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KÉRDŐÍV FELSŐ TAGOZATOS DIÁKOK RÉSZÉRE 
 
Nevem:  
Korom: 
Lakhelyem: 
Iskolám neve:  
Az előző félévben  

biológiából kapott érdemjegyem: földrajzból kapott érdemjegyem: 

  

 
 
1. Mit látsz a képen? Mit tudsz róla? Csak egy választ jelölj meg! 

 
2. Szerinted mennyi ürge él szabadon az országban? 

 
500-1.000 

 
1.000-10.000 

 
10.000-nél több 

 
nem tudom 

 
3. Mit szeretnél, mennyi ürge éljen az országban szabadon?  

       
legyen több 
ürge 

számuk 
maradjon 
változatlan 

legyen 
kevesebb 
ürge 

egyáltalán 
ne legyenek 
ürgék 

 
mindegy 

 
4. A környékeden lévő élőhely mennyire lenne alkalmas az ürge számára? 

alkalmas egy állandó 
ürgepopuláció számára 

néhány állatnak 
megfelelő 

 

alkalmatlan 
nem tudom 
megítélni 

 
5. Lakóhelyedhez milyen közel tudnád elfogadni az ürgék jelenlétét? 

       
1 km-en belül 

 
1-5 km 

 
6-10 km 

 
több mint 10 km 

 
több mint 100 km 

egyáltalán nem szeretném, hogy ürgék 
éljenek az országban 

 

nem tudom 

 
6. Szerinted honnan jöttek az országba a szabadon élő ürgék? 

       
az ürgék már 
eleve itt 
voltak, 
őshonos 
állatok az 
országban 

 
a közelmúltban 
természetes 
módon vándo-
roltak be Kelet-
Európából, 
illetve 
Oroszországból 

 
illegális 
betelepítések 
során 

 
engedélyezett 
betelepítések 
során 

 
nem 
tudom 

Ez egy:    

       
földikutya 

 
ürge 

 
vakond 

 
nem tudom 

Védett állat?   
       

igen 
 
nem 

 
nem tudom 

Veszélyeztetett állat?  
       

igen 
 
nem 

       
nem tudom 
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7. Mi az ürgék fő tápláléka? 

magok és 
fűfélék 

 

rovarok 
magok, fűfélék 
és rovarok 

kisebb testű 
emlősállatok 

nem 
tudom 

 
8. Átlagban hány ürge él egy családban? 

       
magányosan élő 
állatok 

 
2-5 

 
6-10 

 
több mint 10 

 
nem tudom 

 
9. Szerinted melyik állítás igaz és melyik hamis? 

 igaz hamis nem tudom 

1. Az ürge egy évben csak egyszer képes utódokat szülni. 1 2  
2. Egy üregkolónia nem tűr meg más ürgét a területén. 1 2  
3. Az ürgék téli álmot alszanak. 1 2  
4. A fiatal és az öreg állatok egy időben vonulnak el téli 

álmot aludni. 
1 2  

5. Egy nőstény több mint 60 napig vemhes.  1 2  
6. A kicsinyek csupaszon és zárt szemmel születnek. 1 2  
7. Az ürge veszélyeztetett faj. 1 2  
8. Az ürge fontos faj, mert fő tápláléka olyan védett 

állatoknak, mint a kerecsensólyom, a parlagi sas vagy a 
molnárgörény. 

1 2  

 
10. Szerinted régen miért irtották az ürgét? Tegyél x-et a megfelelő négyzetbe. 

 igaz hamis nem tudom 

1. Mert kárt tettek a gabonában, takarmányban. 1 2  
2. Mert az emberek tápláléka volt 1 2  
3. Mert fertőző betegségeket terjesztettek az emberre. 1 2  
4. Mert fertőző betegségeket terjesztettek a háziállatokra. 1 2  
5. Mert túlságosan elszaporodtak.  1 2  

 
11. Mennyire értesz egyet a következő kijelentésekkel?  

 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

1. Az ürgék természetvédelmi 
területeken vagy nemzeti parkokban 
élnek, távol az emberlakta 
településektől. 

5 4 3 2 1   

2. Ürgéket lehet látni a települések 
közelében. 

5 4 3 2 1   

3. Az ürgék háziállatokra nézve 
veszélyes betegségeket terjesztenek. 

5 4 3 2 1   

4. Az ürgék emberekre nézve veszélyes 
betegségeket terjesztenek. 

5 4 3 2 1   

5. Az ürgék veszélyeztetik a 
mezőgazdasági terményeket. 

5 4 3 2 1   

 
Nagyon szépen köszönjük, hogy kitöltötted a kérdőívet! Kérünk, add le a kérdezőknek! 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem

