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Bevezetés
A nyugati földikutya (Nannospalax (superspecies leucodon)) a kárpát-medencei és balkáni
sztyepterületek jellegzetes rágcsálója. Szélsőségesen talajlakó életmódjából fakadóan azonban
a róla rendelkezésre álló ismereteink nagyon hiányosak. A 2000-es évek derekán, mintegy fél
évszázad után, újraindult magyarországi kutatások meglepő tényeket tártak fel a térség
földikutyáiról. Kiderült ugyanis, hogy a Kárpát-medencében öt egymástól genetikailag
nagymértékben különböző, a Kárpátok ívén kívül sehol másutt elő nem forduló, önálló
földikutyafaj honos (Csorba et al. 2015, Hadid et al. 2012). Így a Kárpát-medence földikutya
populációi nem egy széles elterjedésű, nagy egyedszámú faj, peremi helyzetű és ezért helyileg
veszélyeztetett állományai, hanem kis elterjedési területű, kis egyedszámú, endemikus fajok
utolsó még fennmaradt töredékállományai. Minthogy ezek a fajok a Kárpát-medencében
alakultak ki és az egész világon kizárólag itt fordulnak elő (Németh 2011), régiónkban a
gerincesek között az egyik legjelentősebb természeti értéket képviselik (Németh et al. 2013a).
Közülük Magyarország területén napjainkban három faj, az erdélyi földikutya földikutya
(Nannospalax (leucodon) transsylvanicus), a magyar földikutya (Nannospalax (leucodon)
hungaricus) és a délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon) montanosyrmiensis)
előfordulásáról van tudomásunk (Csorba et al. 2015, Németh et al. 2013a).

A délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis)
A délvidéki földikutyát szerb kutatók, Savic és Soldatovic fedezték fel az 1970-es években a
Balkán különböző földikutya populációinak kromoszómavizsgálatai során (Savić &
Soldatović 1974, Soldatović & Savić 1983). A délvidéki földikutyára jellemző
kromoszómaszámú és kromoszóma-szerkezetű földikutyákat kizárólag a Fruska gora hegylábi
területein, két egymáshoz közeli élőhelyen, Stražilovo és Čortanovci közelében találtak. Ezt a
fajt hosszú ideig egy rejtélyes, rendkívül szűk elterjedésű, földrajzilag izolált
földikutyaformának tartották, melynek állományairól az 1970-es évek vége óta semmilyen
információ nem állt rendelkezésre (Németh et al. 2009).
1991-ben Kelebia közelében, egy alsóbbrendű közúton két példány elgázolt földikutyát
találtak. A kiérkező szakemberek azonban nem tudták megállapítani honnan is származhatnak
a példányok. Mivel a határ túloldalán, a szabadkai homokvidéken ismert volt, hogy élnek
földikutyák, többen úgy gondolták, valamilyen rakománnyal onnan kerülhettek át a már
elpusztult példányok és Kelebiánál csupán lehullottak az útra a tetemek. Csaknem két
évtizeddel később, 2008 tavaszán azonban a tetemek eredeti megtalálásának helyének
közvetlen közelében, eleven földikutyákat fogtak a kutatók (Németh et al. 2013b).
Ugyanakkor, a korabeli széleskörű vélemény szerint a szabadkai védett területen a magyar
földikutya (Nannospalax hungaricus) fordul elő, ezért valószínűnek tűnt, hogy a kelebiai
példányok is ehhez a fajhoz tartoznak. Így nem kis meglepetést okozott, amikor a
kromoszómavizsgálatok eredménye alapján kiderült, hogy a kelebiai példányok csupán távoli
rokonai a hazánkból addig ismert földikutyáknak, de kromoszómáik szerkezete minden
részletében egyezik a szakirodalomból ismert fruska gorai állatokéval. Mindezek után a
szabadkai homokvidék földikutyáit is genetikai vizsgálatoknak vették alá, s beigazolódott,

hogy a határ szerbiai oldalán élő példányok szintén a délvidéki földikutyára jellemző
genetikai jellegzetességekkel bírtak (Hadid et al. 2012, Németh et al. 2013b).

