikáns negatív korrelációt mutattunk ki a 9.00 és 14.00 h között

napon  mért  talajfelszíni  levegő  hőmérséklet  és  az  ebben  az  időszakban  becsült

aktivitásmintázat között a sötétített fejű ürgék esetében (Pearson r = -0.59, n = 33, p < 0.01), a
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33. Ábra. Fejtető szín manipulált csoportok napi aktivitásmintázata eltérő időjárási

körülmények között, 2000. Budaörs
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vad fejszínűek esetében (r = -0.39, n = 33, p = 0.02), és a világosított fejűek esetében is (r =

0.40,  n  =  33,  p  =  0.02).  Ugyan  ez  a  korreláció  már  egyik  csoport  esetében  sem  volt

kimutatható a hűvös napokon (sötétített csoport: r = 0.08, n = 33, p = 0.66; kontroll csoport: r

= -0.09, n = 33, p = 0.60; világosított csoport: r = 0.02, n = 33, p = 0.93). A 33. ábra mutatja az

egyes csoportok esetében különböző időjárási körülmények között becsült aktivitásmintázatok

lefutását.

Annak kimutatására, hogy a különböző manipulált csoportok eltérően reagálnak a déli

hőségre, összehasonlítottuk egy adott napon a délben (12.30-14.30 h) felszínen megfigyelhető

ürgék számának arányát a délelőtt (9.00-11.00 h) felszínen látható ürgék számához képest az

egyes csoportokon belül. A  34. ábrán látható, hogy az összes csoport elkerülte a déli magas

hőmérsékletű felszínt, mint az várható is volt, kivéve a sötétített fejű állatokat hűvös időben.

Csak  a  sötétített  fejű  csoport  esetében  találtunk  különbséget:  a  fenti  arány hűvös  időben

szignifikánsan nagyobb volt,  mint  forróságban (két  utas  ismételt  méréses  ANOVA:  kezelt

csoportok, F2;12=  1.35, p = 0.30; eltérő hőmérsékletű napok, F1;12= 10.40, p < 0.01; interakció,

F2;12= 12.28, p < 0.01; egy utas ismételt méréses ANOVA: hűvös napok, F2,8= 7.4, p = 0.02,

LSD post test: sötétített vs. kontroll, p = 0.01, sötétített vs. világosított, p = 0.01, kontroll vs.

34. Ábra. Fejtető szín manipulált ürgék csoportjainak eltérő napszakos aktivitása, az időjárástól függően, 2000.
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                                                    Interakció     -    F 2,12  = 12.28, p < 0.01
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világosított, p = 0.85, forró napok, F2,6=13.8 , p < 0.01, LSD post test: sötétített vs. kontroll, p

< 0.01, sötétített vs. világosított, p = 0.02, kontroll vs. világosított, p = 0.05; páros t-próba a

kétféle hőmérsékletű napok csoportjai között: sötétített, t = 4.2, df = 4, p = 0.01, kontroll, t =

-0.9, df = 4, p = 0.4, világosított, t = 0.5, df = 4, p = 0.62).

7.2.2 Circannuális aktivitásmintázat

Aktív szezonban az azonos idő alatt látott összes ürge száma (2. ábra) havonként eltérőnek
bizonyult (Chi-négyzet: X2 = 86.17, df = 4, p < 0.01) csak úgy, mint a délelőtti aktivitáscsúcs
időpontja (35. ábra) (Kruskal-Wallis: H(4) = 11.01, p < 0.05)

Az  aktív  szezon  egyes  hónapjaiban  a  napfelkelte  ideje  más  és  más.  A  napi

aktivitáscsúcsok időpontja szintén változik hónapról hónapra, azonban nem korrelál a napfelkelte

idejével (Spearman: R = 0.20, N = 5, p > 0.50).

A napi spontán vészjelzés-aktivitás variabilitásának okait kutatva elkerülhetetlen az egyes

hónapokban  megfigyelhető  vészjelzés-intenzitások  összehasonlítása.  Az  egyes  hónapokban

azonos idő alatt hallott vészjelzésszámok (36. ábra) erősen eltérnek egymástól (Chi-négyzet: X2 =

1342.05, df = 4, p < 0.01). A spontán vészjelzés-aktivitás szezonális csúcsa júniusban van.

35. Ábra. Ürge napi aktivitásának délelőtti aktivitáscsúcsa és a napfelkelte időpontja az egyes hónapokban az

aktív szezon során, 1996. Bugac
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36. Ábra. Ürge spontán vészjelzés-aktivitásának alakulása az egyes hónapok során, az aktív szezonban, 1996.
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37. Ábra. Ürgelyukak számának alakulása az egyes hónapok során, az aktív szezonban, 1996. Bugac
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A lyukak száma a megismételt számlálások alapján az év során jelentős változást mutat

(37. ábra): áprilistól júniusig csökken, július-augusztusban maximumot mutat, majd októberig

ismét csökken (ismételt méréses ANOVA: 1995-ben: F3 = 19.11,  p < 0.01; 1996-ban: F6 = 18.70,

p < 0.01).

Több egymást követő hónap lyuktérképének egymásra fektetése alapján a lyukak térbeli

eloszlása is jelentősen változik az időben (38. ábra). A hónapról hónapra megmaradó lyukak

száma, átlag ±szórás = 55.1 ±16.94, az eltűnő lyukak, átlag ±szórás = 60.3 ±21.21, a keletkező

lyukak átlag  ±szórás = 48.9  ±14.12. A keletkezett lyukak száma az év során hasonló lefutást

mutat,  mint  az  összesen  talált  (megmaradt  és  keletkezett)  lyukaké  (39.  ábra),  azaz  májusi

minimumot és július-augusztusi maximumot mutat (egy utas ismételt méréses ANOVA: összes

lyukra: F5,35 = 10.74, p < 0.01, keletkezett lyukak: F5,35 = 3.59, p = 0.01). Az eltűnt lyukak száma

májusi csúccsal, júliusi minimummal rendelkezik, majd a görbe szeptemberig ismét emelkedik

(F5,35 = 3.41, p = 0.01). A megmaradó lyukak száma áprilisban, ill. augusztus-szeptemberben

38. Ábra. Ürgelyukak térbeli helyzetének változása az aktív szezon hónapjai során egy 50 x 50 méteres

mintanégyzetben, 1996. Bugac
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magasabb, míg a köztük lévő időszakban egy alacsonyabb viszonylag állandó értéket mutat (F5,35

= 2.57, p = 0.04).

7.3 Időbeli aktivitásvizsgálat eredményeinek értékelése

Az ürgék aktivitását  egyaránt befolyásolják külső  és  belső  tényezők (Loehr & Risser,  1977:

Spermophilus  beldingi,  McCarley,  1966,  1966:  Spermophilus  tridecemlineatus,  Váczi  et  al.,

1996:  Spermophilus citellus,  Vispo & Bakken,  1993:  Spermophilus tridecemlineatus,  Wade,

1950:  Spermophilus  tridecemlineatus és  S.  franklinii esetén).  Éjszaka,  vagy erős  hóesésben

például ugyanúgy nem jön a felszínre egy egyed, mintha már jóllakott, vagy kicsinyeit szoptatja

éppen.  A  tapasztalt  aktivitásmintázatot  tehát  sok  egyszerre  ható  tényező  alakítja,  a  hatások

eredőjeképpen jelenik meg az az  aktivitás,  amit  mi  regisztrálhatunk (23,  25.  ábra).  Komoly

feladatot jelent a számos tényező elkülönítése: mikor melyik tényező hatása a legerősebb, melyik

alakítja leginkább a viselkedést?

Az  ürgék  felszíni  aktivitásuk  időzítésével  is  alkalmazkodnak  a  környezeti  tényezők

változásaihoz (Loehr & Risser, 1977:  Spermophilus  beldingi,  McCarley, 1966:  Spermophilus

tridecemlineatus,  Vispo  &  Bakken,  1993:  Spermophilus  tridecemlineatus esetén).  A  napi

39. Ábra. Ürgelyukak dinamikája egy év során, 1996. Bugac
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aktivitásmintázat (a vizsgált hónapokban és a tapasztalt időjárási tényezők mellett) alapjaiban

állandónak  tekinthető  az  egész  szezonban,  ellentétben  McCarley  (McCarley,  1966)

Spermophilus tridecemlineatuson végzett  vizsgálataival,  mely  szerint  csak  az  aktív  szezon

közepén, három hónapos intervallumban figyelhető meg a déli pauza a napi aktivitásban. Két év

azonos  hónapjában  illetve  eltérő  területeken  a  napi  aktivitás  szintén  állandónak  tekinthető.

Mindez mutatja, hogy egy általános, megbízhatóan jellemezhető aktivitásmintázatot találtunk. A

fentiek miatt a mintázat hátterében olyan okokat kell keresnünk, amely napos ciklicitást mutat

végig a szezon folyamán. Ezek lehetnek külső tényezők (hőmérséklet, páratartalom, csapadék,

ragadozók  jelenléte,  fajtársak  hatása,  stb.)  (Loehr  &  Risser,  1977:  Spermophilus  beldingi,

McCarley, 1966:  Spermophilus  tridecemlineatus,  Wade, 1950:  Spermophilus  tridecemlineatus

és S. franklinii,  Gerkema & Verhulst, 1990: Microtus arvalis esetén), és belső állapotjellemzők

(éhség, szomjúság, mozgásigény, stb.)  (Váczi et  al.,  1996:  Spermophilus  citellus esetén). Ez

utóbbiak igen nehezen mérhetők, egy részükre azonban következtethetünk. Igen valószínű, hogy

az  ürgék  az  éjszakai  éhezés  után,  amint  a  felszíni  körülmények  megengedik,  előjönnek

táplálkozni. Korábban úgy gondoltuk, hogy erre utal a napi aktivitásmintázatban talált délelőtti

éles csúcs jelenléte: az állatok sokan, közel azonos időben jönnek a felszínre (Váczi et al., 1996:

Spermophilus  citellus esetén). Úgy tűnik, hogy az egész csoportra hasonlóan ható környezeti

változó, vagy változók időbeli változása határozza meg, hangolja össze a felszínrejövetelt. Ez

lehet  például  a  nap  helyzete  (Loehr  &  Risser,  1977:  Spermophilus  beldingi esetén),  a

páratartalom csökkenése (McCarley, 1966:  Spermophilus  tridecemlineatus esetén),  és/vagy a

hőmérséklet  növekedése  (McCarley,  1966:  Spermophilus  tridecemlineatus,  Loehr  & Risser,

1977: Spermophilus beldingi esetén). Eredményeink szerint a nap helyzete, azaz a napfelkelte óta

eltelt idő önmagában nem ad elegendő magyarázatot az aktivitáscsúcs kialakulásának idejére (35.

ábra), bár valószínűleg szerepe lehet abban. Az aktivitás dél közeledtével ugyanolyan gyorsan

lecsökken, mint ahogy reggel felfutott. Ebben az esetben szintén általánosan ható háttérváltozót

kell  keresnünk,  illetve,  mint  azt  később  látni  fogjuk,  a  jelenség  az  ürgék  viselkedésének

megváltozásával  is  magyarázható.  A  délutáni,  kevésbé  kifejezett  aktivitáscsúcsból  arra

következtethetünk,  hogy  az  egyes  egyedek,  egyedcsoportok  aktivitása  jelentősen  eltérhet

egymástól,  ami  eltérő  motiváltságukra  utalhat.  Az  egyes  egyedcsoportok  motiváltság-

különbségeinek lehetséges okaira és a fent említett viselkedésváltozásra, mely itt is fontos lehet,

még visszatérünk.  Szintén később kerül  sor  a TwinPeaks szimulációs  modell  értékelésére,  a

levonható tanulságok ismertetésére. A szezonális változások (35, 36, 37. ábra) megértéséhez az

ürgék szaporodási ciklusát kell szem előtt tartanunk (1. ábra). Áprilisban az ürgék párzása és az
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ehhez tartozó hím-hím párviadalok zajlanak. Ilyenkor az állatok sokat tartózkodnak a felszínen,

és igen sokat mozognak, így nagyon feltűnőek (Loehr & Risser, 1977:  Spermophilus  beldingi

esetén). Nem meglepő  tehát,  hogy ilyenkor láttuk a legtöbb ürgét az év során. Május június

folyamán a vemhesség illetve szoptatás a nőstények egy részét erősen leköti, így kevesebb idejük

van  a  felszínen  mutatkozni.  A  hímek  is  egyre  inkább  visszanyerik  a  hibernáció  során

elfogyasztott tartalékokat, így táplálkozási aktivitásuk is csökkenhet. Júliusban már minden fiatal

a  felszínen van,  de a  felnőttek is  aktívak,  ami  némileg korlátozhatja  a  fiatal  állatok szabad

mozgását a területen. Augusztus folyamán a felnőtt állatok jelentős része téli álomra vonul és a

fiatalok ilyenkor érhetik el a tél átvészeléséhez szükséges testsúlyt, intenzív táplálkozással. 

A spontán vészjelzés-aktivitás  sokkal  kevésbé állandó napi  ritmust  mutat  az általunk

alkalmazott mintavételezéssel becsülve (26. ábra). Itt is fellelhető a délelőtti és délutáni csúcs

közé ékelődött déli szünet az egyes hónapok során, azonban a csúcsok helyzete és az aktivitás

időbeli lefutása igen változatos. Bizonyos hónapokban voltak olyan napok, amikor egyáltalán

nem regisztráltunk vészjelzést. A mintavételi egységek növelésével (a számolási időintervallumot

hosszabbra  választva),  illetve  több  területen,  több  megfigyelővel  párhuzamosan  dolgozva

elképzelhető, hogy egy jellemzőbb, kevésbé változatos képet kapnánk. Nem zárható ki azonban

az sem,  hogy ilyenkor tulajdonképpen nincs,  illetve nagyon minimális  a spontán vészjelzés-

aktivitás.  Mindenesetre  megállapíthatjuk,  hogy  az  általunk  alkalmazott  mintavételezéssel  a

vészjelzésszámolás  nem  alkalmas  a  vizuális  becsléshez  hasonló  napiaktivitás-becslésére.  A

vészjelzésszám  szezonális  mintázata  (36.  ábra)  nem  azonos  a  vizuálisan  becsült

aktivitásmintázatával  (2,  35. ábra),  azonban az ürgék szaporodási  ciklusának ismeretében (1.

ábra) értelmezhető. Amíg a fiatal állatok nem születnek meg és legalább egy részük nem jelenik

meg a felszínen, addig a vészjelzésszám minimális.  A júliusi csúcs alatt már minden fiatal a

felszínre jött és számuk elérte az évi maximumot. Ezután, ahogy egyre idősebbek a fiatalok, és

ahogy a kifejlett ürgék egyre többen téli álomra vonulnak, a vészjelzésszám is csökken. Érdekes

kérdés, hogy vajon a spontán vészjelzést melyik csoport adja, és kinek szól? Esetleg a fiatal,

éppen csak a felszínen megjelent  ürgék adják a kifejlett  állatoknak,  vagy egymásnak.  Ezzel

azonban a még fejletlen, ügyetlen állatok felhívnák magukra a ragadozók figyelmét, és könnyű

prédává  válhatnának.  Valószínűbbnek tűnik,  hogy az  utódokat  nevelő  nőstények adják  saját

kölykeik számára, mint azt McCarley (McCarley, 1966: Spermophilus  tridecemlineatus esetén)

eredményei is mutatják. Elképzelhető, hogy ez a nagyszámú spontán vészjelzés nem kizárólag a

veszélyre  figyelmezteti  a  fiatalokat,  hanem  pl.  szinkronizáló,  térbeli  tájékozódást  is  segítő

funkcióval is rendelkezik. Így lehetséges, hogy az általunk egységesnek hallható "vészjelzés" több
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funkciójú és így többféle, az ürgék által megkülönböztethető jelekből áll (MacWhirter, 1992:

Spermophilus  columbianus-nál,  Turner, 1973: Spermophilus  beldingi-nél és Weary & Kramer,

1995:  Tamias  striatusnál talált  többféle  vészjelzést).  Ezek  az  eredmények  a  vészjelzés

evolúciójának csoportszelekciós hipotézisével szemben az egyed szintű szelekciós magyarázatot

látszanak alátámasztani, mivel a nőstények saját fitnessüket növelik avval, hogy a saját utódaikat

segítik a vészjelzésekkel (Shields, 1980: Spermophilus beldingi és S. tereticaudus esetén).

Az  aktivitást  az  ABA  módszerrel  becsülve  szintén  egy  időben  állandó  napi

aktivitásmintázatot  kaptunk  a  vizsgált  10  napra.  Az  egyedek  közt  tapasztalható

aktivitáskülönbségek  megmagyarázhatóak,  ha  megnézzük  az  egyedek  nem  és  kor  szerinti

csoportosításával kapott eredményeket (27 B és C. ábra). A fiatal állatok csak június-júliustól,

felszínre jövetelük idejétől kezdhetnek felkészülni a téli álomra, mintegy „le vannak maradva” az

idősebb egyedektől (Loehr & Risser, 1977: Spermophilus beldingi esetén). Nem meglepő tehát,

hogy a nap folyamán lényegesen több időt töltenek a felszínen táplálkozva, mint felnőtt társaik.

Hasonló  a  helyzet  a  nőstények  esetében  is.  A  felnőtt  nőstények  a  szülés  és  szoptatás

energiaigényes feladatainak végeztével  kezdhetnek csak az  intenzív  táplálkozáshoz,  így nyár

végén  naponta  több  időt  kell  eltölteniük  a  felszínen,  mint  a  hímeknek,  akiknek  szerepe  a

szaporodásban a tavaszi párzással befejeződött. A napi aktivitásmintázatában nincs különbség a

vizsgált csoportok között, tehát olyan általános szabályszerűséget kell feltételeznünk a háttérben,

amely minden csoportra egyaránt hat.

