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A szakértői véleménnyel egy időben a BNPI-nek átadjuk a szöcskeegér előfordulások, valamint az ismert
szöcskeegér élőhelyek térképét térinformatikai fájlok formájában. A pontokat tartalmazó fedvény az
egyes szöcskeegér példányok elkerülésének koordinátáját tartalmazzák, tehát az adott ponton bizonyított
egy példány magyar szöcskeegér (Sicista trizona)= csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis s.l.) jelenléte. A
poligon típusú fedvény az ismert élőhely határát jelzi, tehát azt a területet, ahol az előkerülési pontok és a
vegetáció összetétele és szerkezete alapján biztosnak tekinthető a szöcskeegér előfordulása.
Szakértő véleményünket a miatt állítottuk össze, mert aggódunk a magas (1 millió Ft) eszmei értékű,
fokozottan védett, Natura2000 jelölőfaj magyar szöcskeegér (Sicista trizona)= csíkos szöcskeegér (Sicista
subtilis trizona) utolsó ismert élőhelyének helytelen kezelése miatt. Úgy gondoljuk, a jelenlegi kezelés
nem szolgálja e veszélyeztetett faj védelmét.

Összefoglaló megállapítások
 A 2006-2015 között végzett kutatások kimutatták, hogy a magyar szöcskeegér a magas és sűrű,
többnyire erősen gyomosodó élőhelyeket preferálja.
 Az összesített éves Borsodi-mezőségi élvefogási mintavételek adatainak alapján összefüggés
mutatkozik a szöcskeegér élőhelyek gépi kaszálása és a szöcskeegér relatív gyakorisága között, de
szükséges megjegyezni, hogy az időjárási hatások szintén befolyásolják az állomány méretét, így nem
hagyhatók figyelmen kívül.
 Azokon a mintavételi helyeken, ahol gépi kaszálást, vagy szárzúzást végeztek a fogási ráták
visszaestek, ami arra utal, hogy az állomány denzitása csökkent, illetve az egyedek elvándoroltak.
 A 2010-2015 között felmért többi európai szöcskeegér populáció élőhelyének 0%-án kaszálnak, 19%án legeltetnek szarvasmarhával, közel 5%-án lóval, közel 5%-án lóval és szarvasmarhával, közel 5%-án
birkával és 67%-án nem folyik gazdálkodás, nem végeznek kezelést.
 Megfigyeléseink szerint tehát a gépi kaszálás nem jellemző a szöcskeegér maradvány európai
élőhelyeire, illetve a szaporodási időszakban végzett gépi kaszálás hátrányosan befolyásolta a
Borsodi-mezőségi magyar szöcskeegér populációt, és döntő mértékben hozzájárulhat, majd
elvezethet e populáció és a Sicista trizona trizona taxon kipusztulásához.
Mindezek alapján azt javasoljuk a szöcskeegér élőhelyek területén illetékes természetvédelmi
hatóságoknak és szervezeteknek, hogy:
1) A szöcskeegér populáció fenntartása érdekében a szöcskeegér élőhelyeken ne végezzenek gépi
kaszálást!
2) Állítsanak össze a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet teljes területére egy olyan Természetvédelmi
Kezelési Tervet, ami figyelembe veszi a terület ezen legjelentősebb természetvédelmi értékének az
igényeit is. A terv összeállításában e szakvélemény szerzői a segítségüket tisztelettel felajánlják.
3) Jelöljenek ki szöcskeegér-védelmi területeket, és ezeket vonják be a Magas Természeti Értékű Területek
támogatási rendszerébe.
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BEVEZETÉS
A szakvélemény egy 10 éves, szöcskeegerek tekintetében egyedülálló kutatás élőhelyeket érintő
eredményeire épül. Ennek során a szerzők a Sicista subtilis fajcsoport és távolabbi rokonainak (S.
caucasica agg., S. betulina agg.) számos romániai, ukrajnai és oroszországi élőhelyén csapdázták a fajt,
valamint feljegyezték az ott megfigyelhető vegetáció elemeit, növényfajait.
