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I. 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. 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, régiónkban a gerincesek között az egyik legjelentősebb
természeti értéket képviselik. 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.
II. A délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis)
Fajleírás
A többi Magyarországon honos földikutyához hasonlóan a délvidéki földikutya is arasznyi
hosszúságú állat. Teste hosszúkás, hengeres, a hátsó végén lekerekített, feje lapos, ék alakú,
végtagjai rövidek. Farka alig észrevehető, fülkagylója hiányzik, mindössze egy bőrredővé
redukálódott. Szemnyílása nincsen, a szemeit bőr és szőr takarja. Talpain bőrkeményedések
segítik az ásást és a talaj kotrását. Bundája lágy és tömött. Uralkodó színe a hamu-, vagy
palaszürke, mely a tarkón, a háton, a test oldalán és a végtagok külső felszínén rozsdás
árnyalatú lehet. Jellemző bélyege az orról a fej két oldalán hátrafelé húzódó, erősebb
szőrökből álló él, mely a fej lapítottságát még inkább kihangsúlyozza. Metszőfogai rendkívül
nagyok, és íveltek, segítségükkel ássa ki járatait. A kiásott talajt lapos, ék alakú fejével tolja
maga előtt a járataiban.
A Magyarországon honos földikutyák terepi körülmények között nem különíthetőek el
egymástól, a faji meghatározás csak alapos koponyamorfológiai vagy genetikai vizsgálat révén
lehetséges.

A délvidéki földikutya

A faj biológiája
A felszín alatti környezet merőben új kihívások elé állítja az ott élő fajokat. A földikutyák
pedig az összes rágcsáló közül a legszélsőségesebben alkalmazkodtak ehhez a nagyon
különleges élettérhez. Olyannyira, hogy gyakorlatilag egész életüket a talajban töltik, anélkül,
hogy bármely életszakaszukban is kénytelenek lennének azt elhagyni. E szélsőséges
alkalmazkodás talán legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy a földikutyák az egyetlen valóban vak
csoport a rágcsálók között.
A többi földikutyához hasonlóan a délvidéki földikutya is száraz, nyílt, füves-bozótos
élőhelyeken él, a zárt erdőségeket és a vizenyős területeket kerüli. Kizárólag növényi étrendet
fogyaszt, gyökerek, hagymák, gumók tarackok alkotják a táplálékát. Vízigényét a felvett
táplálékból fedezi. Táplálékát elsősorban tavasszal és ősszel gyűjti, ilyenkor jelennek meg a
táplálkozó járatokat jelző friss túrásai is. A téli és nyári időszakban rendszerint nem gyűjt
táplálékot, ilyenkor a készleteiből él. Járatrendszerét folyosók, üregek és kamrák alkotják.
Járatai állandóak és ideiglenesek lehetnek. Az állandó járatok fala kemény, mert az állat a
felesleges földet az orrával a falakba tömöríti. Rendszerint mélyen húzódnak, míg az
ideiglenes vagy táplálkozó járatok a talajfelszín közelében, a gyökérzónában futnak és az
építés közben keletkező földet az állat túrások formájában a felszínre tolja. A járatrendszerhez
üregek is tartoznak, külön kamrákat készít utódai gondozására, a táplálék raktározására és az
ürülék elhelyezésére. Egy-egy földikutya, a legújabb kutatási eredmények szerint, akár ötszáz
méter hosszúságot is kitevő járatrendszert készít, és mivel magányos életet él, mindegyik
példánynak külön-külön járatrendszere van. A földikutya párzási időszaka január vége és
március közé tehető. A partner megtalálása a járatok falán keltett, az adott fajra jellemző
ritmusú „kopogtatás” alapján történik. A párzásra a fészeküregben kerül sor. A vemhesség
időtartama mintegy 28 nap. A nőstények rendszerint évente ellenek. Az utódok száma 1-6
lehet, leggyakrabban azonban 2 vagy 4. Az állatok ivaréretté egy éves koruk táján válnak.

A délvidéki földikutya ismert állományai (barna négyzettel jelölve).

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.