Az egyedek aktivitásának összehangolása, a szinkronizáció aktív védekezés lehet a faj

ragadozói ellen (Raptor group, 1982: Microtus arvalis esetén). A viselkedés aktív voltát mi sem

bizonyítja  jobban,  mint  hogy  az  aktivitás  szinkronizációja  a  térbeli  távolság  növekedtével

csökken. Annál könnyebb ugyanis szinkronizálódni egy másik egyedhez, minél közelebb van, s

ez annál hatékonyabb a ragadozók elleni védekezésben. Sokkal kevésbé hatékonyan vadászik egy

ragadozó,  ha  egy csoportból  kell  egy egyedet  kiválasztania,  mintha  magányos  egyedet  tud

üldözőbe venni (Raptor group, 1982). A szinkronizáció azonban fajon belüli versengést idézhet

elő, mivel a források időbeli felosztása így kevésbé érvényesülhet. A legerősebb konfliktus a

hímek között várható, mivel térbeli pozíciójuk erősen befolyásolja szaporodási esélyeiket, s nem

lenne meglepő, ha egy célzott vizsgálat megerősítené az eredményeinkből származó sejtésünket,

miszerint itt a legkisebb a szinkronizáció foka. Valószínűleg ennél a fajnál is (a Spermophilus

tridecemlineatus-nál  kimutatotthoz  hasonlóan  (McCarley,  1966))  a  szomszédos  nőstények

gyakran  rokonai  egymásnak,  s  ez  indokolhatja,  hogy itt  látszik  a  legerősebbnek  az  időbeli

aktivitás-összehangolódás. 
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A vizuális  becsléssel  kapott  délutáni  csúcsról  már  korábban  kifejtettük,  hogy sokkal

elnyújtottabb és variábilisabb, mint a délelőtti. Említettük, hogy ennek kialakulásában szerepe

lehet az egyedek motivációjában fennálló különbségeknek, mint azt korábban gondolták (Váczi et

al.,  1996:  Spermophilus  citellus esetén).  A  TwinPeaks  szimulációs  modell  (TPM)  azonban

kizárólag  időjárási  tényezőkből  kiindulva  képes  jó  eredménnyel  megjósolni  az  állatok  napi

aktivitásmintázatát.  Nem  kell  tehát  bonyolult  belső  változásokat  feltételeznünk  a  napi

aktivitásmintázat  kialakulását  magyarázva,  bár  nem  zárható  ki,  hogy van  módosító  hatásuk

ezeknek a tényezőknek. A TPM tanulsága szerint tehát a reggeli felszínre jövetelt elsősorban a

légnedvesség egy küszöb érték alá csökkenése váltja ki, bár ebben is, csakúgy, mint az egész-

napos mintázatban a fényerősségnek pozitív aktivitást befolyásoló hatása van. A páratartalom,

illetve a harmat  jelenlétét  a reggeli  felszínre  jövetel  meghatározásánál  McCarley (McCarley,

1966)  is  fontos  tényezőnek  tartja  Spermophilus  tridecemlineatuson végzett  vizsgálatában.  A

hőmérséklet hatása kettős: egy bizonyos küszöbérték alatt pozitívan hat az aktivitásra, a déli

hőségben azonban ez megfordul, és negatív hatást kell feltételeznünk a szimulációhoz, hasonlóan

Vispo  &  Bakken  (Vispo  &  Bakken,  1993)  Spermophilus  tridecemlineatuson végzett

vizsgálatainak eredményeihez. A fényerősség hatásának beépítése a TPM-be nemcsak a napi

mintázat  jobb egyezését,  de az éjszakai teljes passzivitást  is biztosítja a szimuláció során. A

szélerősség  (mint  azt  McCarley  (McCarley,  1966:  Spermophilus  tridecemlineatus esetén)

eredményei sugallnák) és a légnyomás figyelembevétele nem javítja a predikció illeszkedését, így

legfeljebb módosító hatásuk lehet a nagy hatású aktivitást befolyásoló tényezők mellett. Szintén

nem szükséges a modell megfelelő működéséhez a napfelkelte idejének beépítése sem. McCarley

(McCarley, 1966) Spermophilus tridecemlineatuson végzett vizsgálataiban csak az aktív szezon

közepén, három hónapos intervallumban talált déli pauzát a napi aktivitásban. Elképzelhetőek

olyan  hőmérsékleti  viszonyok  Bugacpusztán  is,  amikor  a  TPM  egycsúcsú  napi

aktivitásmintázatot  jósol,  hiszen  a  déli  pauzát  a  küszöbérték  feletti  hőség  okozza  a  modell

működése szerint. Kérdés, hogy vajon ilyen időjárási körülmények az év mely részében állhatnak

elő, s a hibernáció befejeződik-e már ekkorra.

Mint láthattuk, az ürge a nyílt, rövidfüvű pusztai élőhely szélsőséges viszonyaihoz (nagy

napi hőmérséklet maximum, erős déli besugárzás, óriási napi hő- és levegőnedvesség-ingadozás

és csapadéknak való kitettség) kénytelen alkalmazkodni. Ilyen viszonyok között várható, hogy az

állatok ritmusos tevékenységére a fenti környezeti változók erős hatást gyakorolnak, amelyek jól

vizsgálhatóak (pl. Hainsworth, 1995; Vispo & Bakken, 1993). Több eredményünk is utal arra a

bugacpusztai  természetesnek  tekinthető  populáción  végzett  megfigyeléseink  alapján,  hogy a
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hőmérsékletnek kiemelt  jelentősége lehet  az ürgék napi  aktivitás-mintázatának kialakításában

(Váczi et al., 1997). A nyári időszakban, délelőtt folyamán a föld felszíne felmelegszik és délre a

45-50 °C-os talajközeli levegőhőmérséklet sem ritka. Várható, hogy az ürgék ilyenkor az üreg

kiegyenlítettebb klímáját (Hut et al., 1999b) választják és ezért látható ilyenkor kevesebb állat a

felszínen  (24.  ábra).  Laboratóriumi  körülmények  között  hasonló  eredményeket  kaptunk.  A

hőmérséklet és a táplálék-eloszlás interakciójának vizsgálatakor kimutattuk, hogy a dél körüli

hőmérsékletcsúcs  aktivitást  befolyásoló  szerepe  kifejezettebbé  válik,  ha  szimuláljuk  a

természeteshez hasonló táplálék eloszlást is (38. ábra).

Az állatok aktivitására terepen jellemző mintázat legmarkánsabb része, hogy a délelőtti

fokozott aktivitást követő aktivitáscsökkenés a nap legmelegebb időszakára esik. A szimulált

hőmérséklet-ingás  hatására  a  laboratóriumban  is  tapasztalható  ez  a  jellegzetes

aktivitáscsökkenés,  amely a  délelőtti  fokozott  aktivitású  időszakot  követi.  A  hőmérséklet-

manipulált  csoportok  nem  kezelhetők  egységesen  aktivitásmintázat  szempontjából,  azaz  a

hőmérsékleti kezelés önmagában még nem alakította ki a jellegzetes mintázatot. A terepihez

hasonló mintázatot csak abban az esetben tapasztaltunk, ha a táplálék is diszpergált eloszlású

volt.  Más  megközelítésben  azt  mondhatjuk,  ha  a  két  tényezőt  úgy választjuk  meg,  hogy

energetikailag  kedvezőtlenebb  körülményeket  kialakítva  növeljük  az  azonos  mennyiségű

táplálék megszerzésére fordítandó energia nagyságát, emellett a kísérleti beállítás váltakozó

hőmérséklethez  való  alkalmazkodást  követel  meg,  akkor  az  állatok  aktivitásmintázata  a

terepen megfigyelhetőhöz válik hasonlóvá.

Sivatagi körülmények között  élő  rokon fajon végzett vizsgálat eredményei szerint a

hőmérséklet kényszerfeltételként teremt kapcsolatot a környezetben elérhető táplálék, illetve a

felszíni  aktivitás  között  (Hainsworth,  1995:  Ammospermophillus  leucurus esetében).  A

hőmérséklet másik élettani hatása egyszerűen a van’t Hoff törvényen keresztül érvényesül. A

törvény  szerint  a  hőmérsékletet  emelve,  10Co–onként  a  biokémiai  folyamatok  in vitro

sebessége  háromszorosára  növekszik.  A  megnövekedett  anyagcsere  kielégítésére  a

megnövekedett  táplálékbevitel  a válasz  és  ezzel  párhuzamosan  az intenzívebb táplálkozási

viselkedés.  Ekkor  a  diszpergált  táplálékeloszlás  pozitív  visszacsatoláskén  illeszkedve  a

rendszerbe, tovább emelve a táplálkozás energetikai költségét még több táplálék bevitelére

kényszeríti  az  állatot  (31.  ábra).  A kísérlet  eredményei megerősítik  a  Bednekoff  és  mtsai.

(Bednekoff  &  Houston,  1994:  madarak  esetében)  által  leírtakat,  miszerint  ha  növeljük  a

környezet  varianciáját,  illetve  a  táplálék  elérhetőségének  megjósolhatatlanságát,  az  állat

akcióit a napi aktív periódus első felére koncentrálja (30.ábra).
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Az ürgék természetes élőhelyén, a nyílt füves pusztákon a tápláléknövények szétszórva, a

diszpergált táplálék-eloszlású kezeléshez hasonlóan nőnek. Ezt a hatást erősíti a fűfélékben

rágás  hatására  megnövekedő  mérgező  anyagok  termelése  (Bryant  &  Chaps,  1983)  is.  A

szimulált hőmérséklet napi járása szintén jobban közelíti a természetes viszonyokat, mint az

állandó hőmérséklet.  A fentiek  alapján a  terepihez  hasonló  aktivitásmintázat  kialakításáért

tehát a két tényező interakciója a felelős.

Számos  vizsgálat  foglalkozik  az  ürgéhez  hasonló  szélsőséges  viszonyok  közt  élő

állatok  esetében  a  hőmérséklet  aktivitásmintázatra  gyakorolt  hatásával  (McCarley,  1966:

Spermophilus tridecemlineatus; Vispo & Bakken, 1993: Spermophilustridecemlineatus; Loehr

& Risser,  1977:  Spermophilus  beldingi;  Hainsworth,  1995:  Ammospermophillus  leucurus

esetében), azonban a hőmérséklet szabadban történő manipulálásának nehézségei miatt terepi

igazolásra  még  eddig  nem  került  sor.  Ugyan  terepi  megfigyelések  (McCarley,  1966:

Spermophilus  tridecemlineatus;  Loehr  &  Risser,  1977:  Spermophilus  beldingi  esetén),

összehasonlító elemzések (Hudson, 1973: 6 Spermophilu spp. esetén), korrelációs vizsgálatok

(Halle,  1995:  Microtus  oeconomus esetén),  elméleti  modellek  (Hainsworth,  1995:

Ammospermophillus  leucurus esetén)  és  modell-tesztelések  (Vispo  &  Bakken,  1993:

Spermophilus tridecemlineatus  esetén) erősen valószínűsítették a hatás meglétét, az mégsem

volt bizonyítottnak tekinthető. A laboratóriumi vizsgálatok (Hut et al., 1999b:  Spermophilus

citellus esetén) ellenőrzött körülmények között zajlanak és számos természetben ható tényező

jelenlétét kiküszöbölik. Bár a vizsgált hatást bizonyíthatják, a terepi vizsgálatokat csak részben

helyettesíthetik. Úgy gondoltuk, hogy a hőmérséklet napi aktivitásmintázatra gyakorolt hatását

terepi  körülmények  között  tudjuk  bizonyítani,  ha  olyan  csoportokat  hozunk  létre,  melyek

hőérzetét azonos külső körülmények között eltérő módon tudjuk manipulálni. Így a csoportok

közti  különbség  csak  az  állatok  hőérzetében  fog  jelentkezni,  viselkedésükben  tapasztalt

változás erre lesz visszavezethető.

Az  állatok  szőrzetének  színe  erősen  befolyásolja  a  napsugárzásból  elnyelt  hő

mennyiségét  (Bakken  et  al.,  1985).  Azonos  körülmények  között  egy  hasonló  méretű  és

formájú  sötétebb  színezetű  állat  teste  jobban  felmelegszik  a  napsugárzástól,  mint  egy

világosabbé.  Az  emlősök  hőérzetét  a  bőrfelszín  mellett  a  hipotalamus  környezetének

hőmérséklete  határozza  meg,  mely  a  koponyaüregben  helyezkedik  el  (Feldhammer  et  al.,

1999). Kis testű emlősök esetében a koponyaüreg hőtehetetlensége meglehetősen kicsi, így a

környezeti  hőmérséklet,  illetve  a  sugárzásos  hő  erős  és  gyors  hatással  van  a  belső

hőmérsékletére.  A koponyát fedő  szőrzet  színének megváltoztatásával  tehát  a koponyaüreg
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belső  hőmérsékletét,  így  a  hőérzetet  is  könnyen  és  érzékenyen  befolyásolni  tudjuk.  Ezt

kihasználva sötétített, és világosított fejtetejű ürgék előállításával sikerült olyan csoportokat

létrehoznunk,  melyek  hőérzete  azonos  külső  körülmények  között  eltér  a  festetlen

kontrollokétól.

Eredményeink szerint a fej sötétítésének volt hatása az állatok viselkedésére. Hűvös,

felhős időben, arányaiban több sötétített állat volt a felszínen délben, mint délelőtt, ha a kont-

roll csoporthoz hasonlítjuk. Hőségben éppen fordított eredményt kaptunk: délben nem volt a

felszínen sötét fejű egyed, míg természetes fejszínű igen, illetve a délelőtti órákban sötétített

egyedeket is megfigyelhettünk ugyanazokon a napokon. A fejtető kivilágosításának nem volt

kimutatható hatása, ezek az egyedek a természetes fejszínűekhez hasonlóan viselkedtek. En-

nek egyik oka lehet, hogy a faj szőrzete természetesen is világos, amin a további világosítás

már nem tud elegendő mértékben változtatni, illetve a földalatti életmód miatt a talajszem-

csékkel szennyezett világosított szőrzet színe sötétül.

Levonhatjuk tehát a következtetést, mint azt leíró és laboratóriumi eredményeinkből

(Katona et al., 2002, Németh, 2001:  Spermophilus citellus esetén) és rokon fajokon végzett

megfigyelésekből (Hainsworth, 1995:  Ammospermophillus leucurus;  Loehr & Risser, 1977:

Spermophilus  beldingi;  Long  et  al.,  2005;  McCarley,  1966;  Vispo  &  Bakken,  1993:

Spermophilus  tridecemlineatus  esetén)  várhattuk,  hogy  az  extrém  magas  külső  déli

hőmérséklet  központi  szerepet  játszik az  ürgéknél  általánosan megfigyelhető  csökkent  déli

aktivitás kialakításában. Úgy tűnik ez a hatás nem csak egy adott ürgepopulációra igaz, hanem

általában fajra, illetve a hasonló körülmények között élő rokon fajokra is jellemző tulajdonság.

Az  ürgék  déli  viselkedése  egy  helyváltoztatással  megvalósított  hőszabályozásnak

tekinthető.  Aschoff  (Aschoff,  1966)  véleménye szerint  a  kétcsúcsú napi  aktivitás-mintázat

emlősök esetében igen elterjedt, gyakran belső ritmushoz köthető és független minden külső

hatástól. Esetünkben bizonyítottnak vehetjük a külső hatás aktivitás-mintázat formáló fontos

szerepét.  Ennek  alapján  felvetődik  a  kérdés,  hogy az  oly gyakran homogén laboratóriumi

körülmények között is megmaradó, jellegzetes mintázat filogenetikai okai közt kizárhatjuk-e

egy  korábban  meglévő  erős  külső  tényező  hatására  kialakult  viselkedés  rögzülését.

Amennyiben a körülmények megváltozása miatt a ható tényező már nincs jelen és a rögzült

viselkedés nem káros a túlélés szempontjából, esetleg egyéb ritmusos viselkedés kapcsolódott

hozzá,  a  kétcsúcsú  napi  aktivitás-mintázat  megmarad,  anélkül,  hogy jelenlegi  formájában

funkciót tudnánk hozzá kapcsolni. 
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Az európai ürge déli passzív időszakos aktivitás-mintázata időjárástól függően jobban,

vagy kevésbé  kifejezett,  esetleg  el  is  tűnhet  a  passzív  déli  időszak.  Mivel  az  elterjedési

területén  megfigyelhető  négy évszak  váltakozása  miatt  a  hőmérséklet  napi  alakulása  igen

változatos és a déli hőség nem általánosan minden időszakra jellemző, az evolúciósan rögzült

déli passzív periódus maladaptív tulajdonság lenne. A kora tavaszi hidegben a melegítő déli

napsütést nem kihasználó egyedek biztosan hátrányban lennének a délben is aktív, a felszínen

több  időt  töltő  társaiknál.  Az  aktivitás-mintázat  rögzülése  olyan  esetekben  várható,  ha

állandóan jelenlévő, vagy kiszámíthatóan fluktuáló környezeti tényezőhöz lehet alkalmazkodni

(pl. Hut et al., 1999b: Spermophilus citellus esetén).

Bakken és mtsai. (Bakken et al., 1985) munkájából, valamint saját eredményeinkből is

kitűnik, hogy a testszőrzet, kiemelten a fejtető-szőrzet színének jelentős szerepe van a hősza-

bályozásban. A testszín meghatározásában tehát nemcsak a környező tereptárgyak jellegzetes

színei szólnak bele (Mallet & Joron, 1999, Jiggins et al., 2001), hanem a klíma alakulása is. A

környezetbe való minél jobb beleolvadás és a testszínnel történő hőszabályozás gyakran ellen-

tétes irányban hatnak: egy optimalizációs probléma előtt állunk. A rejtőszín fontossága közis-

mert és igen sok kutató foglalkozik vele (Jarvi & Bakken, 1984;  Hill, 1991;  Moller, 1987;

Thompson & Moore, 1991; Joron & Mallet, 1998, Mallet & Joron, 1999, Jiggins et al., 2001;

Sanz, 2001), míg a testszín hőmérséklet szabályozó szerepéről kevesebben értekeznek (Bak-

ken et al., 1985;  Walsberg & Wolf, 1995;  Vispo & Bakken, 1993). Eredményeink szerint a

déli hőség elviselhetőségét csak rontani tudtuk a fejtető sötétítésével, azonban világosításával

nem tudtuk rajta jelentősen javítani. Ez legalábbis nem mond ellent annak a feltételezésnek

mely szerint az európai ürge testszín kialakulásában a nyílt élőhely extrém magas déli hőmér-

sékletéhez való alkalmazkodásnak is volt szerepe.
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8. Térbeli aktivitásmintázat

Az állatok élőhely-választása több tudományterület (ökológia, viselkedésökológia, és etológia)

alapvető problémái közé tartozik. A környezeti heterogenitást tükröző térbeli eloszlás vizsgálata

sok általános problémát vet fel: ilyenek pl. a mintázatot befolyásoló léptékfüggő tényezők, a

foltos  környezet  és  -állatsűrűség  következményeképpen  kialakuló  kölcsönhatás-rendszer,  a

zavarás és a biológiai rendszerek stabilitásának összefüggései stb.