A szakvélemény elején egy összeállítás található az Európában előforduló szöcskeegerek
élőhelyéről, és azok használatáról, kezeléséről. Ezek bemutatását azért tartjuk szükségesnek, mert bár e
fajok és alfajok rendszertanilag kisebb-nagyobb távolságra vannak egymástól, élőhely-preferencia
tekintetében meglepően sok közös vonást mutatnak, ami segíthet az élőhely-kezelés szempontjából
igazán lényeges karakterek kiválasztásában, és a szöcskeegerek élőhely-preferenciájának a megértésében.
Szintén tanulságos lehet számunkra, hogy Európa utolsó szöcskeegér élőhelyein milyen gazdálkodást
folytatnak, és minek köszönhető e populációk fennmaradása. A folytatásban részletes bemutatásra kerül a
magyar (Sicista trizona trizona) és az erdélyi szöcskeegér (S. trizona transylvanica) élőhelye.
A szakvélemény végén összefoglaljuk a magyar szöcskeegér élőhelyén végzett beavatkozások
hatását vizsgáló kutatások eredményeit, valamint azt, hogy ezen eredmények és a külföldi tapasztalataink
alapján milyen módszer alkalmazását tartjuk megfelelőnek a magyar szöcskeegér ismert élőhelyén.

Összefoglaló táblázat az európai szöcskeegér populációk élőhelyének főbb jellegzetességeiről, gazdasági
hasznosításukról és kezelésükről
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Sicista trizona trizona, Nagyecsér, Borsodi Mezőség TK
A hazánkban 70 év kihagyással, csupán az utóbbi 10 évben sikerült élő példányait találni az endemikus
magyar szöcskeegérnek (Sicista trizona Frivaldszky, 1865), melynek faji önállóságát a közelmúltban
megjelent taxonómiai cikkünkben bizonyítottuk. Ennek alapján kijelenthető, hogy a magyar szöcskeegér
csak a Pannon-medencére jellemző, így utolsó ismert lelőhelye a nagyecséri. Ezért is meglehetősen
keveset tudtunk ökológiai igényeiről, így élőhely-igényéről is. Ennek az ismerethiánynak enyhítése
érdekében végeztünk botanikai megfigyeléseket a taxon negyecséri lelőhelyén, felvételezve azon
vegetációtípusokat, melyekben a legtöbb példány csapdázható. A cönológiai felvételek alapján
igyekeztünk megállapítani, hogy a szöcskeegér élőhelyét mely növénytársulás alkotja. A területről nagy
valószínűséggel kijelenthető, hogy egy része a közelmúltban (kb. 10-15 éve) szántóföldi művelés alatt
állhatott, illetve további részeiben állatbeállók, gazdasági épületek lehettek rajta. A felhagyott területeken
a szekunder biotikus szukcesszió („regeneráció”) az adott folt ökológiai és tájhasználati (művelési mód)
faktorai által irányított különböző szukcessziós stádiumú társulásait alakította ki. Ezek közül a csíkos
szöcskeegér szempontjából jelentőseket az alábbiakban mutatjuk be.
A felhagyott művelésű területen a legtöbb befogott csíkos szöcskeegér példányt egy magaskórós
gyomnövények által uralt vegetáció-típusban találtuk. Ezt I. típusú, magaskórós gyomtársulásként
különítettük el a terepen. A felvételek alapján ez a növényközösség a Carduetum acanthoidis (útszéli
bogáncsos) növénytársulásba sorolható. Az útszéli bogáncsossal legnagyobb felületen érintkező élőhelytípus az évelő füvek dominálta felhagyott szántóföldi gyomtársulás, melyet előzetesen „II. típusú, füvek
uralta gyomtársulás néven különíthettünk el. Ezen vegetáció-típusban készített 5 cönológiai felvétel
alapján a növényközösség a Convolvulo-Agropyretum repentis (mezei szulák-tarackbúza) társulásba
sorolható. A csíkos szöcskeegér élőhelyéül szolgáló magaskórós gyomtársulással szintén nagy felületen
érintkező társulás „III. típus, szikes gyep” néven különíthető el. Ennek állományaiban készült 3 felvétel
alapján ezt a növényközösséget az Artemisio santonicae-Festucetum pseudovinae (ürmös szikespuszta)
társulásba lehet sorolni.
A csíkos szöcskeegér nagyecséri lelőhelyén a legtöbb csapdázott egyedet nyújtó élőhelytípus (a faj
valószínű élőhelye) a magaskórós gyomnövények uralta útszéli bogáncsos (Carduetum acanthoidis). Ez kb.