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 ipari- fejlesztési övezetében egy egykori honvédségi területen fordul elő.
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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. Ilyen alacsony egyedszám, ilyen mértékű szétdaraboltság mellett, egy
rágcsáló faj esetében igen komoly aggodalomra ad okot.
Természetvédelmi státusz
Az elmúlt évtized vizsgálatai világosan bebizonyították, hogy 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
földikutyafajok utolsó még fennmaradt töredékállományai. Bár valamennyi kárpát-medencei
földikutyafajt a kipusztulás veszélye fenyegeti, mind közül a legnagyobb bajban a súlyosan
veszélyeztetett délvidéki földikutya van. A fajra elkészített, az IUCN rendszere szerinti,
veszélyeztetettségi besorolás alapján a délvidéki földikutya Kritikusan veszélyeztetett
(Critically endangered) emlősfaj. Alacsony egyedszáma, és a fennmaradását fenyegető
közvetlen, és folyamatosan fennálló veszélyeztető tényezők miatt a délvidéki földikutya
sokkalta ritkább és nagyobb veszélyben van, mint a legtöbb jól ismert, ritka állatfaj, amilyen
például, a hegyi gorilla, az afrikai elefánt vagy akár az óriáspanda. A délvidéki földikutya
jelenlegi ismereteink alapján Európa egyik legveszélyeztetettebb emlősfaja. Magyarországon
a faj példányainak természetvédelmi értéke a maximális 1 000 000 Ft.

III. A magyarországi délvidéki földikutya állomány 2015. évi felmérése
Alkalmazott módszertan
A földikutyák jelenlétéről, a felszínén megjelenő túrások árulkodnak, azonban más, talajlakó
vagy akár részben a felszínen élő állatok, mint a közönséges vakond (Talpa europaea) vagy a
közönséges kószapocok (Arvicola amphibius) is hasonló túrásokat hozhatnak létre.
Ugyanakkor túrásmorfológiai alapon lehetséges az egyes fajok túrásainak elkülönítése. A
földikutyák túrásaira jellemző, hogy (i) nagyméretűek; (ii) a szomszédos túrások egymástól
mérhető távolsága nagy (1,5- 2 m); (iii) a túrások térbeli elrendeződése szabályos, közel
egyenes vonal mentén sorakoznak; (iv) a túrások tetején megfigyelhető un. földhurkák
átmérője nagy (6-9 cm); (v) továbbá a földikutyatúrásokban a talajjal keveredve
megfigyelhetőek rövid gyökérdarabok, melyek vége hegyes szögben van leharapva. Az előbbi
bélyegek együttes megléte igazolja, hogy a földikutya túrásairól van szó.
Az állománybecslés alapjául szolgáló felmérésekre ősszel került sor, amikor az esőzések után
már megjelentek a friss túrások, amik jól láthatóak a már elszáradt fűben. A felmérések kézi
GPS készülék használatával kerültek kivitelezésre. A földikutya állományoknak élőhelyet
biztosító területek térképére ráhelyezett négyzetrács háló segítségével vonalas felmérési
módszer szerint történt az egyes állományok egyedszámának meghatározása. A földikutya
magányos állat, ezért az egymás szoros közelségében levő túrásokat egy egyedtől származó
életnyomnak tekinthetjük. Minden egyes földikutya túráscsoport az alábbi, meghatározott
paraméterekkel együtt került rögzítésre: (i) túrások száma; (ii) túrások mérete (kicsi, közepes,
nagy); (iii) túrások kora, állapota (frissek vagy régiek); (iv) hány méteres egyenes mentén
vagy hány méteres sugarú körön belül találhatóak. Az adatszintű kompatibilitás megvalósítása
érdekében a fenti paraméterek legördülő listából voltak kiválaszthatóak, ami nagyban
hozzájárult az adatok könnyebb és gyorsabb feldolgozásához, egységesítéséhez. A GPS
készülékkel rögzítetett adatok térképes megjelenítése és feldolgozása térinformatikai software
segítségével történt.
A délvidéki földikutya 2015. évi magyarországi állományfelmérése során a bajai populáció
felmérésére 2015. november 3. és 5. között, összesen 8 fő részvételével került sor. A kelebiai
populáció felmérésénél a szub-populációk felmérése külön-külön, időben elválasztva történt
2015. november 16. és 20. között. A felmérés során minden élőhelyen egyazon személy,
ugyanazzal a kézi GPS készülékkel vette fel az adatokat.