Minden  élőlény  saját  környezetének  kényszerei  által  korlátozottan  éli  le  életét.  A

táplálkozó-,  az ivó- és  búvóhelyek, a fajtársak,  a ragadozók és az  időjárási  tényezők térbeli

eloszlása behatárolja az élőlény szabad mozgását. A környezeti kényszereket tekintve különbség

mutatkozik az egyes fajokra, populációkra, sőt egyedekre nehezedő kényszerek súlyát illetően.

Azok  az  élőlények,  melyek  erős  kényszereknek  kénytelenek  engedelmeskedni,  sokkal

kiszámíthatóbban,  jobban  jósolhatóan  végzik  élettevékenységüket,  mint  a  környezetük

tekintetében  nagyobb  szabadsági  fokkal  rendelkezők.  Érdemes  tehát  ökológiai,

viselkedésökológiai  vizsgálatok  alanyául  inkább  az  előbbi  csoportba  sorolható  élőlényeket

kiszemelni. Az állatok közül a növényevő fajok általában két oldalról is korlátokba ütköznek,

egyrészt ki kell választaniuk és meg kell keresniük a gyakran kémiai és mechanikai fegyverekkel

felszerelt táplálékukat, másrészt állandóan résen kell lenniük, nehogy maguk essenek áldozatául

ragadozóiknak.  Azok  a  növényevő  fajok,  melyek  nyílt  pusztai  élőhelyen,  az  időjárás

viszontagságainak  és  ragadozóiknak  jobban  ki  vannak  téve,  mint  a  sűrű  növényzetben  élő

rokonaik,  extrém  életfeltételekhez  kénytelenek  alkalmazkodni,  így  környezeti  kényszereik

erőssége miatt  viselkedésük nagyon kis  szabadsági  fokkal  bír.  Ezért  indokolt  az  ürge,  mint

modellfaj kiválasztása az eltérő léptékű térbeli mintázatok vizsgálatára.

Két,  kategorikusan  elkülöníthető  léptékben  vizsgáltuk  az  ürgék  térbeli  eloszlását

befolyásoló tényezőket. (1) Mikrohabitat használat alatt az ürgék elterjedési területükön belül

megfigyelhető  egyedszámbeli  sűrűsödéseket,  ritkulások  rendszerét  tekintjük.  Arra  voltunk

kíváncsiak, hogy mely tényezők hogyan és milyen súllyal befolyásolják ezeknek a foltoknak a

kialakulását.  Ebben  a  léptékben  terepi  leíró,  korrelatív  jellegű  vizsgálatok  mellett  terepi

manipulációs kísérletet  is tudtunk végezni.  (2) Makrohabitat használat alatt  a faj  országos

elterjedését értjük, és vizsgálatainkban arra a kérdésre kerestünk választ, hogy mely tényezők

lehetnek kritikusak az ürge tényleges-, illetve potenciális elterjedési  területét tekintve. Ebben

a  léptékben  vizsgálati  módszereink  a  korrelatív  leíró  eljárásoktól  a  térinformatikai  (GIS)
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elemzésekig terjedtek.  A térinformatikai  elemzések  során munkánkat  erősen behatárolta  a

hozzáférhető országos szintű háttéradatok és térképek információtartalma, illetve gyakrabban

a térképek teljes hiánya.

Természetesen a kétféle térléptékben ható környezeti tényezők nem függetleníthetőek

egymástól, azonban ezek jelentősége, hatásuk súlya eltérő lehet. Nem automatikus tehát, hogy

ha egy tényező hatását a mikrohabitat foltokra igazolni tudtuk, akkor ezek a faj elterjedését is

hasonló fontossággal határozzák meg. Emiatt is indokolt vizsgálataink során legalább e két,

fent definiált térlépték határozott elkülönítése, mely definíciók szerzőtől és témától függően

meglehetősen variálnak még a kisemlősökkel foglalkozó irodalomban is (Jorgensen, 2004).

8.1 Anyag és módszer

8.1.1 Vizsgálati területek

40. Ábra. Légi felvétel a teljes bugaci vizsgálati területről, 2000. Bugac

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ
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Vizsgálataink jelentős részét a Kiskunsági Nemzeti Park „Bócsa – Bugac buckavilága és a

homokpuszta”  törzsterületén  fekvő  Bugaci  pusztán  végeztük,  melyet  a  napiaktivitás

leírásánál mutattunk be. A terület átlagos tengerszint feletti magassága 109 m, 1-2 méteres

ingadozásokkal.  A választott  területen belül  több kutatási  helyszínt  jelöltünk ki,  melynek

áttekintését a 40. ábra mutatja. 

Egy 1988-ban készült  légi  felvételen  jól  látszik  a  frissen beszántott  és  lucernával

(Medicago sativa) beültetett terület (az infravörös frekvencia-tartományban készült felvételen

fehér színű) (41. ábra I. jelű terület). A 400 x 900 m (36 ha) alapterületű térrész, melynek

kezelése megegyezik a következőkben bemutatott  területével,  a fent említett  szántástól és

lucerna vetéstől eltekintve. A lucerna itt azóta is domináns faj, de jellemzőek a homoki gyep

típusnövényei  is.  A  ’lucernás’  területtől  dél-keletre  fekszik,  attól  egy  viszonylag  sűrűn

használt, mintegy 10 méter széles földúttal elválasztott, szürke színű ’kaszáló’ terület (41.

ábra II. jelű terület), amely mintegy 400 x 600 m (24 ha) kiterjedésű homoki gyep. Lovakkal

és marhákkal alkalmanként legeltették, minden tavasszal boronálták, nyáron pedig kaszálták.

Növényzetére  jellemző  a  sok  zavarástűrő  faj.  A  gyep erősen  mozaikos  jellegű,  nagyobb

összefüggő foltokból áll, melyekre egyes fajok kizárólagos dominanciája jellemző, mint pl. a

Bromus tectorum,  Bromus mollis,  Koeleria glauca,  Carex liparicarpos és néhány kétszikű,

41. Ábra. Légi felvétel a vizsgálati területek egy részéről, 1988. Bugac

ÉÉÉÉÉÉÉÉÉ

80



8. TÉRBELI AKTIVITÁSMINTÁZATRA HATÓ TÉNYEZŐK

───────────────────────────────────

pl.  Lithospermum  arvense,  Alyssum  alepsoides.  E  jelenségnek  több  oka  is  lehet,  ám  a

legvalószínűbb magyarázat az, hogy ezek a növények főleg vegetatív módon szaporodnak

(Láng & Ravasz, 1985), így legeltetés és kaszálás mellett ki tudják szorítani a többi fajt. A

terület mintegy 60%-át  Bromus tectorum borítja, a többi részen vegyes vegetáció található,

amelyben Festuca spp. foltok helyezkednek el. Tehát a Bromus tectorum általában egyedüli

állományalkotó,  míg  a  Festuca  spp. erősen  kevert  foltokat  alkot.  A  pongyola  pitypang

(Tarxacum officinale) itt és az ‘istállói’ területen is foltokban igen gyakori. Szintén az út dél-

keleti oldalán fekszik egy L-alakú, a kép készítésekor frissen beszántott, fehér színű terület

(41. ábra III. jelű  terület).  A 650 x 150 méteres (9.75 ha) ’paréjos’ tagot,  mely az előző

területtel  közvetlenül  érintkezik,  a  szántást  követően  disznó  paréjjal  (Amaranthus

retroflexus) vetették be, élőtrágyázás céljából. Ez a kezelés félbeszakadt, így napjainkig ez az

alacsony értékű gyomtársulás maradt fenn. A vizsgálatok előtt 10 évvel végzett kezelések óta

az  egész  térséget  rendszeresen boronálták,  kaszálták,  illetve  alkalmanként  legeltették.  Az

’istállói’ terület (41. ábra IV/A és IV/B. jelű terület) 200 x 500 m (10 ha) alapterületű homoki

puszta gyeptársulás. A növényzet a már több évszázada fennálló intenzív legeltetés (magyar

szürke  marha,  rackajuh,  ló)  hatására  rövidre  rágott  volt.  A  századfordulóig  az  egész

bugacpusztai terület hasonló képet mutathatott, amit a 90-es évek végi 200 helyett kb. 80 000

szarvasmarha legeltetése biztosított (Tóth, 1979). A vizsgálatok időpontjában még a csorda, a

nyáj és a ménes napjában többször  is  keresztül  vonult  a  pusztán,  melynek észak-nyugati

határától (41. ábra IV/A jelű terület) mintegy 200 méterre napi 2-3 lovasbemutatót tartottak az

érdeklődő turistáknak. Az esemény alkalmanként kb. fél óráig tartott és ostorcsattogtatással,

emberi jelenléttel, lármával, illetve a por felverésével jelenthetett időszakos zavarást a környék

állatainak. Ettől mintegy 2 km távolságra észak-északnyugatra fekszik az ’iskolai’ terület  (40.

ábra V. jelű terület), a KNPI Kutatószállás (régi iskola) szomszédságában. Hozzávetőlegesen

350 x 600 m (21 ha) alapterületű sík puszta, amelyben 20-25 évvel ezelőttig szikes tavakban

gyűlt  föl  a  víz.  Az  utóbbi  években  a  talajvízszint  csökkenésével  ezek  kiszáradtak.  A

magasabban  fekvő  területeket  homoki  gyep  borítja.  Itt  a  mezőgazdasági  tevékenység  a

növényzet  időszakos  kaszálásában  és  összegyűjtésében  merült  ki. Az  emberi  jelenlét  az

’istállói’  területen  kifejezettebb,  mint  az  ’iskolai’  területen  (átlagos  elhaladó  jármű-  és

turistaszám naponta ± SD = 15.7±9.8 és 3.7±1.1, sorrendben).

Azóta sajnos a bugacpusztai vizsgálati területeinken a legeltetés és rendszeres kaszálás

intenzitásának  további  csökkenése  a  növényzetmagasság  jelentős  megnövekedését

81



VÁCZI: ÜRGÉK AKTIVITÁSÁRA HATÓ TÉNYEZŐK

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

eredményezte,  mely  az  ott  élő,  akkor  még  országos  szinten  jelentősnek  tekinthető

ürgepopuláció fennmaradását komolyan veszélyezteti!

 A  Dunakeszi  lóversenypálya  (42.  ábra  47º 37'  N,  19º 08'  E)  füves  területén  két

vizsgálati helyszínt választottunk ki a növényzetbeli különbségek alapján. Az egyik ‘foltos’

(42. ábra DI. jelű terület), zavart növényzetű, a másik ’egyenletes’ növényzet-borítású  terület

(42.  ábra  DII.  jelű  terület).  A  növényzet  összetételének  pontos  leírását  nem végeztük  el,

célunk  a  bugaci  homogén-foltos  növényzetű  területek  ürgesűrűség  összehasonlításának

ellenőrzése  volt,  más  helyszíneken.  A  lóversenypályát  lovak  járatására,  sportolásra,

kutyasétáltatásra, kirándulásra használták, tehát állandó, intenzív emberi jelenlét és intenzív

taposás jellemzi.

A Szentendrei-szigeten,  Tahitótfalutól  északra fekvő  (47º 47'  N,  19º 05'  E)  füves

legelőt (43. ábra, TI. jelű terület), mint alacsony emberi zavarású területet használtuk, mivel

lakott településtől  távolabb, nem frekventált  helyen található. A terület mérete kb. 25 ha,

tengerszint  feletti  magassága  105  m  körüli.  A  vizsgálat  évében,  áprilisban  becsült

egyedsűrűség 50 egyed/ha volt. Ekkor a növényzet igen alacsony (5-10 cm) volt a legelőn. A

legelő  növényzet-összetétele  a  Dunakeszi  lóversenypálya ‘egyenletes’  térrészéhez  nagyon

hasonló.

42. Ábra. A Légi felvétel a dunakeszi (Alagi) Lóversenypályáról a repülőtér egy részével, 2000. Dunakeszi
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Terepi  manipulációs  vizsgálatainkat  a  Bükki  Nemzeti  Parkban a  Hór-völgye menti

Cinegésben, Hidegkút-laposán (47º 57' N, 20º 33' E) végeztük  (44. ábra, CI. jelű  terület),

Cserépfalutól  4  km-re  észak-északkeletre.  A  terület  egy  részét  már  korábban  kaszálták

43. Ábra. Légi felvétel a tahi vizsgálati területről, 2000. Tahitótfalu

44. Ábra. Légi felvétel a cinegési vizsgálati területünkről, 2000. Cserépfalu
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(vizsgálat  előtt  kaszált  terület:  VEK),  a  másikat  a  vizsgálat  során  magunk  kaszáltuk  le

(vizsgálat  során kaszált  terület:  VSK).  A két  mintaterület  hozzávetőleg azonos tengerszint

feletti magasságban lévő, lapos felszín volt, azonos növényzet összetétellel.

A makrohabitat-használatot befolyásoló tényezők vizsgálata országos szintű elemzést

jelentett,  mivel  a  pontos  jelenlét-adatok  és  a  háttér-térképek  Magyarország  területére

vonatkozóan álltak rendelkezésre.

8.1.2 Alkalmazott módszerek

8.1.2.1 A növényzetösszetétel hatásának vizsgálata

A bugaci vizsgálati területünk ’lucernás’, ’kaszáló’ és ’paréjos’ kutatási helyszínein (41. ábra

I.,  II.,  és  III.  jelű  területek)  1996.  áprilisában  mintavételi  területeket  jelöltünk  ki

lyukszámolásra.  Előzetes  tapasztalataink  szerint  a  területek  lyukszáma,  valamint  a

tapasztalható  lyukszámkülönbségek  figyelembevételével  l0-10  egyenként  10  m  sugarú

körben  (0.03  ha  körönként)  számoltuk  meg  az  összes  definíció  szerinti  ürgelyukat.  A

mintaterületeket  az  adott  kategóriákon  belül  véletlenszerűen  jelöltük  ki.  A  vizsgálatokat

Katona  Krisztiánnal,  akkor  PhD  hallgatóval  együtt  végeztük.  A  kapott  ürgelyuk-sűrűség

adatokat egy utas ANOVÁ-val és Duncan multiple range post teszttel értékeltük ki.

Annak ellenőrzésére,  hogy a növényzeti  bolygatottság mértéke más  lelőhelyeken is

hasonlóan hat-e az ürgék eloszlására, mint ahogyan azt Bugacon tapasztaltuk, valamint az

emberi  jelenlét  hatásának  vizsgálatára,  eltérő  mértékben  bolygatott  és  zavart  területek

ürgesűrűségét hasonlítottuk össze. A vizsgálatokat 1999. május második felében végeztük a

Dunakeszi Lóversenypályán és a Szentendrei szigeten, Tahitótfalutól északra. Arra voltunk

kíváncsiak, hogy a bolygatás, illetve zavarás hogyan befolyásolja a területen élő ürgeállomány

egyedsűrűségét. A  Lóversenypálya  foltos  (bolygatott)  és  egyenletes  növényzetösszetételű

helyszínein, valamint a Tahitótfalui vizsgálati területen, helyszínenként 5 db  50 x 50 m-es

kvadrátokat jelöltünk ki, 1:10 000 léptékű katonai térképen, véletlenszerűen. A kvadrátban

megszámoltuk a definíciónak megfelelő ürgelyukakat. A vizsgálatokban Förgeteg Zsolt, akkor

ötödéves, Kubinyi Enikő,  akkor negyedéves, Nagy Alinda, akkor negyedéves, Nagy Dénes,

akkor negyedéves, Takács Anikó, akkor negyedéves biológus hallgatók Katona Krisztián és

Szirányi András, akkor PhD hallgatók is részt vettek. A lyuksűrűség-eredményeket a három

terület között egy utas ANOVÁ-val, Duncan multiple range post teszttel elemeztük.
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 1997.  májusában  a növényzet-összetétel  finomabb  hatásainak  feltárására  a  bugaci

’kaszáló’  kutatási  helyszínen  7-7  véletlenszerűen  kiválasztott  Festuca  spp. és  Bromus

tectorum dominálta foltban lefektetett 10 m sugarú körben számoltuk meg az ürgelyukakat.

Festuca  spp.,  illetve  Bromus  tectorum dominálta  foltnak  azt  tekintettük,  ahol  a

növényegyedeknek legalább 75%-a Festuca spp., illetve Bromus tectorrum volt. A mintavételi

egységek  kiegyenlítettek  voltak  mikrodomborzat-magassági  és  növényzetmagassági

kategóriára nézve. A vizsgálatokban Mihók Barbara, akkor negyedéves biológus hallgató, a

terepetológia graduális kurzus többi résztvevője és Katona Krisztián, akkor PhD hallgató is

részt vettek. A két növényzeti kategória összehasonlításához kétmintás t-próbát használtunk.

8.1.2.2 Az emberi jelenlét hatásának vizsgálata

Az emberi jelenlét hatásának vizsgálatát többek között a növényzeti bolygatottsággal együtt a

Dunakeszi Lóversenypályán és a Szentendrei szigeten, Tahitótfalutól északra fekvő vizsgálati

területeinken  végzett  vizsgálatainkban  elemeztük.  Ennek  módszertani  leírását  az  előző,

(8.1.2.1) fejezetben ismertettük.

A bugaci ’istállói’ területen 1995. és 1996. években végzett egésznapos megfigyelések

során  mindig  feljegyeztünk  minden  emberi  tevékenységet  a  vizuális  becslés  alatt  és  a

megfigyelés előtti 10 percben, amit az 1 ha-os vizsgálati terület határaitól nem messzebb, mint

200 m-re észleltünk. A feldolgozás során a megfigyeléseket óránkénti bontásban, kategorizálva,

a következő változókat képeztük: turisták száma a vizsgálati területen, turisták száma a vizsgálati

területen  kívül,  elhaladó  háziállatok  száma,  elhaladó  gépjárművek  száma  és  lovasbemutató

száma. Az elemzések során a fenti változók és a vizuálisan, illetve vészjelzésszámolással becsült

aktivitás közötti kapcsolatot vizsgáltuk Spearman rangkorrelációval.

8.1.2.3 A mikrodomborzat hatása

Bugacon mind az ’iskolai’, mind a legelt ’istállói’ vizsgálati helyszíneken mintavételi területeket

jelöltünk  ki  lyukszámolásra.  Előzetes  tapasztalataink  szerint  az  ’istállói’  terület  általánosan

magas lyukszámú, valamint az egyes térszínek magasságai lokálisan gyorsan változók voltak

(dimbes-dombos terület). Emiatt 7-7-7 egyenként 10 m sugarú kört (0.03 ha körönként) jelöltünk

ki relatíve magas, közepes, és alacsony térszíneken. A kategória határokat önkényesen húztuk

meg: magas (a 0 m relatív magasságúnak kinevezett pontnál magasabban), közepes (0 m - -0.6

m) és alacsony (-0.6 m-nél alacsonyabban lévő) területek. A mintaterületek az adott kategóriákon

belül véletlenszerűen kerültek kiválasztásra. A területek magasságát a mintakör középpontjának
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magasságával jellemeztük, melyet két fix, ismert relatív magasságú pontból, teodolittal mértünk

be.  Az  iskolai  területnél  a  nagyobb különbségek miatt  5-5-5  területet  elegendőnek ítéltünk,

viszont 50 x 50 m-es kvadrátokat (0.25 ha négyzetenként) használtunk az alacsony lyukszámok

miatt. A mintavételi területeken megszámoltuk a lyukakat, majd a kapott eredményeket azonos

alapterületekre számoltuk át. A vizsgálatokban Katona Krisztián, akkor 4. éves biológus hallgató,

és a terepetológia graduális kurzus többi résztvevője is részt vett.

A  mikrodomborzat  ürgesűrűségre  gyakorolt  hatásának  kimutatása  során  két-utas

ANOVÁ-t  használtunk  Duncan  multiple  range post teszttel,  a  három  mikrodomborzati

kategória összehasonlítására a két típusú területen.

8.1.2.4 A növényzetmagasság hatásának vizsgálata (manipulációs kísérlet)

Az  ürgék előfordulásának gyakoriságát  ebben a  vizsgálatban is  ürgelyuksűrűséggel

becsültük  (Yensen  & Quinney,  1992;  Harper  & Batzli,  1996),  melyet  két  mintaterületen

vizsgáltunk,  1997.  július  5-18  között.  A  mintaterületeken  5-5  db  10  m  sugarú  körben

(egyenként 0.03 ha) számoltuk meg az ürgelyukakat. A mintavételi körök egy kb. 1 ha-os

területen  belül  helyezkedtek  el.  A  vizsgálatokban  Kis  János  vezetésével  a  SZIE  akkori

Zoológus hallgatói is részt vettek (Kis et al., 1998).

A növényzet magasságának hatását  a lyuksűrűségre a vizsgálat  előtt  kaszált  terület

(VEK)  és  a  vizsgálat  során  kaszált  terület  (VSK)  ürgelyukszámának  összehasonlításával

végeztük. A  VSK területen a kaszálás utáni számlálás adatait használtuk, hogy a növényzet

magassága ne befolyásolja becslésünket. A VEK és a kaszálás utáni VSK területek között nem

volt különbség a növényzet magasságában (kétmintás t-próba: t = 0.5, df = 8, p = 0.63). A

VEK és a VSK területeken a számlálást és a VSK terület kaszálását július 8-án végeztük. Az

ürgelyuk-sűrűség  tíz  nap  alatt  történt  változásának  vizsgálatához  adatainkat  a  tíz  nappal

később, július 18-án a  VEK és a  VSK területeken végzett számlálás adataival hasonlítottuk

össze.

Mintavételi  körönként  három  véletlenszerűen  kiválasztott  pontban  becsültük  a

növényzet  magasságát.  A  növényzet  magasságát  a  fűhosszal  írtuk  le.  A  fűhossz  egy

kiválasztott pontban talált leghosszabb növényszál kinyújtott hossza a talajfelszíntől mérve.

Az ürgelyuk sűrűséget  hektárra számolva közöljük.  A fűhossz adatokat mintavételi

körönként átlagoltuk, ezek az átlagok jelentenek egy-egy adatpontot.  Az egyes területeken

belül különböző időpontokban vett mintákat páros t-próbával, a különböző mintaterületeket

kétmintás t-próbával hasonlítottuk össze.
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8.1.2.5 A makrohabitat-használatra ható tényezők vizsgálata

A Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer Ürgeprogramjában évente felmért területekről,

az  ürgesűrűség-becslés  adatain  túl  a  környezeti  háttérváltozókat  is  bekértünk  az

adatgyűjtőktől. Az adott helyszínen a növényzet átlagos hosszát évente 5cm-es pontossággal,

szemre  becsülték  meg,  a  talajvízszint  magasságát  pedig  egy  hármas  kategóriarendszerbe

sorolták be (1 – előfordul a felszínen, 2 – 1m-nél nem mélyebb, 3 – 1m alatt van a talajvíz).

Megadták továbbá  a  mintavételi  hely távolságát  a  legközelebbi  5  ha-nál  kisebb,  5  ha-nál

nagyobb erdőfolttól, lakott területtől és másik ürgelelőhelytől. Nyilatkoztak a területkezelés

módjáról  és  a  fizikai  talajtípusról  is.  Elemzéseink  során  korrelációt  számoltunk  a  becsült

ürgesűrűség  és  a  növényzet-magasság,  illetve  talajvízszint  változókkal  évente  és  az  évek

átlagát tekintve, a fent felsorolt távolságok, a talajtípus, a területméret, a tengerszint feletti

átlagmagasság  és  a  becsült  ürgesűrűség  között  pedig  csak  az  évek  átlagát  tekintetve.

Kiszámoltuk a becsült ürgesűrűség éves változását, minden területre a hat éves periódusra,

illetve adathiány esetében a rendelkezésre álló leghosszabb periódusra és ennek korreláció

értékeit is kiszámoltuk a környezeti háttérváltozókra vonatkozóan. Az elemzéseket Pearson

korrelációval végeztük.

A makrohabitat használatot befolyásoló tényezők térinformatikai (GIS) elemzéséhez

főként a 6. fejezetben bemutatott  Országos ürgetérképezési programban gyűjtött elterjedési

adatokat használtuk fel,  kiegészítve az azóta tudomásunkra jutott  ürge-előfordulásokkal.  A

lelőhelyeket,  azok  középpontjának  koordinátáival,  pontszerű  objektumként  kezeltük.  A

térinformatikai  (GIS)  elemzésekhez  a  következő  térképek  és  adatrendszerek  kerültek

felhasználásra: 

CORINE  Land Cover (Felszínborítás)  adatbázis,  magyarországi  létrehozását  a  Phare

Regionális  Környezeti  Program finanszírozta  1993  és  1996 között.  A  projektet  a  FÖMI

Távérzékelési  Főosztálya  hajtotta  végre.  2004.  évben  készült  el  az  1:50  000  felbontású,

frissített változat.

Agrotopográfiai  Adatbázis  (AGROTOPO)  az  Agrotopográfiai  térkép  sororzat  tematikus

adataiból  kialakított  számítógépes  adatbázis,  amely  EOTR  szabványos,  1:100.000

méretarányú,  országos  adatokat  tartalmaz.  Az  adatbázis  a  MTA Talajtani  és  Agrokémiai

Kutatóintézet  gondozásában  készült  el,  2001.  évben.  Az  adott  felbontásban  homogén

agroökológiai  egységekhez  a következő,  a  termőhelyi talajadottságokat  meghatározó főbb

talajtani paramétereket használtuk:
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genetikai talajtípus, 

fizikai talajféleség,

talaj vízgazdálkodási tulajdonságai, 

kémhatás és mészállapot,

termőréteg vastagság.

Digitális  Térképészeti  Adatbázis  (DTA-50),  a  Magyar Honvédség Térképész  Szolgálata

által készített adatbázis.

Vízkészlet-gazdálkodási Atlasz Magyarország belvíz-veszélyeztetettségi térképét a vízügyi

igazgatóságok  munkatársainak  közreműködésével  szerkesztette  Pálfai  Imre,  2002

decemberében,  az  OVF megbízására.  A  térkép  M=1:500000  méretarányban  készült,  a

számítógépi feldolgozást a Heteria Kft. készítette, formátuma TIFF.  Magyarország ártéri

öblözeteinek M=1:100000 eredeti papír változatát a VITUKI Rt. készítette 1977-ben. A

felhasznált fedvény az ártéri öblözetek lehatárolását, a hullámteret, az 1%-os és 0.1%-os

valószínűségű elöntési területeket ábrázolja digitális változatban.

Országos  Térképészeti  Adatbázis  (OTAB)  1:100  000.  A  Geometria  Térinformatikai

Rendszerház és az InfoGraph Informatikai  Szolgáltató  Kft.  által  kifejlesztett,  2005.  évi

változata.

Az elemzések az Országos Környezetvédelmi Természetvédelmi és Vízügyi Főigazgatóság,

Környezetvédelmi  és  Természetvédelmi  Igazgatóság,  Természetvédelmi  Főosztályán,

jelenlegi munkahelyemen készültek, ESRI ArcGIS 9.0 programcsomag használatával.

Az elemzések során leválogattuk külön-külön az egyes rendelkezésre álló,  releváns

térképi  adatrendszerek  (CORINE-50  Land Cover,  AGROTOPO,  Vízkészlet-gazdálkodási

Atlasz)  azon  poligonjait,  melyekre  ürge  elterjedési  pontok  estek.  Ezt  követően

megállapítottuk, hogy ezen poligonok milyen értéket vesznek fel, majd meghatároztuk, hogy

ezek  az  értékek  milyen  gyakorisággal  fordulnak  elő.  Így  megkaptuk  az  ismert

ürgelelőhelyekre  az  adott  változó  gyakoriság  eloszlását.  Hasonlóan  jártunk  el  az  ország

területére  szerkesztett,  az  ürge elterjedési  pontokkal  azonos  számban  (N =  156)  kirajzolt

random pontokkal  is,  mellyel célunk a kínálat  meghatározása volt.  Az elkerülés,  illetve a

választás  meghatározásához  a  két  gyakoriság-eloszlást  (ürgelelőhely  pontokhoz,  illetve

random  pontokhoz  tartozó  gyakoriság  eloszlások)  hasonlítottuk  össze,  minden  változó

esetében, Chi2 tesztet alkalmazva. A kategorizált változók esetében (CORINE, AGROTOPO

változói, talajvízszint) azokat az értékeket, ahonnan az ürgés- és a random pontok egyaránt
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hiányoztak, kizártuk (sem ürge szempontból,  sem területméret szempontjából nem jelentős

kategóriák).

Kétféle potenciális elterjedés-térképet rajzoltunk. A „preferencia” térképhez a fent leírt

térképi alapadatbázisok változóiból azokat az értékeket válogattuk le,  melyeket az ürge az

elemzések  szerint  preferált,  azaz  melyek  az  „ürgés”  pontok  alatt  nagyobb  gyakorisággal

jelentek  meg,  mint  a  „random”  pontok  alatt.  Belekerült  a  leválogatásba  tehát  például  a

CORINE-50  adatbázis  változójának  „repülőterek”  értéke,  mivel  az  „ürgés”  pontok  alatt

12.8%, míg a „random” pontok alatt 0% volt a relatív gyakorisága. A „preferencia” térképre

végül azok a térszínek kerültek, melyek az összes felhasznált változó szempontjából ilyen,

„preferált” értéket vettek fel. Kimaradt tehát az a repülőtér például, amely talajának kémhatása

erősen  savas  volt.  A  másik  potenciális  elterjedés  térkép  az  ürge  számára  „elviselhető”

térrészeket  mutatja.  Ebben  az  esetben  a  Magyarország  területéből  kihagytuk  azokat  a

térrészeket,  amelyek  a  felhasznált  térképi  alapadatbázisok  változóinak  olyan  értékeit

hordozták, amelyek egyetlen ürgelelőhely alatt sem voltak megfigyelhetők. Mindkét térképből

kivágtuk  továbbá  a  következő  térrészeket  is:  autópályák  25-25m-es,  műutak  10-10m-es,

főutak 20-20m-es, vasútvonalak 10-10m-es, és csatornák 1-1m-es puffer sávval két oldalukon,

valamint  a  folyók  saját  szélességükkel.  A  potenciális  elterjedés  térképekre  kiszámoltuk  a

foltok méretének átlagát, szórását, összterületét és a foltok számát.

8.2 Eredmények

8.2.1 Mikrohabitat használatot befolyásoló tényezők vizsgálatának eredményei

8.2.1.1 A növényzetösszetétel mikrohabitat-használatra gyakorolt hatásának eredményei 

A bugaci vizsgálati területünk ’lucernás’, ’kaszáló’ és ’paréjos’ kutatási helyszíneken becsült

lyuksűrűségek eltérnek egymástól  (ANOVA: F2 = 4.8,  p  = 0.02).  A post  teszt  eredményi

szerint a 'paréjos' területen szignifikánsan kevesebb ürgelyuk található, mint a 'kaszáló'-n (p <

0.01), míg a 'lucernás' nem különbözött a másik két területtől (p > 0.05)(45. ábra).

A Lóversenypálya foltos  (bolygatott)  és egyenletes növényzetösszetételű  helyszínei,

valamint  a  Tahitótfalui  vizsgálati  területek  közül a  legkisebb  ürgelyuk-sűrűséget  a

lóversenypálya foltos területén találtuk (átlag ± szórás: 4.8 ±7.15 lyuk/ha). A lóversenypálya

homogén  területén  a  tapasztalatok  és  a  becslés  alapján  is  sokkal  sűrűbb  volt  a  lyukak
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elhelyezkedése (átlag  ± szórás:  60  ±8.94 lyuk/ha).  Az  átlagos  ürgelyuksűrűség a  szigeten

bizonyult a legmagasabbnak (átlag ± szórás: 70.4 ±24.92 lyuk /ha).

45. Ábra. Mezőgazdasági tevékenység hatása ürgék területhasználatára, 1996. Bugac
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Szignifikáns különbség volt a homogén és a foltos terület, illetve a foltos és a sziget

ürgelyukszáma  között  (p  <  0.01).  A  sziget  és  a  homogén  terület  között  szignifikáns

különbséget nem találtunk (p = 0.32) (ANOVA: F2 = 24.8, p < 0.01, Duncan post teszt)(46.

ábra).

A Festuca sp. és Bromus sp. dominálta foltokban végzett ürgelyukszámlálások szerint

szignifikánsan magasabb az ürgelyukak sűrűsége a Festucás helyeken, mint a Bromusosokban

(két mintás t = 3.6, df = 12, p < 0.01) (47. ábra).

8.2.1.2 Az emberi jelenlét hatás vizsgálatának eredményei

Nem találtunk korrelációt a felszíni aktivitás és a gépjárműforgalom (r = -0.04, N = 1784, p =

0.1),  a  turisták  száma  a  területen  (r  =  -0.01,  N  =  1782,  p  =  0.5),  vagy  a  terület  körüli

turistaforgalom (r = -0.04, N = 1782, p = 0.05) között.

Mint  azt  a  napi-aktivitás  vizsgálatának  bemutatása  során  részletesen  leírtuk,  a

lovasbemutatóhoz  közelebbi  és  távolabbi  területek  között  az  aktivitásmintázat  erős  pozitív

korrelációt mutatott (25. ábra) (r = 0.70, N = 14, p < 0.01).

47. Ábra. Növényzet finom-összetétel hatása ürgék mikrohabitat használatára.
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8.2.1.3 A mikrodomborzat-hatás vizsgálatának eredményei

Az ürgesűrűség és térszín-magasság kapcsolatára a következő eredményeket kaptuk (48.

ábra):  az  ’iskolai’  területen  lényegesen kevesebb ürge él,  mint  a  hasonló  tengerszint  feletti

magasságú ’istállói’ területen, és a mikrodomborzat hatása mindkét helyszínen jelentős (két-utas

ANOVA: területekre: F(1,30)  = 11.9,  p < 0.01; mikrodomborzatra: F(2,30)  = 14.56,  p < 0.01;

interakció: F(2,30)  = 3.25,  p = 0.05).  Duncan multiple range post-hoc teszt eredménye szerint

mindkét  területen  szignifikánsan  (P  <  0.05)  több  lyuk  található  a  magaslatokon,  mint  a

mélyedésekben. Az ’iskolai’ területen a magaslatok lyukszáma különbözött a közepes magasságú

területekétől is.

8.2.1.4 A növényzetmagasság-hatás vizsgálatának eredményei

A vizsgálat előtt kaszált (VEK) területen az ürgelyuk sűrűség nagyobb volt, mint a vizsgálat

során kaszált  (VSK) területen (a számolási hiba kiküszöbölésére a kaszálás után számolva)

(két mintás t-próba: t = 2.7, df = 8, p = 0.03), mely különbség tíz nap elteltével már nem volt

kimutatható  (két  mintás  t-próba:  t  =  1.5,  df  =  8,  p  =  0.18)(49.  ábra).  A  lyuksűrűség  a

48. Ábra. Mikrodomborzat hatása ürgék területhasználatára, 1995. Bugac
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területeken az eltelt tíz nap alatt jelentősen megnövekedett (páros t-próba: t = -4.0, df = 9, p <

0.01), jóllehet a területeken, a kaszálás utáni állapothoz képest, a fűhossz nem változott tíz

nap alatt (páros t-teszt: t = 0.4, df = 9, p = 0.72) és a kaszálást követően már nem különbözött

a két terület között (páros t-próba: t = 0.6, df = 18, p = 0,57).

49. Ábra. A növényzetmagasság hatása ürgék területhasználatára, 1997. Cinegés
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8.2.2 A makrohabitat-használatot befolyásoló tényezők vizsgálatának eredményei

A hat  felmérési  év  átlagából  számolt  növényzethossz,  illetve  kategorizált  talajvízmélység

szignifikáns  korrelációt  mutatott  az  átlagos  ürgesűrűséggel  a  mintavételi  helyeken.  A

talajvízmélység két további évben mutatott korrelációt az ürgesűrűséggel, 2000-ben és 2001-

ben. Más években, illetve az ürgesűrűség változással nem találtunk szignifikáns korrelációt a

vizsgált  változók  között  (8.  táblázat).  A  többi  háttérváltozó  vizsgálata  során  csupán  a

tengerszint feletti magasság és az átlagos ürgesűrűség között találtunk szignifikáns korrelációt

(9.  táblázat).  A tengerszint  feletti  magasság az  átlagos,  kategorizált  talajvízszinttel  szintén

korrelációt mutatott (r = 0.33, N = 60, p = 0.01).