A délvidéki földikutya

Ezt követően a kutatók figyelme a faj eredeti, legrégebb óta ismert élőhelyére, a Fruska gora
hegylábi területeire irányult. 2009-ben hatalmas szerencsével nem csak az eredeti két
állomány azóta felszabdalódott, szinte megsemmisült élőhelyeit sikerült is megtalálni, hanem
40 év után ismét sikerült mindkét területen (egy szántásokkal körülvett domboldalon, illetve
egy faluszéli, még beépítetlen telken) egy-egy földikutyából genetikai mintát is venni. A
mitokondriális DNS elemzésének eredménye egybevágott a kromoszómális eredményekkel,
sikerült tehát igazolni, hogy a Fruska gorai és a szerb-magyar határzónában élő egyedek
egyazon fajhoz tartoznak (Németh et al. 2013b). Mind több adat kezdett napvilágra kerülni a
rejtélyes délvidéki földikutyáról.
A délvidéki földikutya kutatásának történetében a következő fordulat 2013-ban következett
be, amikor lakossági jelzés alapján a faj eddig ismert legnagyobb populációja került elő Baja
határában. Az állomány a város ipari-fejlesztési övezetében egy korábbi honvédségi lőtér
területén található 130 ha-os homok-pusztán él (Csorba et al. 2015).

Elterjedés
A délvidéki földikutya Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és a
szerbiai Vajdaságon kívül sehol a világon nem fordul elő. A Duna-Tisza közének déli
régiójában illetve a Duna és a Fruska gora közötti területeken honos, vagyis az Alföld azon
vidékein fordul elő, ahol a legerősebb a szub-mediterrán hatás (Németh 2011, Németh et al.
2014).

A délvidéki földikutya ismert állományai (barna négyzettel jelölve).

Mindösszesen három populációja ismert, melyek homok pusztákon és löszgyepeken élnek. Ezek
egyike Újvidék közelében a Fruska gora északkeleti, hegylábi területein található, a másik Szabadka
és Kelebia között a szerb-magyar határ mentén él, míg a harmadik Baja város határán, a város iparifejlesztési övezetében egy egykori honvédségi területen fordul elő (Csorba et al. 2015).
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A délvidéki földikutya ismert élőhelyei (A Fruska gora lejtőin, B Kelebia külterületén, C Baja határában)

Állományadatok

A délvidéki földikutya teljes világállománya ismereteink szerint nem haladja meg az ötszáz
egyedet. Ez az önmagában is rendkívül alacsony egyedszám három populációra oszlik. Az
egyes populációk egyedszáma között jelentős különbségek vannak. A legnagyobb és
legstabilabb ismert populáció Baja határában található, ahol mintegy kétszáz egyed él. A
Fruska gorán és a szerb-magyar határ mentén élő populációk erősen fragmentáltak, utak,
erdők, fa-ültetvények és művelt területek szabdalják őket számos apró szub-populációra. A
Kelebia és Szabadka közötti populáció egyedszáma a rendelkezésre álló információk szerint
nem haladja meg a kétszáz egyedet. Az Újvidék közelében található állomány egyedszáma a
száz egyedet sem éri el (Csorba et al. 2015, Németh et al. 2013a)).
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Az állomány egyedszám változásai Kelebia térségében
A délvidéki földikutya jelenléte a hazai faunában a Kelebia térégében fellelhető állomány
2008-as megtalálása és genetikai vizsgálat révén történő azonosítása után vált ismertté. A
Kelebia és Ásotthalom külterületén megtalálható populáció éves monitorozása 2009 óta
zajlik. Ennek során 2009 és 2014 között az állomány becsült egyedszámának egyértelmű
csökkenő tendenciája volt megfigyelhető, némi, évek közötti fluktuációval. A 2015. évi
felmérés a megelőző évekhez képest magasabb becsült egyedszámot produkált, azonban jóval
alacsonyabb a rendszeres megfigyelések kezdetekor 2009-ben tapasztalt egyedszámnál (amit
alapállapotnak vagy referencia állapotnak tekinthetünk). Vagyis a megfigyelések kezdete óta a
térség földikutyáinak egyedszáma összességében csökkenést mutat.
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Ráadásul, ha az egyes élőhely-foltokban megvizsgáljuk a töredék-állományok vagy szubpopulációk egyes évek közötti változásait, igen elkeserítő képpel kell szembesülnünk. Amíg
egy-két (magasabb természetességű élőhely-folton élő) állomány esetében nem tapasztalunk
drasztikus változást, addig a legtöbb helyen azt láthatjuk, hogy a szub-populáció egyedszáma
drasztikusan csökken, akár egy év leforgása alatt meg is feleződhet.
E gyors egyedszámbeli változások nem vázolnak elénk biztató képet az apró töredékállományokra darabolódott populáció állapotát illetően. A földikutyákra ugyanis, szemben
számos más rágcsálóval, nem jellemzőek a populációméret gyors és drasztikus változásai, a
gradációk és összeomlások. Az összes többi hazai földikutya állomány, sok esetben a
kelebiainál jóval hosszabb időn keresztül végzett megfigyelése, sem eredményezett
semmilyen hasonló populációs mintázatot.