Eredmények
A 2015-ös évben az őszi állományfelmérések során, a földikutya túrások regisztrálása alapján,
Baján 275, Kelebián 169 aktív egyed volt azonosítható.
Baján ez az eddig becsült legmagasabb egyedszám. Ugyanakkor az eredmény megítélését
némiképp árnyalja az a tény, hogy az élőhely egy jelentős részén, az ott folyó gazdálkodás
miatt korábban a felmérést nem lehetett elvégezni, így most először kaphattunk reális képet a
populáció egészének egyedszámáról.
Kelebia térségében ugyan a korábbi évekhez mérten viszonylag magas egyedszámot
eredményezett a 2015-ös állományfelmérés, de ez az érték is csak a 2010-es állapotot közelíti
meg, mely a legelső, 2009-es állományfelmérés eredményéhez mérten visszaesést jelentett.

Földikutya egyedek előfordulása a bajai élőhelyen a 2015 állományfelmérés alapján

Földikutya egyedek előfordulása Kelebia és Ásotthalom külterületén a 2015 állományfelmérés alapján

IV. A délvidéki földikutya magyarországi állományának változásai a faj hazai
megtalálásától napjainkig
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.
Állományméret változásai Kelebia közelében
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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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A délvidéki földikutyák élőhely-használata a hazai élőhelyeken
Az állományfelmérések adatsorainak térinformatikai feldolgozása során nyilvánvaló volt,
hogy az egyes egyedek túráscsoportjai az egyes évek között térben elmozdultak. Még a stabil
populációnak tűnő bajai állomány esetében is megfigyelhető ilyen elmozdulás, a kelebiai
állomány esetében pedig meglepően nagy mértékűek lehetnek az egyedek évek közötti térbeli
átrendeződései (részletesen lásd fentebb). Ugyanakkor tudjuk, hogy a földikutyák territoriális
állatok és az egyes egyedek igen agresszíven védik területüket a fajtársaiktól. Ennek tükrében
nem elhanyagolható, hogy vajon az egyes egyedek számára rendelkezésre áll-e a
fennmaradásukhoz szükséges méretű élőhely?
A szakirodalom alapján tudható, hogy: „A földikutya életének döntő részét a földalatti
járataiban tölti, csak nagyon ritkán jön a felszínre, így jelentős járatrendszert épít ki. Egy-egy
példány több száz méteres csatornahálózatot is készíthet, s mivel az állat magányos életet él,
mindegyiknek külön-külön járatrendszere van. Az egyes egyedek járatrendszerének szerkezete
igen eltérő lehet. Az állat kora és neme nagyban befolyásolhatja a járatrendszer felépítését,
éppúgy miként az, hogy az évnek mely szakában járunk, vagy, hogy milyenek a terület
klimatikus, talajtani és domborzati jellemzői. Nem kevésbé fontos tényező, hogy milyen
mélyen van a talajvízszint, milyen a terület növényzete és milyen a rendelkezésre álló táplálék
sűrűsége.” Fentiek alapján teljes bizonyossággal, kizárólag a felszínen talált nyomai (túrások)
által lehatárolni az egyedek járatrendszerének kiterjedését jelen ismereteink szerint nem
lehetséges. Ugyanakkor a fenti, a földikutyákra általánosságban vonatkozó megállapítások
mellett, konkrét hazai kutatási eredmények is rendelkezésre állnak. A Hortobágyi Nemzeti
Park Igazgatóság működési területén végzett, új földikutya populáció létrehozására irányuló
erőfeszítések tudományos monitoringja, olyan eredményeket hozott, amelyek alapján homoki
élőhelyen élő földikutyák járatrendszerének kiterjedéséről és az év egyes időszakai során
bekövetkező változásairól a hazai viszonyok közepette alkothatunk képet. Az ily módon
rendelkezésre álló konkrét, számszerű adatok alapján a járatrendszerek átlagos horizontális
kiterjedése 200 méter körül alakult. Mindez azt jelenti, hogy az esetek döntő többségében, a
felszínen pillanatnyilag megfigyelhető túrások körül egy száz méter sugarú körben voltak
megtalálhatók az adott állatnak járatai. Ugyanakkor néhány esetben a járatrendszerek teljes
kiterjedése olyan nagy volt, hogy annak szélső pontjai közötti távolság a 200 métert is jócskán
meghaladta.