9. Táblázat. Az átlagos ürgesűrűség, az éves sűrűség változás és háttérváltozók közti korreláció a NBmR

Ürgeprogram mintavételi helyein, 2000-2005.

Magasság Területméret Talajtípus Erdőfolt Erdő Ürgelelőhely Lakott terület
r = 0.32 r = -0.06 r = -0.01 r = -0.03 r = 0.04 r = -0.16 r = -0.08
N = 60 N = 62 N = 63 N = 56 N = 62 N = 50 N = 62

p = 0.01 p = 0.62 p = 0.93 p = 0.84 p = 0.79 p = 0.26 p = 0.56
r = 0.11 r = -0.05 r = 0.12 r = 0.17 r = 0.02 r = 0.02 r = 0.04
N = 56 N = 57 N = 58 N = 52 N = 57 N = 47 N = 57

p = 0.42 p =  0.73 p = 0.36 p = 0.23 p = 0.89 p = 0.90 p = 0.77

Pearson korreláció

Átlagos 
ürgesűrűség

Éves sűrűség 
változás

Távolság
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Összesen  156  ürgelelőhely  került  bele  abba  az  adatrendszerbe  (11.  ábra),  melyet

térinformatikai  elemzésnek  vetettünk  alá.  Eredményeink  alapján  az  ürgelelőhelyek  és  a

véletlen pontok által kijelölt felszínborítási adatbázis (CORINE-50  Land Cover) kategóriák

gyakoriság eloszlásai szignifikáns eltérést mutattak (Χ 2  = 286.9, df = 34, p < 0.01) (50. ábra).

Hasonló  eredményeket  kaptunk  az  agrotopográfiai  térkép  (AGROTOPO)  genetikai

talajtípusra (Χ 2 = 82.7, df = 25, p < 0.01), fizikai talajtípusra (Χ 2 = 24.5, df = 6, p < 0.01) (51.

ábra), a talaj kémhatására (Χ 2 = 16.8, df = 4, p < 0.01), a talaj vízgazdálkodási mutatójára (Χ 2

= 41.9, df = 8, p < 0.01) és a Vízkészlet-gazdálkodási Atlasz talajvízszint változójára (Χ 2 =

14.7, df = 6, p = 0.02) elvégzett elemzések eredményeiként is. Nem találtunk különbséget a

termőréteg vastagságra vonatkozóan (Χ 2  = 11.9, df = 6, p = 0.06). A vízkészlet-gazdálkodási

Atlasz  Magyarország  ártéri  öblözeteinek  eltérő  valószínűséggel  elöntött  területei  közti

eloszlás az ürgés és a random pontok esetében szintén nem különbözött (Χ2 = 3.8, df = 2, p =

0.15).  Mind  a  „preferencia”  (összesen  238  295  ha)(52.  ábra),  mind  az  „elviselhetőségi”

(összesen 7 858 507 ha)(53. ábra) potenciális elterjedéstérkép erősen fragmentált képet mutat,

jóllehet  az előbbi állomány átlagos foltmérete (átlag terület  = 25.8 ±135.5 ha,  N = 9241)

lényegesen kisebb az utóbbiénál (átlag terület = 308.9 ±1335.4, N = 25438) (kétmintás t =

33.3, df = 26838, p < 0.01).
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52. Ábra. Potenciális, „preferált” ürgeélőhely, 2005.

53. Ábra. Potenciális „elviselhető" ürgeélőhely, 2005.
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8.3 Eredmények értékelése

8.3.1 A mikrohabitat-használatot befolyásoló tényezők értékelése

Az élőlények mikrohabitat-választása eredményeképpen a lelőhelyeken belül sűrűbb és rit-

kább térbeli eloszlás figyelhető meg: az élőlény számára alkalmasabb foltokon területegysé-

genként több egyedet találunk, míg a kevésbé alkalmas foltokon kevesebbet. A mintázat kiala-

kulásában számos környezeti tényező részt vehet (Parer & Libke, 1985). Az erős környezeti

kényszerek között élő, nappali aktivitású, pusztai, talajlakó ürge mikrohabitat-használata kevés

számú fontos környezeti tényező hatására vezethető vissza. Arra voltunk kíváncsiak, hogy mely

tényezők hogyan és milyen súllyal befolyásolják a sűrűsödések kialakulását.

Eredményeinkből látszik, hogy az ürgék a kevésbé bolygatott, homogén foltokat előny-

ben részesítik a ‘foltos’ növényzetű, bolygatott térrészekkel szemben. Látható továbbá, hogy

ez a jelenség több, egymástól távol eső területen is megfigyelhető, ami általános szabályszerű-

ségre utal. Számos olyan vizsgálat eredménye látott  napvilágot, mely kisemlős közösségek

esetében  a  bolygatott  növényzetű  foltok  hatását  vizsgálta  a  területhasználatra  (Schweiger,

2000, Silva et al., 2005, Tabeni & Ojeda, 2005). A vizsgált közösségek, illetve az azt alkotó

fajoktól függően az eredmények igen eltérőek lehetnek. Kansasben egy felhagyott mezőgazda-

sági területen a szukcesszió előrehaladtával két kisemlős faj (Microtus ochrogaster és  Pe-

romyscus leucopus) egyedsűrűsége növekedett, a  Peromyscus maniculatusé csökkent, míg a

Sigmodon hispidusé nem változott (Schweiger, 2000). Tabeni és Ojeda argentínai vizsgálatai

során három egérfaj denzitását alacsonyabbnak találta zavart lelőhelyeken, míg egy negyedik

egérfaj sűrűsége éppen itt volt nagyobb a természetes, védett területhez képest (Tabeni & Oje-

da, 2005). Az európai ürgével egy nemzettségbe tartozó Uinta ürgéken (Spermophilus arma-

tus) végzet vizsgálatok tanulsága szerint a növényzeti folt-választás az év során is változhat.

Balph eredményei szerint az ürgéknek a nyár során kiszáradó növényzeti foltok kialakulásá-

hoz kell alkalmazkodniuk. Kimutatta továbbá, hogy az állatok az emberek által kevésbé láto-

gatott lelőhelyeken a nyíltabb térrészeket kedvelik, míg a lakott területekhez közelebb a takar-

tabb, kevésbé nyílt térrészeket foglalják el elsősorban (Balph, 1984). Az általunk kimutatott

térbeli foltosodás az ürgesűrűségben nem mutatott különbséget az eltérő mértékű emberi je-

lenléttel jellemezhető területek között ('lóversenypálya egyenletes' és 'tahi' területek, 43. ábra).

Drabek a Spermophilus tereticaudus neglectus-ról kimutatta, hogy a felnőtt egyedek egy nö-

vényfaj (Pectis papposa) jelenlétéhez igazítják lakókörzetük határait, mely így szintén változ-

hat az év során (Drabek, 1973). Sajnos a mi vizsgálataink metodikája nem teszi  lehetővé,
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hogy a mikrohabitat használat időbeli változásait részletesen kimutassa, azonban a lyukszá-

molásos módszer legalább néhány hetes, esetleg hónapos állapotot akkumulál. Így a tapasztalt

térhasználat mentes a rövid periódusú, csak rövid ideig használt foltok választásának kimuta-

tásától. 

Lomolino és Smith prérikutyákon  (Cynomis ludovicianus)  végzett kutatásainak ered-

ménye szerint az elterjedési határhoz közeledve az állatok olyan élőhely foltokon is előfordul-

tak, melyek kevésbé kedvezőek számukra (Lomolino & Smith, 2001). Bár a magyarországi

ürgeállomány földrajzilag nem tartozik az elterjedés határterületéhez, az erősen szigetszerű el-

terjedés mégis kölcsönözhet ilyen jellegzetességeket neki (Channell & Lomolino, 2000). A

határterületeken élő állományok gyakran a kevésbé alkalmas élőhelyeket is hajlamosak bené-

pesíteni (Channell & Lomolino, 2000), azonban az általunk vizsgált területeken ez a jellegze-

tesség nem mutatkozik, hiszen az ürgék a kevésbé bolygatott növényzeti foltokat előnyben ré-

szesítették a zavartakkal szemben. A nem túl távoli ausztriai, szintén erősen elszigetelt állo-

mányok viszont már mutatják a fenti jelenséget (Hoffmann et al., in press). Az ottani populá-

ciók olyan városi élőhelyeken is előfordulnak, melyek nem ideálisak a faj számára. Olyan

szélsőséges esetekben azonban, amikor a lelőhelyet mezőgazdasági művelés alá vonják vagy

beépítik, a faj nem tudja tolerálni az ilyen erősen megváltozott viszonyokat és az adott terület-

ről végleg kipusztul (Hoffmann et al., in press).

Felmerül a kérdés, hogy az általunk kimutatott és általánosnak mondható jelenség az

ürge természeteshez közeli élőhely választásával, a bolygatott térrészek elkerülésével, esetleg

az ürgék tevékenységének környezetre gyakorolt hatásával magyarázható. Mivel az ürge nö-

vényzet-összetételre gyakorolt hatása várhatóan inkább a heterogenitás irányába tolná el az élő

környezet összetételét (Whitford & Kay, 1999, Hewitt & Miyanishi, 1997), ez utóbbi magya-

rázat kevéssé állja meg a helyét. Az erózió mértékének csökkentésében játszott szerep, mint

az kisemlősökön kimutatható volt (Neave & Abrahams, 2001), szintén nem lehet túl erős, hi-

szen a síkvidéki, homokos és növényzet által megkötött talajok eróziója egyébként is igen ala-

csony. A kedvező területek választása mellett szól, hogy eltérő területek hasonló növényzetbo-

rítású térrészein hasonlóan nagy ürgesűrűséget detektáltunk, annak ellenére, hogy az emberi

zavarás eltérő mértékű volt az egyes mintaterületeken. A bolygatott területek nem voltak telje-

sen ürgementesek, azaz még ezek is tolerálhatóak voltak az állatok számára, csak kevesebb

egyedet  tudtak  eltartani.  Ez  is  inkább a  preferenciát  semmint  az  elkerülést  támasztja  alá.

Mindazonáltal a bolygatott területek részleges elkerülése nem zárható ki egészen, sőt, mivel a

két magyarázat nem kizáró jellegű, mindkettő egymás melletti megtartása is elképzelhető.
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Amennyire  kedvezőtlen  az  ürgék  számára  az  ember  tevékenysége  a  növényzeti

bolygatáson  keresztül,  annál  fontosabb  a  növényzet  megfelelő  kezelése.  Eredményeinkből

kiderül, hogy a magas növényzetű területekkel szemben az ürgék előnyben részesítik a rövid

növényzetű  részeket,  hiszen  vizsgálatunkban  az  alacsony  növényzetű  területen  több

ürgelyukat találtunk, mint a magas növényzetű területen. Egy lehetséges hipotézis szerint a

lyukak  környékén  zajló  társas  viselkedéshez  előnyösebb  a  rövid  fű,  mivel  a  szociális

kommunikációban, illetve vészjelzéshez használt testrészek (elsősorban az állat farka) jobban

látszanak (Hersek & Owings, 1993: Spermophilus columbianus esetén)

Egy másik  hipotézis  szerint  az  állatok  mozgása  rövid  fűben feltehetőleg  kevesebb

energiát igényel, mint sűrű növényzetben. Evolúciós előnyt élvez tehát az az egyed, amelyik a

rövid füvű részeken mozog a hosszú fűben élőkkel szemben. Így ez a stratégia rögzülhetett a

faj története során.

Egy harmadik hipotézis megerősítéséhez más vizsgálatok is hozzájárulnak, melyekben

szintén  negatív  kapcsolatot  találtak  a  lyuksűrűség  és  a  növényzet  magassága  között

(McCarley,  1966,  Balph,  1984).  Mivel  az  üreglakók  egy  jelentős  része  a  testméretéhez

viszonyítva rövid növényzetű élőhelyeken fordul elő,  amelyből kilát, feltételezhetjük, hogy

ezeknél  az  állatoknál  az  üreg  bejárata,  vagy a  bejárat  körül  tartózkodó  állat  elrejtésének

adaptív értéke kisebb, mint a földi veszély észlelését biztosító nyílt élőhely választásé. Úgy

tűnhetne, hogy az üregben lakó, nappal mozgó állatok számára a növényzet magasságának a

repülő  ragadozókkal  szembeni  védekezésben nincs  jelentős  szerepe,  hiszen a  levegőből  a

növényzet közé jól be, illetve ki lehet látni, az jelentős takarást, ebben az irányban úgysem ad.

Az ürge egyik fő légi ragadozója, a kerecsensólyom (Falco cherrug)  (Bagyura et al., 1994,

Bagyura et  al.,  2004,  Marin et al.,  2004) vadászati  technikáját ismerve azonban belátható,

hogy  a  légi  ragadozás  ellen  az  alacsony  növényzet  kedvező  lehet.  A  kerecsensólyom  a

magasból kiszemelt áldozattól több tíz méteres távolságban nagy sebességgel közelíti meg a

földfelszínt,  és az ürge irányában repülve a felszín felett  néhány deciméterrel  siklik, majd

innen csap le rá (Prommer Mátyás szóbeli közlés, 2005). Az a távolság tehát, amennyire az

ürge  elláthat  a  földfelszín  felett,  kritikus  lehet  a  madár  észlelésében,  illetve  a  lyukba

menekülés sikerének tekintetében. Az oldalirányú kilátás fontosságával kapcsolatban hasonló

következtetésekre  jutott  Arenz  &  Leger (Arenz  &  Leger,  1997)  egy  manipulációs

vizsgálatában, melynek során egy természetes populációban olyan extra táplálkozóhelyeket

biztosítottak tizenhárom-csíkos ürgék (Spermophilus tridecemlineatus) számára, amelyekből

az oldal irányú kilátás eltérő mértékű volt. Eredményei szerint lényegesen több állat kereste
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fel a jobb kilátású táplálkozóhelyeket, mint  a takartakat, jóllehet egy másik vizsgálatban a

felfelé  nézés  fontosságát  is  igazolni  tudták  (Arenz  &  Leger,  1999).  A  mikrodomborzat

hatásának  vizsgálatakor  általunk  tapasztalt  magaslat-kedvelésre  is  adhatunk  hasonló

magyarázatot (ld. később).  Brillhart & Kaufmann (Brillhart & Kaufman, 1991) és Harper és

Batzli  (Harper  &  Batzli,  1996)  eredményei  szintén  arra  utalnak,  hogy  rágcsálók

területhasználatát ragadozóik jelentősen befolyásolhatják.

Tíz nap alatt a frissen és a korábban kaszált területen is megnőtt az ürgelyukak száma,

de a két terület közötti különbség eltűnt. Úgy tűnik, az ürgék gyorsan reagálnak az élőhely

kedvező alakulására: vagy újabb egyedek települnek a korábban kedvezőtlen élőhelyre, vagy a

már meglévők aktivitása fokozódik. Bugaci vizsgálatainkban kimutattuk, hogy a lyuksűrűség

június és július között  megnövekedett  (Katona,  1997).  A lyuksűrűség-növekedés az ürgék

éves ciklusának ismeretében az önállósuló fiatalok szétszéledésével magyarázható. Az anyai

üreget  elhagyó  fiatalok,  kiemelten  a  hímek  tesznek  meg  gyorsan  nagyobb  távolságokat

(Hoffmann et al., 2004), önálló járatrendszert készítenek maguknak, így egy zárt lelőhelyen a

területegységre eső ürgelyukak száma ugrásszerűen megnő (Katona, 1997). Az első számlálás

utáni tíz nap alatt a növényzet magassága nem változott jelentősen és nem is különbözött a két

területen. A két terület közti lyuksűrűség eltérő növekedési üteme tehát nem magyarázható a

növényzet eltérő növekedésével. A különbséget valószínűleg az okozhatta, hogy a rövidebb fű

a  korábbihoz  képest  nagyobb ürgesűrűséget  tesz  lehetővé  a  frissen  kaszált  területen,  ami

kiegyenlíti  az első  vizsgálatokban tapasztalt sűrűségkülönbséget. Bár feltételezhető,  hogy a

növényzet  magasságának  van  egy  optimális  értéke,  hiszen  a  szélsőségesen  csupasz

talajfelszín,  pl.  a  szántás,  nem  alkalmas  ürge-élőhely.  Vizsgálataink  során  azonban  nem

találkoztunk olyan rövidre nyírt, vagy legelt növényzettel, amelynek kedvezőtlen hatását ki

tudtuk volna mutatni az ürgék elterjedésére.

A fentiek alapján az ürge-sűrűség önmagában is jó indikátora lehet a mezőgazdasági

bolygatás mértékének, hasonlóan, mint azt emlős közösségek esetén Dél Afrikában (Avenant,

2000) vagy egyenesszárnyú közösségek esetén Magyarországon kimutatták (Báldi & Kisbene-

dek, 1997). Nem hagyható azonban figyelmen kívül az a tény hogy az emberi jelenlét a meg-

felelő élőhely kialakításánál, a kaszálás, illetve rendszeres legeltetés eredményeként létrejövő

alacsony növényzet kedvelése miatt elengedhetetlen. Az ürge monitorozása 2000. óta működő

országos programja a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszernek (Csorba & Pecsenye,

1997), melynek keretében évente felmérjük állandó mintavételi helyeink relatív ürgesűrűségét.
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Mint  azt  korábban  említettük,  szintén  a  jobb  kilátási  lehetőség  lehet  az  egyik

magyarázata a mikrodomborzat  hatás vizsgálata során talált  dombtető-kedvelésnek is.  Két,

egymástól távol eső bugaci vizsgálati helyszínen is igazolni tudtuk, hogy az ürgék előnyben

részesítik a dombtetőket a mélyedésekkel szemben. Könnyen belátható, hogy a dombtetőn,

ürege  bejárata  közelében  táplálkozó  ürge  messzebbre  ellát  a  földfelszín  mentén,  és  így

hamarabb  észreveszi  ragadozóját,  mint  mélyedésben  élő  fajtársa.  A  korábban  észrevett

ragadozó elöli menekülés, így a túlélési esélye is jobb az előbbi egyednek, de a táplálkozásra

is  több  ideje  marad,  mivel  kevesebbet  ágaskodik  (Arenz  &  Leger,  1997:  Spermophilus

tridecemlineatus esetén), tehát a dombtető-preferencia evolúciósan rögzülhetett. Sarki ürgén

kimutatták, hogy nagyobb predációs nyomás hatására az egyedek előnyben részesítik a nem

takart, jó kilátású helyeket üregeik elkészítésére (Karels & Boonstra, 1999).

Egy másik  hipotézis  szerint  a  jelenség magyarázata  nem a dombtető  választásban,

hanem  a  mélyedések  elkerülésében  keresendő.  A  nagy  mennyiségű,  gyorsan  lezúduló

csapadék a nyílt,  fátlan felszínre akadálytalanul hullik és a lokális mélyedésekben jelentős

mennyiségben gyűlhet össze, melyet a talaj nem mindig tud megfelelő sebességgel elvezetni.

Így  a  mélyedésekben  ásott  ürgelyukak  ki  vannak  téve  a  kiöntés  veszélyének,  mely  a

dombtetőkön sokkal  kevésbé  jelentkezik.  Bár  az  ürge járatrendszerét  talajdugóval  nagyon

gyorsan képes elzárni  (Hut  & Scharff,  1998),  ez  nem feltétlenül  tudja megvédeni  a  nagy

mennyiségű lefolyó csapadékvíztől a járatrendszert. Laundré (Laundré, 1998:  Spermophilus

townsendii esetében) kimutatta,  hogy  a  talaj  nedvesség-áteresztő  képessége  jelentősen

növekszik  a  talajlakó állatok járatkészítő  tevékenysége során.  A tavaszi  hóolvadás okozta

vízszivárgás szintén erősebben érinti azokat az egyedeket, melyeknek hibernációs kamrái a

mélyebb részek alatt készültek. A hibernáció alatt az állatok túlélése erősen függ az egyedek

energetikai  állapotától  (Neuhaus,  2000),  mely jelentősen romolhat  abban az esetben,  ha a

fészekanyag, illetve a szőrzet átázásával azok szigetelőképessége csökken.

Az imént  taglalt  két  hipotézis  nem kizáró jellegű,  így könnyen elképzelhető,  hogy

mindkét  folyamat  szerepet  játszik  a  mikrodomborzat  ürgék  mikrohabitat  választására

gyakorolt hatásának kialakításában, esetleg eltérő földrajzi helyszíneken, talajtípusokon illetve

években, eltérő súllyal.

Az  ürgék mikrohabitat  választását  vizsgálva  semmi  nem utalt  arra,  hogy az  ürgék

elkerülnék az emberek által sűrűbben látogatott térrészeket, illetve hogy az emberi jelenlét

negatívan  befolyásolná  aktivitásukat.  Van Horne  és  Sharpe  (Van Horne  & Sharpe,  1998)

hasonló eredményekre jutott, amikor a katonai gyakorlatok előfordulásának sűrűségét vetette
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össze a Townsend ürgék (Spermophilus  townsendii) sűrűségével, melyek között nem tudott

összefüggést kimutatni. A bugaci vizsgálati helyszínen kapott eredmények arra utalnak, hogy

az  ürgék  előnyben  részesítették  azokat  a  térrészeket,  ahol  jelentősebb  emberi  mozgás

(rendszeres lovasbemutató) folyt. Ennek oka nem feltétlenül a tényleges emberi jelenlét lehet,

hanem magyarázható annak közvetett hatásaival is, hiszen a legelő állatok a bemutatók miatt

többet  tartózkodtak  annak  környékén,  mely intenzívebb  legelést,  alacsonyabb növényzetet

eredményezett. 

Szélsőséges esetben természetesen az emberi jelenlét olyan jelleget is ölthet, amely

már az egyébként toleráns ürge populációjának fennmaradását is veszélyeztetheti. Ez egyrészt

jelentheti az állatok szándékos pusztítását, mint azt több területen is a tradicionális, étkezési

célú  ürgeöntés  eredményeként  tapasztaltuk.  A  bécsi  szuburbán  populációkat  az  emberi

tevékenység  a  földek  felparcellázásán  és  beépítésen,  valamint  egyes  rekreációs  parkok

tömeges emberi jelenlétén keresztül veszélyeztetheti (Hoffmann et al., 2003). 

Mindazonáltal eredményeink alapján bizonyítottnak tekinthetjük, hogy az ürge képes

tolerálni az emberi jelenlétet, mely így önmagában nem akadályozza meg az egyes emberi

települések közelében lévő populációk fennmaradását, egyes extrém kivételektől eltekintve.

8.3.2 A makrohabitat-használatot befolyásoló tényezők értékelése

Magyarország  az  ürge  elterjedési  területének  nyugati,  észak-nyugati  határvidékén  terül  el

(Mitchell-Jones et al., 1999). Egy faj elterjedési területének központjából a határ felé haladva,

a faj szempontjából alkalmas foltok egyre jobban feldarabolódnak és fragmentáltabb élőhely-

komplexszel  találkozunk.  Általános  nézet  szerint  az  elterjedési  határaikon  a  fajok

populációinak kipusztulása nagyobb eséllyel következik be, mint a központi területeken. Ez a

konzerváció biológusok és természetvédelmi szakemberek által elfogadott  tétel azonban jó

ideig nem volt adatokkal alátámasztva. Channell és Lomolino 245 faj ilyen irányú vizsgálatát

követően azonban arra az eredményre jutott, hogy az állítást  elemzésük nem támasztja alá

(Channell & Lomolino, 2000).

Nincs  okunk tehát  feltételezni,  hogy a  magyarországi  ürgeállomány,  csak  földrajzi

helyzete  miatt,  fogyásra,  esetleg  kipusztulásra  lenne  ítélve.  Valójában  tőlünk  nyugatabbra

(Hoffmann et al., 2003, Stubbe & Stubbe, 1994), és északabbra (Ambros, 1998, Cepáková &

Hulová, 2002, Glowacinski, 1992) is vannak, illetve voltak állományok, jóllehet ezek mérete

jelentős csökkenésen megy keresztül. Azt mondhatjuk, hogy makrohabitat vizsgálatunk során
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az  ürge  egyik  legnyugatibb,  észak-nyugatibb,  még  stabilnak  és  jelentősnek  nevezhető

állományát vizsgáltuk.

A NBmR Ürgeprogramjában  szereplő  háttéradatokat  általában durva  kategóriákban

gyűjtjük.  Ennek fő  oka az a tény, hogy a megrendelő,  KvVM Természetvédelmi  Hivatala

kérése alapján a programnak olyannak kell lennie, hogy az adatgyűjtést rövid betanulás után

önkéntesek  is  elvégezhessék.  Emiatt  nem  lehet  a  méréseknek  gyakorlatilag  semmilyen

eszközigénye,  minden  kérdésre  vagy  a  helyszínen,  vagy  a  kapcsolattartó  nemzeti  parki

koordinátorral  való  egyeztetés  során  kell  tudni  válaszolni.  A  háttéradatok  durva

kategorizálását  egy nem speciálisan  képzett  adatgyűjtő  is  elég  nagy biztonsággal  el  tudja

végezni, így, bár nem részletes felbontású, ám megbízhatóbb adatokhoz juthatunk. Mindebből

következik az is, hogy az eredmények kiértékelése során óvatosan kell fogalmaznunk, hiszen

a  rendszertől  csak  az  igen  erős,  gyakran  drasztikus  hatások  és  változások  kimutatását

várhatjuk el. Mint azt a mikrohabitat használat vizsgálata során (8.2.1.4 fejezet) kis léptékben

is  láthattuk  (Kis  et  al.,  1998),  a  hat  adatfelvételi  év  átlagos  ürgesűrűsége  és  az  átlagos

növényzet-magasság  gyenge  negatív  kapcsolatban  van  egymással.  Bár  ez  a  tendencia

majdnem minden évben többé kevésbé megjelenik, a szignifikancia-szintet egyik évben sem

éri  el.  A  növényzet  magassága  függ  az  adott  időszakot  megelőzően  lehullott  csapadék

mennyiségétől és a terület kezelésétől is. A kisebb léptékben megvalósított saját vizsgálataink

(Kis  et  al.,  1998)  és  rokon  fajokon  elvégzett  megfigyelések  (Balph,  1984:  Spermophilus

armatus esetén,  McCarley,  1966:  Spermophilus  tridecemlineatus esetén)  szerint  is  az

alacsonyabb  növényzet  kedvez  az  ürgék  fennmaradásának.  Így ebben  a  léptékben  is  azt

mondhatjuk, hogy a rövidebb növényzet-magassághoz tartozó esetlegesen kevesebb elérhető

táplálékmennyiség legalábbis gyengébb korlátozó tényezőt  jelent,  mint  a hosszú növényzet

által okozott kedvezőtlen hatások. Ezek a hatások itt is hasonlóképpen működhetnek, mint azt

a mikrohabitat használat esetében a 8.3.1 fejezetben már részletesen tárgyaltuk.

Bármely  léptékben  is  nézzük,  igen  nehezen  vizsgálható  a  talajvízszint  ürgék

elterjedésére gyakorolt hatása. A talajvízszint mérése körülményes és a mérések meglehetősen

lokális  érvényűek.  A  vízszint  talajtípustól  függően  más-más  időbeli  dinamikát  mutat  és

időszakosan még a csapadékvíz is a talajvízhez hasonló hatást gyakorolhat az ürgékre. Nem

meglepő azonban az az összefüggés, melyet a durva, ámde ürgék szempontjából jelentősen

elkülönülő kategóriákba sorolt talajvízszint átlaga és az átlagos ürgesűrűség között találtunk:

minél mélyebben van a talajvíz, annál magasabb az átlagos ürgesűrűsége az adott mintavételi

helyszínnek.  Volt  néhány  olyan  csapadékosabb  tavasz  (2000.,  2001.),  amikor  az  egyes
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években talált ürgesűrűség és a talajvízszint kategóriák között is elég erős volt a kapcsolat

ahhoz, hogy az általunk használt durva módszerrel is kimutatható legyen. Az ürgék magas

talajvízszint  elkerülését  könnyen  megmagyarázhatjuk,  hiszen  minden  ürgeöntés  kísérletes

bizonyítéka lehet annak, hogy az ürgék elkerülik a vízzel elöntött helyeket. Tapasztaltunk már

azonban  természetes  körülmények  között  is  olyan  jelenséget,  amikor  a  hirtelen,  nagy

mennyiségben leeső csapadék a felszínre kényszerítette egyes térrészeken az ürgéket (Pécsi

Repülőtér,  2001.  április).  A  téli  hibernáció  alatt  valószínűsíthetően  az  ürgék  még

érzékenyebbek lehetnek az akár 1.5 – 2 m mélyen fekvő hibernákulum szárazságára, hiszen az

átnedvesedett  szőrzet  szigetelőképességének  jelentős  csökkenése  az  amúgy  is  szigorú

energetikai korlátok közé szorított állatok számára végzetes lehet (Neuhaus, 2000). Feltehető

tehát, hogy az ürgék élőhelyválasztásában a talajvíz szintjének komoly jelentősége van.

A  megvizsgált  többi  környezeti  háttérváltozó  közül  csupán  a  tengerszint  feletti

magasságnak volt kimutatható, pozitív hatása az ürgesűrűségre. Mivel mintavételi helyeink

mind alföldi, esetleg középhegységi füves területekre estek (maximális magasság 380 m), és

Macedóniában 2500m tengerszint  feletti  magasságig előfordul  a  faj  (Krystufek,  1993),  az

eredmény természetesen nem jelenti  az ürgék magasság-preferenciáját élőhelyválasztásukra

nézve. A jelenség magyarázatát keresve elképzelhető,  hogy ebben az esetben is a talajvíz,

illetve a lefolyó csapadékvíz kedvezőtlen hatásainak elkerülését kell szem előtt tartanunk. Az

alföldi és középhegységi viszonyok között a kiemelkedő dombok és kisebb hegyek még egyéb

tekintetben síkvidéki tulajdonságokkal rendelkezhetnek, azonban a talajvíz  szint  várhatóan

mélyebben van  az  alacsonyabb térszínekhez  képest,  illetve  a  csapadékvíz  is  a  gödrökben

gyűlik inkább össze. Erre utal a tengerszint feletti  átlagmagasság és a talajvízszint  közötti

pozitív korreláció is, azaz minél magasabban van egy vizsgált ürgelelőhely a tenger szintje

felett, annál távolabb van a felszíntől a talajvíz a kategorizálás alapján.

Az  erdőtől,  lakott  területtől,  illetve  szomszédos  ürgelelőhelytől  való  távolságokkal

számolva  nem találtunk  szignifikáns  korrelációt  az  ürgesűrűséggel  kapcsolatban.  Mivel  a

kiválasztott mintavételi helyeket általában úgy választottuk ki, hogy azok ténylegesen, vagy

legalábbis potenciálisan ürgék számára alkalmasak legyenek, kerültük az erdőszéleket, illetve

a  nagyobb  települések  forgalmas  részeihez  való  közelséget.  Emiatt  feltehető,  hogy  a

mintavételi  helyek  olyan  közelségében,  mely  már  hatással  lenne  rájuk,  egyáltalán  nem

találhatóak erdők és forgalmas területek. Így az erdőszél vagy az emberi forgalom hatásának

kimutatására célzott vizsgálatokra lenne szükség. Mint azt a 8.1.3 fejezetben is kifejtettük, a

közvetlen  emberi  jelenlét  negatív  hatására,  legalábbis  mikrohabitat-léptékben,  semmilyen
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bizonyítékot  nem  találtunk  (hasonlóan  McCarley,  1966:  Spermophilus  tridecemlineatus

esetében,  Van Horne & Sharpe,  1998:  S.  townsendii esetében).  Hasonló lehet  a helyzet a

mintavételi  helyek fizikai  talajtípusával,  illetve  terület-méretével  kapcsolatosan.  Feltehető,

hogy ezek a tényezők, bár esetleg fontosak lehetnek az élőhelyválasztás során, esetünkben

nem limitálnak,  hiszen  nagy valószínűséggel  egyik  helyszínen  sincsenek  a  kritikus  érték,

illetve „minőségi szint” alatt. A fizikai talajtípus hatásaival a későbbiekben még foglalkozunk.

Az „ürgesűrűség változása” változót azért hoztuk létre, hogy esetlegesen kimutatható

legyen egy komolyabb sűrűségváltozás hátterében meghúzódó erős környezeti hatás. Mivel

azonban  egyenlőre  nem  tapasztaltunk  kimutatható  változást  az  ürgesűrűségben  (egy utas

ismételt  méréses ANOVA: F5,75 = 1.3,  p  = 0.29),  érthető,  hogy az egyirányú trendet  nem

mutató  sűrűségváltozás  változó  nem korrelált  egyik  környezeti  háttérváltozóval  sem.  Egy

országos szinten nem létező változás mögött nem is lehet országos szintű kiváltó tényező sem.

A  térinformatikai  elemzések  előkészítése  során  a  legtöbbször  abba  az  akadályba

ütköztünk,  hogy  nincs  megfelelő  térképi  alapadatbázis  az  elemzésekhez.  Amennyiben

rendelkezésre is állt alaptérkép, gyakran annak felbontása nem érte el a kívánt mértéket, azaz

feltételezhetően  ürge-makrohabitat-használat  szempontjából  alkalmas,  máshol  alkalmatlan

kisebb  területfoltok  maradtak  „láthatatlanok”  az  elemzések  szempontjából.  Természetesen

minden térképi adatbázisnak megvannak a maga hibái és pontatlanságai is. Ez egyrészt abból

adódik, hogy már az elkészülés pillanatában vannak félre-interpretált és az ellenőrzésen észre

nem vett tévesztések, illetve a használt kategória-rendszert nyilvánvalóan nem az ürgehabitat

elemzésekre  optimalizálva  alakították  ki  a  készítők.  Amennyiben  a  térképi  adatbázis

elkészültétől  számítva  jelentős  idő  telt  el,  azzal  is  számolnunk  kell,  hogy  a  változatlan

térképhez  képest  a  valóság  megváltozott  és  így ebből  adódó  pontatlanságokkal  is  terhelt

(Kertész,  1997).  Szerencsére  az  általunk  felhasznált  térképi  alapadatbázisok  néhány évnél

nem régebbi frissítésűek. Ez alól talán kivételt képez a 2001. évben elkészült AGROTOPO

Agrotopográfiai adatbázis, azonban a talajtani viszonyok változási léptéke szerencsére nem

években mérendő. Így azt mondhatjuk, hogy a felhasznált térképek, legalábbis aktualitásukat

tekintve, céljainknak megfeleltek.

A  felszínborítás  (CORINE  Land Cover)  preferált  kategóriái  közül  szembetűnő  a

repülőterek  kiemelt  szerepe  (50.  ábra).  Korábbi  felméréseink  is  azt  mutatták  (Váczi  &

Altbäcker,  1999),  hogy repülőtereink  kezelt  gyeprészei  kiválóan  alkalmas  ürgeélőhelyként

kezelendőek. Az ember által  nem állattartási  célokra fenntartott  gyepterületeken máshol  is

megfigyelték  már  rokon  fajok  megtelepedését  (McCarley,  1966:  Spermophilus
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tridecemlineatus esetében,  Van  Horne  &  Sharpe,  1998:  S.  townsendii esetében).  A

repülőtereken  az  ürge  és  az  ember  igényei  véletlenül  több  ponton  is  találkoznak.  A

repülőgépek  fel  és  leszállásához  viszonylag  nagy  kiterjedésű,  sík,  nyíl,  fátlan,  rövid

növényzetű, jó vízelvezető képességű térrészre van szükség, mely tulajdonságok mindegyike

kiválóan  megfelel  az  ürgék  számára  is  (Kis  et  al.,  1998,  Váczi  &  Altbäcker,  1999).  A

repülőtér  kiválasztása,  a  csapadékvíz  szükség  szerinti  elvezetése  és  a  növényzet  állandó

kezelése legeltetéssel vagy rendszeres, gyakori nyírással hosszú távon, kis ingadozássokkal

biztosítja  a  szükséges  feltételeket.  Korábban  kérdőíves  módszerrel  kimutattuk,  hogy  a

repülőtér-üzemeltetőket, amennyiben nem túl magas az ürgesűrűség, egyáltalán nem zavarja

az állatok jelenléte (Váczi & Altbäcker, 1999). Többek között a repülőterek ürge-szempontból

való  fontossága  is  hozzájárult  ahhoz,  hogy  az  Európai  Unió  Natura  2000  hálózatának

területkijelölései  eredményeként több magyarországi repülőtér  (pl.  Kenyeri Repülőtér,  Péri

Repülőtér,  Szegedi  Repülőtér,  Szentkirályszabadjai  repülőtér  stb.)  is  tagja  lett  a  speciális

védettséget élvező hálózatnak, éppen az ürgére, mint jelölő fajra való tekintettel (75/2004. (X.

