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KÉRDŐÍV GAZDÁLKODÓK, VADÁSZOK RÉSZÉRE 
 
A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, 
elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint a kerecsensólyom és a 
parlagi sas legkedveltebb tápláléka.  
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületben egy nemzetközi együttműködés keretében e 
kisemlősök országos felmérését is megvalósítjuk, jelen kérdőívben pedig az Ön véleményére vagyunk 
kíváncsiak. 
Kérjük, segítse kutatásunkat a kérdőív kitöltésével! 
 
 

I. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
 
Ebben az első fejezetben a környezet- és természetvédelemmel, valamint az ürgékkel kapcsolatos 
hozzáállására vagyunk kíváncsiak. 
Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? 

 

Környezet és természetvédelem: 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

1. Nekünk, embereknek jogunk van 
ahhoz, hogy a szükségleteinkhez 
igazítsuk a környezetünket. 

5 4 3 2 1  
 

2. Mi, emberek nagymértékben 
visszaélünk környezetünkkel. 

5 4 3 2 1  
 

3. Az embereknek vigyázni kell a 
környezetükre, mert az állatoknak és 
a növényeknek is ugyanolyan joguk 
van az élethez, mint nekünk, 
embereknek. 

5 4 3 2 1  

 

4. A környezeti problémák jelentőségét 
sok környezetvédő túlértékeli. 

5 4 3 2 1  
 

5. Ha ugyanígy folytatjuk, mint eddig, 
környezeti katasztrófára 
számíthatunk. 

5 4 3 2 1  
 

 

Ürgékkel kapcsolatos hozzáállás: 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

6. Az ürgék védelmét társadalmi 
hasznukkal (pl. biodiverzitás 
fenntartása, talaj vízháztartásának 
javítása) összhangban kell kezelni. 

5 4 3 2 1   

7. Az ürgék tudományos, 
természetvédelmi célú befogása ellen 
vagyok, mert ez az ürgék élethez való 
jogát sérti. 

5 4 3 2 1   

8. Ha még több természetvédelmi 
szabályozás születne, lassan semmit 
sem lehetne tenni. 

5 4 3 2 1   
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II. ÜRGÉKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 
 

Tapasztalatok ürgékkel: 
igen 

 
nem 

1. Vannak-e környezetében szabadon élő ürgék? 1 2 
2. Volt-e már olyan területen, ahol szabadon élő 

ürgék vannak? 
1 2 

3. Látott-e már az országban szabadon élő ürgét? 1 2 
4. Találkozott-e már ürge jelenlétére utaló 

nyomokkal (pl. 4-5 cm átmérőjű ürgelyuk, ürülék, 
vészjelző fütty)? 

1 2 

5. Szívesen venné, ha ürge jelenlétére utaló 
nyomokat találna a természetben? 

1 2 

 

Milyen mértékben tartja fontosak az alábbi 
témákat? 

nagyon 
fontos 

fontos 
részben 
fontos 

kevésbé 
fontos 

nem 
fontos 

6. Környezet- és természetvédelem 5 4 3 2 1 
7. Ürgék tudományos, természetvédelmi 

célú befogása 
5 4 3 2 1 

8. Ürgék védelme 5 4 3 2 1 

 
 

III. ÜRGÉKHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 
 

 
nagyon  
pozitív 

részben  
pozitív 

nagyon  
negatív 

nem 
tudom 

1. Hogyan viszonyul az ürgékhez? 5 4 3 2 1   
 

Egyet ért a következő kijelentésekkel? 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

2. Az ürgék jelenléte csak erősíti a táj 
értékét. 

5 4 3 2 1   

3. Fontos számomra, hogy az ürgék 
fennmaradjanak a jövő generáció 
számára is.  

5 4 3 2 1   

4. A világ más országaiban elég ürge él, 
így nem fontos, hogy országunkban 
még több forduljon elő. 

5 4 3 2 1   

 

Hogyan ítéli meg a következő 
kijelentéseket? 

teljes 
mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

5. Az ürgék olyan mennyiségű terményt 
fogyasztanak, hogy komoly gazdasági 
kárt okozhatnak ott, ahol 
elszaporodnak. 

5 4 3 2 1   

6. Az ürgék veszélyes betegségeket 
terjesztenek a háziállatokra. 

5 4 3 2 1   
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7. Az ürgék veszélyes betegségeket 
terjesztenek az emberre. 