Érdemes az állományfelmérés térbeli megjelenítésén, az egyes egyedekkel azonosított
túráscsoportok köré berajzolni a 100 méter sugarú kört. Az így lefedett terület mutatja azt a
méretet, amit az egyedhez tartozó járatrendszer kitölt, vagyis az egyed fennmaradásához
szükséges territórium. Természetesen az ábrázolt területből az egyedek csak a gyep borítású
területeket képesek hasznosítani, valódi előfordulásuk csak ott várható. Ha az egyed számára
nem áll rendelkezésre az említett méretű járatrendszer kialakulásához elegendő gyeppel
borított élettér, az hosszú távú túlélési esélyeit jelentősen rontja.

Földikutya egyedek 2015-ben felmért előfordulása valamint járatrendszerük térbeli kiterjedése a bajai élőhelyen

Az így ábrázolt térképeken jól látható, hogy a bajai élőhelyen az egyes egyedek évek közötti
elmozdulása rendszerint a 100 m sugarú körön belül található. Ugyanakkor az is szemléletes,
hogy a földikutya állomány a rendelkezésre álló gyeppel borított területeket gyakorlatilag
teljes egészében használja. Megfigyelhető továbbá, hogy az egyedek sűrűsödése illetve
ritkulása alapján hol lehetnek a magasabb táplálék-ellátottságú foltok és hol találhatóak a
táplálék szempontjából gyengébb minőségű területek. A produktívabb, magasabb
táplálékkínálattal rendelkező részek egyszerre több egyed számára is képesek táplálékot
biztosítani, miáltal a fajtársak közötti agresszió szintje alacsonyabb lehet, így a
járatrendszerek nagyobb mértékben fednek át térben (a járatok ilyenkor egymás felett és alatt
futnak, anélkül, hogy valójában egymásba nyílnának).

Földikutya egyedek 2015-ben felmért előfordulása valamint járatrendszerük térbeli kiterjedése kelebia és
Ásotthalom külterületein

Ugyanakkor a kelebiai élőhelyek esetében, az egyedek territóriumait ily módon megjelenítve,
az válik nyilvánvalóvá, hogy a töredék-állományok milyen hihetetlen mértékben túlzsúfoltak.
Egyszerűen nem jut elegendő tér az egyes egyedek számára. Ráadásul, az egyes évek közötti,
a járatrendszerek ismert kiterjedésének mértékét meghaladó méretű elmozdulások, arra
utalnak, hogy a kimerülő táplálék készletek miatt az egyedek nemcsak a járatrendszeren belül
változtatják meg a fő aktivitás helyét, hanem kénytelenek táplálék után kutatva a felszín alatt
teljesen arrébb költözni. Mindezek együttesen lehetnek a megfigyelhető kedvezőtlen
populációs folyamatok, a nagymértékű állományingadozások legfőbb okai.

A délvidéki földikutya előfordulása Magyarországon
A felmérések adatira rávetítve a járatrendszerek kiterjedésének megfigyelt általános méretét,
azt találjuk, hogy a délvidéki földikutyák előfordulása az alábbi magyarországi helyrajzi
számokon figyelhető meg:
Kelebia:
0109/6; 0128; 0130/8; 0152; 0153/1; 0154; 0155/2,/3,/4; 0156/1; 0157/1,/4; 0162; 0163/4;
0169/1,/2; 0171; 0173; 0174; 0178/4,/8; 0179; 0180/5;
0187/2,/3,/4,/5,/7,/8,/10,/11,/12,/13,/14,/17,/18,/19,/20; 0188; 0189/1; 0192; 0193/1;
0196/1,/2; 0197; 0198; 0199; 0202/3,/9; 0204/3,/4; 0205;
0206/2,/3,/4,/5,/6,/7,/8,/9,/10,/11,/12; 0207; 0208; 0209; 0221; 0222/28;
Ásotthalom:
0455/3; 0516/1,/8,/53; 0517; 0518/2; 0519/1,/2; 0524/6,/7,/33,/42; 0527/20,/22,/48;
0545/36,/55;
Baja:
0378/4, 0378/5, 0378/48, 0378/50, 0378/52, 0378/90, 0378/91, 0378/92, 0378/93, 0378/94,
0378/95, 0378/128, 0378/129, 0378/130, 0378/131, 0421

V. 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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