8.) Korm. rendelet, 6. és 7. számú mellékletei). A természetes nyílt gyepek, az intenzív nyílt

legelők,  a  tanyasi  területek  általában  szintén  a  repülőtereknél  leírt  tulajdonságokkal

rendelkeznek, talán a csapadékvíz elvezetettséget kivéve. Kicsit kilóg a sorból az átmeneti

cserjés területek kategória, mely gyakran a legeltetés alól kivont és becserjésedő területeket

rejti.  Itt  a  korábban  kezelt  és  alkalmas  ürgelelőhely  becserjésedése,  esetleg  erdősülése

történik, mely feltehetőleg az ürgék visszaszorulás folyamatának egy olyan állapota, amikor

még élnek állatok a területen (Krystufek, 1993). Az intenzív legelők preferenciája korábbi

eredményeinket támasztja alá a rövid fű preferenciájára vonatkozóan (Kis et al., 1998). Két

olyan  területtípust  találtunk,  melyeket  jelentős  mértékben  elkerülnek  az  ürgék,  a

mezőgazdasági területeket és a lombos erdőket. Feltehetőleg a módszer hibáira utal az a tény,

hogy ezekben a kategóriákban, melyek az ország igen jelentős területét lefedik, egyáltalán

ürgés  helyet  térképeztünk.  Egyik  magyarázata  lehet  ennek  az  olyan  kis  lelőhelyfoltok

jelenléte, melyek nem jelennek meg külön kategóriaként az 1:50 000 felbontású alaptérképen.

A másik lehetőség a kategorizálás hiányosságaira utalhat, mely a lombos erdők kategóriájába

sorolja  egyes  peremterületeken  előforduló  gyepes  területeket,  illetve  a  felhagyott  és

visszagyepesedő  szántóföldeket  még  azok  régi  kategóriájával  szerepelteti.  Sokéves

tapasztalatunk alapján elmondhatjuk, hogy aktuálisan szántóföldi művelés alatt álló területen,

illetve zárt lombos erdőkben az ürge nem figyelhető meg.

106



8. TÉRBELI AKTIVITÁSMINTÁZATRA HATÓ TÉNYEZŐK

───────────────────────────────────

A  talajlakó  állatok  szempontjából  a  talaj  fizikai  és  kémiai  tulajdonságai  döntő

fontosságúak lehetnek (Parer  & Libke,  1985),  hiszen itt  élik  le  életük egy jelentős  részét

(Everts et al.,  2004). A talajtípus vizsgálatai során a fizikai talajtípusok közül a homok, a

vályogos agyag és a durva vázrészeket tartalmazó talaj esetén találtunk több ürgés pontot,

mint random pontot az ország térképén, ezzel szemben a homokos vályog és a vályog-talajok

ürgék által nem kedveltnek mutatkoztak. A homok-talajok, melyeken a legtöbb ürgelelőhelyet

találtuk,  jó  vízelvezető  képessége és  viszonylag könnyű  áshatósága miatt  lehet  különösen

kedvező. Mint azt korábban láthattuk, a talaj- és csapadékvíznek igen nagy szerepe van az

ürgék  területhasználatának  kialakításában.  Ez  lehet  talán  az  oka  a  talaj  vízháztartással

kapcsolatban  mutatott  preferencia-elkerülés  kapcsolatnak  is,  azonban  felmerül  az  egyes

talajtípusokhoz  kötődő  növényközösségek  alkalmas  volta  is.  Hiszen  hiába  alkalmas

önmagában egy talajtípus az ürgék számára, ha azon olyan növényközösségek tudnak csak

fennmaradni,  melyek  táplálékként  vagy éppen  a  kilátás  szempontjából  nem  elégítik  ki  a

rágcsálók  igényeit.  Feltehető,  hogy  szintén  ebből  a  szempontból  van  jelentősége  a  talaj

kémhatásának  is.  Az  erősen  savanyú  talajok  elkerülése  a  rövidfüvű  puszták

növényegyüttesének  preferenciájával  függhet  össze,  hiszen  a  legtöbb  pusztagyep  társulás

erősen savanyú talajokon nem fordul elő. Mindamellett a sok csapadék eredménye is lehet az

erősen  elsavanyodott  felső  rétegű  talaj,  mely  szintén  nem  kedvelt  sajátság  az  ürgék

szempontjából (Hortobágyi & Simon, 1981).

Bár  a  termőréteg  vastagsága  szerint  a  random  és  ürgés  helyek  eloszlása  nem

különbözött szignifikánsan, ez nagyon közel volt a szignifikancia szinthez (p = 0.06). Ez a

tulajdonság  valószínűleg  sokkal  inkább  a  járatkészítés  korlátainak  alakításán  keresztül

hathatna,  mintsem  a  víz  általi  kiöntés  veszélyén  vagy  a  táplálékként  szolgáló  növények

hiányán keresztül, és az ürgék számára járatkészítés szempontjából legfeljebb a talaj felső 2

m-e bír jelentőséggel, hiszen ez alá a szint alá még téli hibernákulumuk elkészítése során sem

ásnak. A változó felbontása (ha csak a felső 2 m-t szemléljük) feltehetően nem elég finom

ahhoz,  hogy  jelen  elemzéssel  markánsan  kimutatható  legyen  a  hatás.  A  járatkészítéssel

eltöltött  idő  hossza,  illetve  a  járatok  maximális  lehetséges  mélysége  mindenképpen

kulcsfontosságúak lehetnek az élőhelyválasztásban. 

Természetesen  a  talaj  itt  tárgyalt  különböző  fizikai  és  kémiai  tulajdonságai  nem

függetlenek egymástól, így az egyes változókra mutatott preferencia egy másik, esetleg nem

vizsgált változón, esetleg biotikus tényezőn keresztül is hathat. Mivel a járatkészítő állatok a

talaj  tulajdonságaira erősen visszahatnak, az sem zárható ki,  hogy itt  a választás-elkerülés
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folyamatán túl egy hatás-visszahatás tényezőt is figyelembe kell venni. Elképzelhető tehát,

hogy  a  talajképződés  folyamatát,  az  aprózódást,  a  víz  talajba  jutását,  stb.  erősen

befolyásolhatja az ürge több ezer éves jelenléte, ezzel alakítva és nem feltétlenül választva a

lelőhelyen talált talajtípust (Laundré, 1998).

A talajvíz, csapadékvíz vagy belvíz szint, illetve előfordulásának gyakorisága minden

bizonnyal  rendkívül  fontosak  az  ürgék  területválasztásában,  melyre  utalnak  korábban

részletezett korrelatív eredményeink is. Sajnos nem sikerült olyan adatbázist találnunk, amely

elég jó felbontással, elég megbízhatóan tartalmazná vízszintekkel és elöntési gyakoriságokkal

kapcsolatos  adatokat  ahhoz,  hogy  abból  egyértelműen  kimutatható  lenne  az  ürgék  ezzel

kapcsolatos viselkedése. Bár Vízkészlet-gazdálkodási Atlasz talajvízszint-változójára nézve a

random és ürgés pontok térbeli eloszlása különbözött, ez mégsem mutatott egyértelműen a

talaj felsőbb régióira vonatkozó talajvíz elkerülést az ürgék elterjedésében. Éppen emiatt ezt a

változót a potenciális élőhelyek feltérképezésében nem tudtuk felhasználni.

A  megvalósult  és  potenciális  élőhelyek  térinformatikai  térképezése  sok  fontos

információt szolgáltathat az adott faj makrohabitat használatával kapcsolatban (Clark et al.,

1993,  González et al., 1992,  Pereira & Itami, 1991). Kétféle potenciális elterjedés-térképet

készítettünk, melyek megpróbálják két oldalról behatárolni a lehetséges élőhelyeket. Az egyik

térkép az elkerülésen alapul,  így azok a térrészek kikerültek a potenciális  helyek köréből,

melyeken valamely fontos tényező legalább egyik változója olyan értéket vett fel, amelyen

sehol  sem  tapasztaltunk  ürgejelenlétet  az  országban.  Így  egy  viszonylag  nagy  területet

kaptunk,  amelyről  elmondhatjuk,  hogy  az  alkalmas  ürgelelőhelyeket  viszonylag  nagy

biztonsággal tartalmazza. Gyenge pontja természetesen, hogy számos olyan tényező létezik,

melyeket nem vizsgáltunk, illetve nincs országos lefedettségű adatbázisunk vele kapcsolatban

és emiatt  a  térképünkről  ismeretlen nagyságú és helyzetű  további  foltokat  még ki  kellene

vágnunk.  Az  „elviselhetőségi”  térkép  tehát  erős  területi  felülbecslését  adja  az  alkalmas

ürgeélőhelyek mozaikjának Magyarországon.

A másik  irányú megközelítés  a  „preferált”  területek  térképe,  mely jelentős  területi

alulbecslését adja az ürgeélőhelyeknek Magyarországon, mivel ez országos szinten minden

felhasznált szempont lényeges változóját tekintve előnyben részesített térrészeket mutatja. Az

ürge számára potenciálisan benépesíthető területek mérete ennél feltehetően nagyobb, hiszen

az állatok nemcsak a minden szempontból optimális tulajdonságokkal rendelkező területeket

foglalják  el,  hanem  tűrőképességük  szerint  az  egyes  szempontokat  tekintve

„kompromisszumokra” kényszerülnek. 
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A  fentiek  alapján  tehát  azt  mondhatjuk,  hogy a  potenciális  ürgeélőhelyek  mérete

valahol a két térkép összesített foltmérete között (238 295 ha – 7 858 507 ha) helyezkedik el,

azonban ennél pontosabbat eredményeink alapján nem mondhatunk. Látszik, hogy mindkét

térkép  erősen  fragmentált,  izolált  foltokból  tevődik  össze,  a  „preferált”  területek  átlagos

foltmérete  lényegesen kisebb  az  „elviselhető”  foltok méreténél.  Az  előbbi,  területmérettel

kapcsolatos gondolatmenethez hasonlóan a foltok mérete is vélhetően a két érték (25 ha – 309

ha) között keresendő. Aurambout és mtsai. szerint a  habitat-fragmentáció három különböző

szempontból  fontos  a  korábban  összefüggő  területen  élt  élőlények  fennmaradása

szempontjából (Aurambout et al., 2005). 1.) A fragmentáció a nagyobb foltot számos kisebbre

bontja,  amely területvesztést  és  ezen  keresztül  a  források  csökkenését  okozzák.  Emiatt  a

terület csak kevesebb élőlény eltartására lesz alkalmas. 2.) A folt-feldarabolódás a folt-szélek

méretének  drasztikus  növekedését  okozza.  A  széleken  a  mikroklimatikus  viszonyok  és  a

predációs  hatások  kedvezőtlenebbek  lehetnek  a  belsőbb  területeknél,  melyek  szintén  az

élőlények  sűrűségének  csökkenéséhez  vezethetnek.  3.)  A  feldarabolódott  területeken  élő,

izolálódott  populációk  méretük  folytán  ki  vannak téve  a  beltenyésztettség  általi  genetikai

leromlásnak,  illetve  egyéb véletlen  hatásoknak.  Ez  egyes izolátumok  kipusztulása  folytán

tovább csökkenhet az állomány mérete. Az izoláció mértéke a foltok méretén és a köztük lévő

távolságokon,  illetve barriereken túl  az  adott  állatfaj  mozgékonyságán is  múlik.  Amerikai

mókusfajokon a még áthidalható távolság 120 m és 400 m között változott (Zollner, 2000).

Az egyik mókusfaj  élőhelyének feldarabolódása az állatok területek közti  mozgékonyságát

jelentősen csökkentette (Sheperd & Swihart, 1995). Nyilvánvaló, hogy a nyílt földfelszínen

mozgó ürge által  áthidalható távolságot  nem lehet  a  fán élő  mókusok ilyen adata alapján

megbecsülni,  azonban  valószínűsíthető,  hogy  nagyságrendi  eltérés  nincs  közöttük.  Ennek

alapján  a  foltok  közti  távolságok,  figyelembe  véve  a  gyakran  köztük  húzódó  utak  és

folyóvizek elválasztó hatását, nem indokolják a fent kapott fragmentáltságról alkotott képünk

lényegi felülbírálatát.

Szerencsére azonban a fragmentáltság, amennyiben az nem növekszik minden határon

túl,  nem  törvényszerűen  okozza  az  itt  élő  élőlények  teljes  kipusztulását  (Channell  &

Lomolino,  2000),  így  eredményeinkre  támaszkodva  a  korábban  részletezett,  megfelelő

területkezelés  mellett  a  magyarországi  ürgeállomány  fennmaradása  még  biztosíthatónak

látszik.
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9. Általános értékelés

Az ürgék aktivitását befolyásoló környezeti tényezők

Az élőlények térben és időben megfigyelhető foltos előfordulását az általuk használt erőforrá-

sok (pl. táplálék, búvóhely stb.) és a rájuk nézve kedvezőtlen körülmények (pl. magas hőmér-

séklet, ragadozók stb.) határozzák meg. Az egyedre ható nagyszámú környezeti tényező kü-

lönböző léptékben, eltérő jelentőséggel bír, emiatt általában az összetett hatások szinte felde-

ríthetetlenek. A környezeti tényezők élő  rendszerre gyakorolt hatásainak vizsgálatára olyan

élőlénycsoportot választottunk, ahol a kényszerek és korlátok a szélsőséges viszonyok miatt

csak néhány ténylegesen ható tényezőre korlátozódnak.

A nyílt,  rövidfüvű  élőhelyen élő,  nappali  aktivitású,  talajlakó,  téli  álmot  alvó ürge

(Spermophilus citellus) esetében több olyan ható tényezőt is sikerült találnunk, mely az állatok

tér- és időbeli aktivitásmintázata egy-egy komponensének kialakításában döntő jelentőséggel

bír.  Kijelenthetjük,  hogy  az  ürge  viselkedését  élőhelye  és  életfeltételei  szigorú

korlátrendszerbe  szorítják.  A nappali  aktivitás  és  a  rágcsálók közt  viszonylag nagy méret

pedig  a  könnyű  megfigyelhetőséget,  helyenként  nagy  populációik  a  jó  vizsgálhatóságot

eredményezték (Katona et al., 2002, Kis et al., 1998, Váczi et al., 1996, Váczi & Altbäcker,

1999, Váczi et al., 2006).

Az ürge a nyílt, rövidfüvű puszták szélsőséges viszonyai, így a takarás teljes hiánya

miatt ki van téve az időjárás viszontagságainak. A napi hőingás gyakran jelentős nagyságú, a

déli napsütés felhevíti a felszínt, mely északára az akadálytalan kisugárzás miatt lehűl. Szintén

nagy az évi hőingás, télen nagyon lehűl a talaj felső rétege. A különböző formájú csapadék is

akadálytalanul éri el a felszínt és a szél erejét sem töri meg semmi. Az itt élő állatoknak, így

az ürgének is életmódjával és viselkedésével védekeznie kell az időjárás okozta kellemetlen

hatások ellen. Többek között ez a fajta alkalmazkodás alakíthatta ki az ürge életmódjának azt

az elemét, hogy idejének jelentős részét több méter hosszú, föld alatti járatrendszerében tölti

(Hut & Scharff, 1998), mely jelenség igen elterjedt a hasonló körülmények között élő emlősök

körében (MacWhirter, 1992: Spermophilus columbianus esetén, Raptor group, 1982: Microtus

arvalis, Vispo & Bakken, 1993: Spermophilus tridecemlineatus esetén).

Az alkalmazkodás másik eszköze, mely nagy mértékben az időjárás káros hatásainak

elkerülésére  szolgál,  az  ürge  jellegzetes  napi-  és  éves  aktivitásmintázata.  Az  eltérő

időléptékekben kialakuló aktivitásmintázatokra ható tényezők természetesen más-más súllyal
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vesznek  részt  a  viselkedés  kialakításában,  azonban  bizonyos  általános  törvényszerűségek

megfigyelhetőek. 

Mind  az  év,  mind  egy nap  során  vannak  olyan,  időjárási  tényezők szempontjából

kedvezőtlen időszakok, melyek elkerülésre érdemesek. A téli hideg (amellett természetesen

táplálékszegény)  időszak  alatt  az  ürgék  téli  álmot  alszanak  az  üregrendszer  kiegyenlített

klímájú kamrájában (Mrosovsky, 1968). Hasonlóan az aktív szezon nagy részében a hűvös,

magasabb  páratartalmú  (és  a  ragadozók  közeledtének  észlelését  nehezítő  sötét)  éjszaka,

valamint  a  gyakran  extrém  magas  hőmérsékletű  dél  körüli  időszak  szintén  jellemzően

passzivitásra  kényszeríti  az  egyedeket  (Vispo  &  Bakken,  1993:  Spermophilus

tridecemlineatus esetében).  Az  eltérő  léptékben  jellemző  időbeli  aktivitásmintázatok

megfelelő kialakítása tehát a viselkedés szintjén megvalósuló alkalmazkodást jelentenek az

időjárás káros hatásainak csökkentésére (Váczi et al., 2006).

Az élőhelyválasztás, akár mikro- akár makrohabitat léptékben is tekintjük, szintén nem

független az időjárás hatásaitól. Országos léptékben az ürgék kisebb valószínűséggel fordultak

el azokon a területeken, ahol a talajvíz/csapadékvíz magasan volt, illetve nem tudott kellő

sebességgel  elszivárogni.  A  tapasztalt  összefüggés  különböző  években  eltérő  mértékben

jelentkezett, melynek egyik valószínűsíthető oka az adott területre hullott csapadékmennyiség

évek közti ingadozása lehet. Feltehetőleg emiatt részesítette előnyben a magasabb tengerszint

feletti magasságú területeket, a csapadékvíz összegyűjtésével erősebben érintett alacsonyabb

területekkel  szemben.  A  talaj-jellemzők  közül  a  fizikai  talajtípus,  illetve  a  vízháztartási

tényezőkkel  kapcsolatos  kifejezett  választás-elkerülés  mintázat,  valamint  a  növényzet

összetétel  nedvességkedvelő  komponenseinek elkerülése,  illetve a szárazságtűrők előnyben

részesítése  szintén a  csapadékosabb,  illetve  nagyobb mennyiségű  vizet  a  felszínen  tárolni

képes  térrészek  elkerülésére  utalnak.  A  mikrohabitat  használat  léptékében  szintén  nem

maradhat  el  a  kedvezőtlen  időjárási  hatások  elkerülésére  kialakított  területválasztási

alkalmazkodás.  A  mikrodomborzat  mélyedéseinek  elkerülésében  jelentős  szerepe  lehet  a

lefolyó  csapadékvíz  általi  kiöntés  elkerülésének.  A  kisebb  intenzitású  vízbefolyás  általi

kiöntés  esélyét  tovább  csökkentheti  a  Hut  és  Scharff  által  kimutatott  járat-elrekesztő

viselkedés,  mellyel  az  ürge,  külső  hatásra,  néhány  másodperc  alatt  képes  elzárni  a

járatrendszerét, megvédve magát a beáramló víztől (Hut & Scharff, 1998).

Akár az időbeli-, akár a térbeli aktivitásmintázatot tekintjük tehát, több léptékben is

kimutatható az időjárási  tényezők hatásának kulcsfontossága az ürgék viselkedésére.  Ezek

közül  talán  kiemelkedő  szerep  jut  a  hőmérséklet  és  a  lehulló  csapadék  hatásainak,  így
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figyelembe  vételük  több  kiélezett  helyzetben  önmagában  is  elegendő  lehet  az  ürgék

viselkedésének megértéséhez.

A nyílt élőhely másik velejárója a felszíni búvóhelyek hiánya, mely a ragadozók elleni

védekezés miatt is kihívást jelent. A táplálkozásra felszínre kényszerült ürgéknek akár a földi,

akár  a  légi  ragadozók  elől  nehéz  itt  elbújniuk.  (Arenz  &  Leger,  1999:  Spermophilus

tridecemlineatus esetén). A nappali aktivitású állatok ki vannak téve annak, hogy ragadozóik

viszonylag távolról és pontosan meghatározhassák helyzetüket, hiszen a vizuális tájékozódás

ezt világosban lehetővé teszi. Bár a védekezésben ez szintén felhasználható, az állattól állandó

éberséget,  gyakori  körültekintést  követel  meg,  mely  egyéb  tevékenységektől  (táplálkozás,

szociális tevékenység, pihenés, stb.) vonja el az időt. (Arenz & Leger, 1997). Nem meglepő

tehát,  hogy  a  ragadozók  elleni  védekezésben  is  komoly  szerep  jut  a  tér-  és  időbeli

aktivitásmintázat kialakításának.

Vannak arra  utaló  eredményeink,  mely szerint  napi  aktivitásuk kialakítása  során a

mezei  pocokhoz  hasonlóan  (Raptor  group,  1982)  az  ürgék  is  egy fajta  egymáshoz  való

szinkronizációt valósítanak meg. Nehezebb egy ragadozónak nagyobb tömegből kiszemelni

áldozatát, semmint egy egyedül táplálkozó egyedet elfognia (Csányi, 1994). Szintén szerepe

lehet  a  ragadozás  sikerességének  csökkentésében  és  az  utódok  nagyobb  számának

felnövekedésében az éves szaporodási ritmus-szinkronizáció, mely nagy számú fiatal egyed

egyidőben való megjelenését eredményezi (Hoffmann et al., 2003). Hasonló szerepet tölthet

be az éppen a fiatal egyedek felszínre jövetelének időpontjában csúcsosodó vészjelzés adási

készség,  mely  feltehetőleg  a  figyelmeztetési  funkción  kívül  a  család  összetartását  is

szolgálhatja (McCarley, 1966: Spermophilus tridecemlineatus, Shields, 1980: S. beldingi és S.

tereticaudus esetén).

Az eltérő térléptékekben kimutatott, rövid növényzetű területek választása egyik igen

valószínű  okaként  a  ragadozók  elleni  védekezést  jelölhetjük  meg.  Az  országos  szinten

korrelatív  elemzéssel  kimutatott  alacsony  növényzet  felé  eltolódott  területválasztás,  a

feltűnően  előnyben  részesített  repülőterek  biztonságosan  alacsony növényzete,  valamint  a

kaszálással  megvalósított  manipulációs  kísérlet  eredménye több  oldalról  is  alátámasztja  a

rövid  növényzet  kedvelését.  Szintén  magyarázható  a  ragadozás  elkerülésének  egyik

eszközeként a mikrodomborzat magaslatainak előnyben részesítése a mélyedésekkel szemben.

A  dombtetőről,  az  alacsony  növényzethez  hasonlóan,  akár  a  földi  ragadozók,  akár  a

speciálisan földfelszín mentén érkező  elsődleges légi ragadozó (Falco cherrug) detektálása

sokkal  könnyebb,  mellyel  időt  nyerhet  az  állat  a  meneküléshez.  Az  oldalirányú  kilátás
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fontosságával  kapcsolatban  hasonló  következtetésekre  jutott  Arenz  &  Leger   egy

manipulációs  vizsgálatában,  melynek  során  egy  természetes  populációban  olyan  extra

táplálkozóhelyeket  biztosítottak  tizenhárom-csíkos  ürgék  (Spermophilus  tridecemlineatus)

számára,  amelyekből  az  oldalirányú  kilátás  eltérő  mértékű  volt.  Eredményei  szerint

lényegesen több állat kereste fel a jobb kilátású táplálkozóhelyeket, mint a takartakat (Arenz

& Leger, 1997), jóllehet egy másik vizsgálatban a felfelé nézés fontosságát is igazolni tudták

(Arenz & Leger, 1999).  Brillhart  & Kaufmann (Brillhart  & Kaufman,  1991) és Harper és

Batzli  (Harper  &  Batzli,  1996)  eredményei  szerint  ragadozóik  más  rágcsálók

területhasználatát is jelentősen befolyásolhatják.

Vizsgálataink  eredményei  arra  utalnak,  hogy  az  embert  az  ürgék  nem  tekintik

ragadozójuknak. Nem sikerült egyik vizsgálatunkban sem kimutatnunk elkerülést az ember által

sűrűbben  látogatott  térrészekkel  szemben.  Úgy tűnik  inkább,  hogy az  emberi  tevékenység,

szerencsés esetben, mint élőhely fenntartó jelenik meg az ürgekolóniák számára. Erre utal a nem

kezelt területeken felnőtt növényzet ürgék általi elkerülése, a bugaci lovasbemutató intenzívebb

legeltetésnek  kitett  területének  nagyobb ürgesűrűsége,  a  karban  tartott  repülőterek  kifejezett

preferenciája vagy a kaszálással manipulált kísérletünk eredménye is. Hasonló eredményre jutott

Van Horne és  Sharpe  katonai  gyakorlatok előfordulásának sűrűségét  összevetve Townsend

ürgék (Spermophilus  townsendii) sűrűségével (Van Horne & Sharpe, 1998), illetve McCarley

tizenhárom-csíkos  ürgék  (S.  tridecemlineatus)  használatban  lévő  golfpályán  végzett

megfigyeléseivel (McCarley, 1966). Hozzá kell tennünk, hogy az emberi tevékenységnek nem

ritkán vannak olyan következményei, melyek kifejezetten kedvezőtlenül befolyásolják egy-egy

ürgepopuláció létét. A növényzeti bolygatás eredményeként megváltozott  vegetációt az ürgék

vizsgálatainkban lehetőség szerint kerülték, de legalábbis előnyben részesítették a nem bolygatott

növényzetet.  A  lakott  területek  terjeszkedése  az  élőhely  szűküléséhez  vezet,  mely  szintén

kedvezőtlenül hat az ott élő ürgeállományra (Hoffmann et al., in press).

A fenti áttekintésből látható, hogy néhány fontos ható tényező vizsgálatával az ürge tér-

és időbeli aktivitása több léptékben is jó közelítéssel megérthető. Kiindulási előfeltevésünk tehát,

mely szerint a szélsőséges viszonyok szűk korlátai között élő faj viselkedése véges és kezelhető

számú tényező vizsgálatával alapvetően leírható, igaznak bizonyult. Vizsgálataink eredményének

birtokában, néhány háttérváltozó megmérése után, képesek lehetünk jó közelítéssel megbecsülni,

hogy  egy  adott  területen  az  évnek,  illetve  a  napnak  meghatározott  szakában  milyen

valószínűséggel tartózkodik a felszínen egy ürge, illetve hány egyed felszíni tartózkodására lehet
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számítani. Természetesen számos további változó hatását kell még igazolni, illetve a tényezők

kölcsönhatását elemezni ahhoz, hogy a módszer megbízhatóságát tovább lehessen növelni.

Az ürge magyarországi helyzete a faj fennmaradása szempontjából is kulcsfontosságú

lehet, hiszen azok közül az országok közül, amelyek területén jelentős kolóniáik élnek, nincs

még egy, ahol a természetvédelem szervezeti és jogi háttere elérné a magyarországi szintet. Az

országos  állomány jelentős  fogyása a  múlt  század  közepéhez  képest  adatokkal  ugyan nincs

alátámasztva és ezért pontos mértékéről sincs tudomásunk, mégsem vitatható. Az ezredforduló

óta, mióta rendszeres monitorozó program folyik a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó Rendszer

keretein belül, az állomány méretének változása nem volt kimutatható. Ez a változás-hiány nem

azt jelenti, hogy az egyes populációk azóta állandó sűrűséggel léteznek, hanem a kimutatható

sűrűségcsökkenések egyes területeken hozzávetőlegesen egyensúlyban vannak a más területeken

tapasztalt sűrűség-növekedésekkel.

A potenciális  élőhelytérképek  szerkesztése  élesen  rávilágított  arra  a  jelenségre,  hogy

nemhogy a jelenlegi ürge által benépesített területek mozaikja áll elszigetelt foltokból, hanem a

maximálisan  szóba jöhető  potenciális  élőhelyek is  erősen fragmentált,  sziget  szerű  eloszlást

mutatnak.  Bár  a  fragmentált  élőhely-mozaik  nem  feltétlenül  jelenti  az  állomány  biztos

kipusztulását (Channell & Lomolino, 2000), a foltok minél nagyobb hányadának fennmaradását

megfelelő  minőségben,  illetve  a  foltok  közti  átjutás  lehetőségét  biztosítani  kell  a

fennmaradáshoz. Ennek fényében a magyarországi ürgeállományról azt mondhatjuk, hogy bár

állapota nem kielégítő, megfelelő intézkedésekkel hosszú távon biztonságosan fenntartható.

Már számos olyan tényezőt ismerünk, melyek megfelelő beállításával egy ürgepopuláció

fennmaradását elő lehet segíteni. Első helyen kell említenünk a növényzet hosszának legeltetéssel

vagy  az  aktuális  növényzet  növekedésének  mértékét  figyelembe  vevő  kaszálással  történő

kezelését. Meg kell tiltani az érintett területen a növényzet természetellenes bolygatásával járó

tevékenységeket (szántás, kapálás, motorkerékpározás, stb.), mivel ez csökkenti az ürge számára

hasznos  terület  méretét.  Az  élőhelyfragmentáció  folyamata  reálisan  tekintve  nemhogy nem

fordítható vissza, de még megállítására sincs rövid távú esély. A foltok összekötése ökológiai

folyosók létesítésével, azok nagy száma, kis mérete és a vonalas létesítmények (utak, folyóvizek)

elszigetelő hatása miatt szintén kivitelezhetetlen. Az alkalmassá vált foltok benépesítése így csak

körültekintően tervezett áttelepítési programokkal valósítható meg. A területek kiválasztásának

számos szempontját már ismerjük. Az ismert területminősítő tényezők változóinak felvételével

egy-egy  terület  alkalmassága  vagy  alkalmatlansága  valószínűsíthető.  Az  áttelepítés  számos

szempont szerint tesztelt módszerrel kivitelezhető, azonban az áttelepített állománynak otthont
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adó terület  legalább olyan mértékű  gondozást  igényel,  mint  a  természetes  állományoké.  Az

áttelepítések hatékonyságának,  illetve sikerességének folyamatos  javítása,  illetve az  esetleges

hirtelen  beavatkozás  szükségességének  felismerhetősége  megkívánja  az  újonnan  létrehozott

állomány monitorozását is.

Ma még abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a magyarországi ürgeállomány

elég  népes  és  kielégítő  állapotban  van  ahhoz,  hogy kellő  intézkedések  megvalósításával  és

tudásunk állandó bővítésével ez az állapot fenntartható, illetve nagyon lassú ütemben javítható

legyen.
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10. Kitekintés

Mintegy tíz év óta foglalkozom ürgék viselkedésének, ökológiájának és védelmének kérdéseivel.

Ennek során a terepi leíró jellegű megfigyelésektől a szimulációs modellezésen, a laboratóriumi

és  terepi  manipulációs  kísérleteken  át  a  térinformatikai  elemzésekig  végzett  vizsgálatok,

valamint a nagyszámú rokon fajjal foglalkozó igen sokrétű publikációból szerezhető információk

alapján  nehéz  lett  volna  nem  észrevenni  az  ürge  központi  szerepét  több  tekintetben  is.  A

központi szerep egyrészt megnyilvánul élő és élettelen környezetére gyakorolt erős diverzitás-

stabilizáló  hatásában  (ökológiai  kulcsfaj,  keystone species),  másrészt  a  természetvédelem

számára nyújtott kiváló lehetőségben, mely az ürgét mint zászlós fajt (flagship species) kiemelve,

annak  élőhelyét  és  a  hozzá  kapcsolódó  élőlényeket,  élettelen  képződményeket,  illetve

folyamatokat és gazdálkodási formákat megvédhetővé teszi.

Az ürgéhez hasonló életmódú, rokon prérikutya fajokon (Cynomys spp.) számtalan olyan

elemzés látott napvilágot, melyek az adott faj kulcsfaj voltát volt hivatott igazolni. Kotliar és

mtsai.  1999-ben egy áttekintő  munkában előfeltevésként megkérdőjelezték ezt az általánosan

elterjedt  nézetet,  azonban  a  200  feletti  tudományos publikáció  elemzését  követően,  azzal  a

kitétellel, hogy a prérikutyák hatása gyakran túlértékelt, a kulcsfaj pozíciót mégis indokoltnak és

igazolhatónak tekintették (Kotliar  et  al.,  1999).  A közönséges ürgén (Spermophilus citellus)

koránt-sincs olyan nagy számú és átfogó publikált eredmény, mely alapján a faj kulcsfaj jellege

alátámasztható lenne. Mindazonáltal számos eredmény és tapasztalat sejteti, hogy amennyiben

elegendő erre irányuló vizsgálattal rendelkeznénk, ez a státus igazolható lenne. Az ürge lyukásó

tevékenységével átalakítja környezetét és ezzel számos olyan élőhelyet teremt, mely kedvező

diverzitás-fok  kialakulását  eredményezheti.  Saját  megfigyeléseink  szerint  az  ürgelyukak

eloszlása befolyásolja a mezei pocok (Microtus arvalis) és a mezei tücsök (Grillus campestris)

lyukainak eloszlását. A pusztán található zöld varangyokhoz (Bufo viridis) hasonlóan feltehető,

hogy más kétéltű és hüllő fajok, köztük a parlagi vipera (Vipera berus) is itt keres menedéket az

időjárás  kellemetlen  hatásai  elől,  sőt  elképzelhető,  hogy telelésre  is  használják  az  elhagyott

ürgelyukakat. A növényzet-összetételre a mértékletes bolygatással, a kihordott földkupacokkal

teremtett  állandó,  új  élőhelyfoltokkal,  valamint  a  talaj  vízháztartásának  megváltoztatásával

(Laundré,  1998) hathatnak. Az ürge a szigorúan védett  kerecsen sólyom (Falco cherrug) és

parlagi sas (Aquila heliaca) elsődleges tápláléka, amennyiben elérhető számára (Bagyura et al.,

1994). A szintén ritka molnárgörény (Mustela eversmanni) is előszeretettel vadászik rájuk.
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Érdemes lenne tehát a faj irodalmából talán leginkább hiányzó kutatási irányt, az ürge

biotikus tényezőkkel való kölcsönhatását vizsgálni. A növényzettel és ragadozóival, valamint az

azonos élőhelyen élő más állatfajokkal mind kölcsönösen hatnak egymásra, melynek mentén a

pusztai életközösségek kialakulnak, állapotuk stabilitást, javulást vagy romlást mutat.

Az  ürge  monitorozása  rávilágíthat  az  élőhely  leromlásának  kezdetére,  a  folyamatok

sebességére és előrehaladásának, illetve a megállítására tett  erőfeszítések eredményességének

folyamatos  nyomonkövetésére.  A  pusztai  élőhely  olyan  különös  értéket  képvisel,  melynek

fenntartása fontos feladata a magyar természetvédelemnek. Az élőhely olyan szigorúan védett és

veszélyeztetett állatfajoknak biztosít megélhetést, mint a parlagi vipera, a molnárgörény, a parlagi

sas és a kerecsen sólyom. Az élőhely fenntartásához szükséges a megfelelő emberi beavatkozás,

hiszen a növényzet kezelése nélkül jelentős átalakulás várható. A megfelelő kezelés alatt olyan

extenzív  legeltetést  kell  érteni,  mely ősi,  szintén  értéket  képviselő  háziállatokkal  (rackajuh,

szürkemarha stb.) is eredményesen megvalósítható. Az ürgék társadalmi elbírálása semmiképpen

sem negatív,  az emberek nagy része nem találja visszataszítónak és a múlt  század közepén

elterjedt  kártevői  megítélése  is  mára  feledésbe  merült. Látható,  hogy  az  ürge  több,

természetvédelmi szempontból fontos komponens összekapcsolásával olyan zászlós s egyúttal

ernyős  faj  (umbrella species)  lehet,  mely alkalmas  a  hozzá  kapcsolódó  komponensek,  az

élőhely és a természetközeli,  ősi  fajtákkal  megvalósított  extenzív  legeltetés  fenntartásának

népszerűsítésére és ezen keresztül megóvására.
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