5 4 3 2 1   

8. Bűncselekménynek minősül, ha 
magánszemély fog be ürgét 
(hurokvetés, öntés). 

5 4 3 2 1   

 

Személy szerint milyen mértékben 
érintik Önt a következő kijelentések? 

teljes 
mértékben 

részben 
egyáltalán 

nem 
nem 

tudom 

9. Az ürgék jelenléte negatívan 
befolyásolja gazdálkodási 
tevékenységemet (pl. megdézsmálják 
a termést, járatokat ásnak) 

5 4 3 2 1   

10. Az ürgék jelenléte zavarja a vadászati 
tevékenységemet. 

5 4 3 2 1   

11. Az ürgék jelenléte miatt pénzügyi 
veszteségektől tartok. 

5 4 3 2 1   

12. Az ürgék jelenléte miatt 
földhasználati korlátozásoktól tartok. 

5 4 3 2 1   

 
 

IV. ÜRGÉK ÉRTÉKELÉSE 
 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
1. Véleménye szerint mennyi ürge él szabadon az országban? 

 
500-1.000 

 
1.000-10.000 

 
10.000-nél több 

 
nem tudom 

 
2. Ön szerint növekedett-e az ürgék állománya az országban az elmúlt 5 évben?  

 
szaporodott  

 
stagnált 

 
kevesebb lett 

 
nem tudom 

 
3. Véleménye szerint hogy alakuljon az ürgék állománya a jövőben? 

 
legyen több 
ürge 

számuk 
maradjon 
változatlan 

legyen 
kevesebb 
ürge 

egyáltalán 
ne legyenek 
ürgék 

 
mindegy 

 
4. Honnan jöttek országunkba a szabadon élő ürgék? 

 
az ürgék már 
eleve itt voltak, 
őshonos állatok 
az országban 

 
a közelmúltban 
természetes 
módon 
vándoroltak be 
Kelet-Európából, 
illetve 
Oroszországból 

 
illegális 
betelepítések 
során 

 
engedélyezett 
betelepítések 
során 

 
nem 
tudom 

 
5. Mi az ürge fő tápláléka? 

      magok és 
fűfélék 

rovarok 
magok, fűfélék 
és rovarok 

kisebb testű 
emlősállatok 

nem tudom 
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6. Átlagban hány ürge él egy családban? 

      magányosan 
élő állatok 

 

2-5 
 

6-10 több mint 10 nem tudom 

 

Mely állítások igazak? igaz hamis nem tudom 

7. Az ürge a rövidre vágott vagy legeltetett fűben érzi 
otthon magát. 

1 2  

8. A 20. század közepéig kártevőként tartották számon, 
ezért kíméletlenül irtották. A magyarországi 
állomány az élőhelyek nagyarányú eltűnése miatt 
erősen megritkult. 

1 2  

9. Az ürgék téli álmot alszanak. 1 2  
10. Az országban a füves repülőterek az ürge 

legjelentősebb élőhelyei közé tartoznak. 
1 2  

11. Egy nőstény több mint 60 napig vemhes. 1 2  
12. Az állatok befogását csak ürgekutató, erre 

engedéllyel rendelkező szakember végezheti. 
1 2  

13. Az ürge veszélyeztetett faj. 1 2  
14. Az ürge fokozottan védett faj. 1 2  
15. Az ürge fontos faj, mert fő tápláléka olyan az 

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

1 2  

16. Az ürgék eltűnésével a pusztai gyepek 
fajösszetételének változása következhet be, mely az 
élőhely átalakulásához vezet. 

1 2  

 
 

V. AZ ÜRGÉK ELFOGADOTTSÁGA 
 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
1. Hogy tekint az ürge, mint az országban honos állatfaj jelenlétére a mai kultúrtájakon? 

       
biológiailag 
szükségesnek 

 
tolerálhatónak 

 
elfogadhatatlannak 

 
nem tudom 
megítélni 

 
2. Hogyan ítéli meg a meglévő élőhelyeket a környéken? 

       
alkalmasnak egy 
állandó ürge-
populáció számára 

 
néhány állatnak 
megfelelőnek 

 
alkalmatlannak 

 
nem tudom 
megítélni 

 
3. Lakóhelyéhez milyen közel tudná 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 
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Mennyire lenne elfogadható az Ön számára ürgékkel szembeni hozzáállás az országban? 
 