A földikutyák előfordulásának térbeli változásai az évek során az egyik töredék-állományban Kelebia
külterületén. (A négyzetek egyre sötétedő színe a túráscsoportban található túrások számának növekedését jelzi)

Mindemellett a Kelebia térségében megtalálható földikutya töredékállományokban az
egyedeknek az egymást követő években megfigyelhető térbeli helyzete is riasztó képet tár
elénk. Ugyanis az egyedek nagymértékű elmozdulása, a populáció térbeli szerkezetének teljes
átalakulása figyelhető meg az évek között.
A kettő együttesen arra utal, hogy a Kelebia közelében található földikutya töredékpopulációk
számára a rendelkezésre álló élőhelyek nem képesek megfelelő életteret biztosítani. A kis
kiterjedésű, gyenge táplálékkínálatú parlagok és sikertelen erdősítések, a kimerülő
táplálékfoltok miatt folyamatos költözésre és az ezzel járó egyedek közötti konfliktusra
kényszerítik a populáció tagjait. Az élőhelyek valószínűleg földikutya befogadó kapacitásuk
csúcsán vannak, ugyanakkor a töredék-állományok népessége ezzel együtt is az életképes
minimális egyedszám közelében vagy az alatt található. Valószínűleg e kettő együttesen
eredményezi a fajra egyáltalán nem jellemző nagy egyedszám ingadozást, ami inkább egy-egy
jó év okozta megugrást követő drasztikus visszaesés, és lassú további csökkenésként írható le.
Vagyis minden bizonnyal a kis kiterjedésű és gyenge minőségű élőhelyek jelentik az állomány
legnagyobb problémáját, egyszersmind a fennmaradását fenyegető legjelentősebb veszélyt.

Az állomány egyedszám változásai Baján
A Bajai populáció megtalálására és a délvidéki földikutya jelenlétének genetikai vizsgálat
útján történő azonosítására 2013-ban került sor. A populáció egyedszámára vonatkozóan így
2013 óta állnak rendelkezésre adatok. Az egymást követő egyedszám adatok növekedési
trendet mutatnak, ugyanakkor itt figyelembe kell venni azt is, hogy a teljes földikutya élőhely
alapos felmérésére csupán 2015-ben nyílt először lehetőség, ezért nem tudhatjuk mennyire
becsülték alá a populáció teljes egyedszámát a korábbi felmérések. Összességében a szakértők
által már korábban is valószínűsített 200 egyed vagy valamivel a fölötti egyedszám tűnik a
megalapozottnak, mely esetenként (mint a 2015-ös, a délvidéki földikutya számára
valószínűleg kedvező időjárású év során) 250 egyed fölé is emelkedhet.
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Összegzés
A délvidéki földikutya Kárpát-medence bennszülött állatfaja, mely Magyarországon és a
szerbiai Vajdaságon kívül sehol a világon nem fordul elő. Mindösszesen három populációja
ismert, teljes világállománya pedig az ötszáz egyedet sem haladja meg. Alacsony egyedszáma
és a fennmaradását veszélyeztető tényezők miatt Európa egyik legveszélyeztetettebb
emlősfaja. A hazánkban található két állománya a faj fennmaradása szempontjából
kulcsfontosságú.
A kelebiai állomány, amely a faj egyetlen természetvédelmi oltalomban részesülő populációja,
egyedszámának nyomon követése 2009-óta zajlik. Az állomány egyedszámának alakulása

igen aggasztó. Bár a 2015-ben az egyedszám emelkedett a korábbi évekhez képest, de még
így is sokkal alacsonyabb, mint a megfigyelések kezdetén 2009-ben volt. A csökkenő
egyedszám valószínűleg az élőhelyek kis kiterjedése és nem megfelelő minősége miatt
tapasztalható. Az élőhelyek minőségének javítása és kiterjedésének növelése nélkül az
állomány fennmaradása nem szavatolható.
A faj legnagyobb ismert állománya baja határában található egy 130 ha-os, nem védett,
homoki gyepen. A 2015-ös felmérés a populáció eddig ismert legnagyobb egyedszámát
produkálta, ugyanakkor ez volt az első év, amikor az állomány egészét sikerült felmérni. A
bajai állomány megőrzése a délvidéki földikutya megmentésének talán legfontosabb feltétele,
tekintettel arra, hogy a faj világállományának több mint a fele ott él. A délvidéki földikutya
Magyarország kiemelkedő állattani és természeti értéke, melynek megőrzése aktív
természetvédelmi beavatkozások, és élőhelyeinek területi védelme nélkül nem látszik
megvalósíthatónak.
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