Mennyire ért egyet a következő 
kijelentésekkel? 

teljes 
mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

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

5 4 3 2 1   

5. Ürgéket lehet látni a települések 
közelében. 

5 4 3 2 1   

 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
6. Mit tenne, ha gazdálkodóként terményét rendszeresen ürgék dézsmálnák? Megmérgezné az 

állatot, esetleg vizet öntene a járataiba? 

       
igen, biztosan 

 
úgy gondolom, 
igen 

 
nem, csak 
kivételes esetben 

 
nem, 
soha 

 
nem 
tudom 

 
7. Mit tenne vadászként, ha az ürgék rendszeresen megkaparintanák a vadon élő növényevők 

táplálékát? Megmérgezné az állatot, esetleg vizet öntene a járataiba? 

       
igen, biztosan 

 
úgy gondolom, 
igen 

 
nem, csak 
kivételes esetben 

 
nem, 
soha 

 
nem 
tudom 

 
8. Kit terhel az ürgék által okozott károk költsége? 

       
az Európai 
Uniót 

 
az 
államot 

 
természet-
védelmi 
szerveze-
teket 

 
adomá-
nyozókat 

 
nem jár 
kártérítés 

 
nem 
tudom 

 
9. Tudta-e, hogy… 

 igen nem 

1. …az ürgeöntés a faj egyedeinek pusztulását 
okozó természetkárosításnak és állatkínzás 
bűncselekményének minősül és  büntetendő 
cselekmény? 

1 2 

2. …hurokvetéses módszer alkalmazását a 
vadak esetében is tiltja a hatályos vadászati 
törvény, annak alkalmazása már önmagában 
is jogellenes és bűncselekménynek minősül? 

1 2 

3. …az állatok befogását csak ürgekutató, erre 
engedéllyel rendelkező szakember 
végezheti? 

1 2 

4. ...az ürgék befogása élve fogó csapdákkal 
történik?  

1 2 

5. …az ürgementesítést csak két időpontban, 
április 8-18-a vagy július 15-31-e között lehet 
végrehajtani. A kettő között tilos, ugyanis 
ekkor születnek és önállósódnak a kis ürgék? 

1 2 
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10. Ön szerint mennyi az ürge eszmei értéke az országban? 

       
semennyi 

 
10.000 Ft 

 
50.000 Ft 

 
150.000 Ft 

 
250.000 Ft 

 
300.000 Ft 

 
Néhány háttérinformációt is szeretnénk gyűjteni. Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket a lehető 
legteljesebben. 
 

 
A válaszadó neme 

 
nő 

 
férfi 

Foglalkozási köre 
(egyet jelöljön meg) 

 
gazdálkodó 

 
vadász 

 
Születési éve 

 
______________ 

 

 
Hol él?  

       
Magyarországon 

 
Romániában 

 
máshol 

 
Melyik a legmagasabb iskolai végzettsége? (egyet húzzon alá) 
 
általános 

iskola 
néhány év 

középiskola 
érettségi néhány év  

egyetem / főiskola 
főiskolai / 
egyetemi 

néhány év 
doktori 
képzés 

doktori 
végzettség 

 
Honnan hallott arról először, hogy az ürge a fokozottan védett fajok közé tartozik? 

       
Internetről 

 
helyi infoponttól, 
kiadványokból 

 
helyi 
munkatársaktól 

 
közmédiából 

       
ismeretterjesztő 
előadáson 

 
más emberektől 

 
mindig is tudtam, 
mert alapisme-
retnek számít 

 
jelen kutatásból 

       
családban 

 
szervezetben / 
egyesületben 

 
iskolában 

 
munkavégzés 
során 

       
könyvből / 
előadáson 

 
egyéb: ………….. 

 
nem tudom 

 
 

 
Nagyon szépen köszönjük, hogy segít a kutatásban! Ha kitöltötte, kérjük, adja le a kérdezőknek. 
 