10-15 éves felhagyott szántókon alakult ki. Vele mozaikosan és érintkezve évelő füvek uralta mezei szuláktarackbúza gyomtársulás, valamint kisebb kiterjedésben regenerálódott ürmös szikespuszta található.
Ezek az élőhelyek jelenthetik a csíkos szöcskeegér potenciális élőhelyét.
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2006–2011 között a legtöbb egyed (70%) útszéli bogáncsos (Carduetum acanthoidis Felföldy 1942,
CAAC) gyomvegetációból került elő, de néhányat (3,3%) rövidfüves területen is találtunk (ConvolvuloAgropyretum repentis Felföldy 1943, COAG), valamint egyre több példányt (10%) fogunk Cirsio lanceolatiarvensis Morariu 1943 (CIAR), mezei aszatosban.
Sicista trizona transylvanica, Zsukiménes és Fejérd Kolozsvár közelében
Mindkét terület magas füvű mocsárrét. Ezek általában vízfolyások mentén jelennek meg, de ez esetben
ezek egy lápmedence részei lehetnek. A magas talajvízszint miatt tud kialakulni egy relatív nedves/üde
növényzet.
Egyik terület sem volt beszántva az utóbbi időben, sőt talán soha. Viszont mindkettő zavart, ezért
jelenik meg a közönséges aszat (Cirsium arvense), ami a zavarás következtében tud elszaporodni.
Zsukiménes:
Erősen cserjésedik (Rosa, Crataegus, Prunus spinosa), innen is lehet sejteni, hogy nem volt beszántva. De
a fajkészlet is azt mondja, hogy jó ideje nem.
A fajlista alapján leginkább Cirsio cani-Festucetum típusú, kiszáradó láprét felé mutató mocsárrét zavart
állományával azonosítható.

2. ábra. Erdélyi szöcskeegér élőhely Zsukiménes mellett, Kolozsvár közelében, 2012. aug.
Fejérd:
Erősen cserjésedő, és a zavarás miatt gazosodó, egy platón elterülő 603-615 m magasan fekvő élőhely,
amelyet gyengén marhákkal legeltetnek, de a mintavételezés idején láthatólag nem volt használatban. A
73 ha kiterjedésűnek becsült élőhelyet frissen feltört gyep, tölgy telepítés és intenzíven használt juhlegelő
szegélyez. Soha nem volt szántva, mert a helyi lakosság szerint ez volt mindig is a falu marhalegelője.
Kiszáradó lápréti, kékperjés láprétre emlékeztető Deschampsia caespitosa állomány (Deschampsietum
caespitosae).
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3. ábra. Szöcskeegér élőhely Fejérd mellett, Kolozsvár közelében, 2012. aug. (fotó: Czabán Dávid)
Élőhely-kezelés hatásának monitorozása
A monitorozó terület három fő területre bontható. Természetvédelmi szempontból a 4. kvadrát a
legfontosabb, ahol 2006 kora őszén szárzúzást végeztek. (A teljes Nagyecsér-legelőn váratlanul
szárzúzásos kezelést végeztek. Több kvadrátunk azért maradt sértetlen, mert a traktorosok látták a
csapdajelző oszlopokat. A 4-es kvadrátban a szárzúzás utáni év elején még sikerült szöcskeegeret fogni,
azonban ezután legközelebb 2009. júliusában kerültek elő egerek a területről, 26 hónap elteltével (4.
ábra). E fogások előtti napon ismét kaszáltak a 4. kvadrát mellett, de magában a kvadrátban már nem.
Feltételezhető, hogy a nagyszámú állat megjelenése a csapdákba annak köszönhető, hogy a kaszált
részekről az egerek az érintetlenül hagyott helyekre menekültek, mint amilyen a 4. kvadrát is.

4. ábra. Fogások számának változása a 4-es kvadrátban a
gyomos terület kiterjedésének, borításának tükrében
A 10-es kvadrát területét és tágabb környezetét 2009 júniusáig nagy kiterjedésben mezei aszatos
borította, gyakorlatilag teljesen háborítatlan volt. 2009 júniusában azonban lekaszálták, aminek hatására
több szöcskeegeret már nem sikerült kimutatni a területen (5. ábra). A 10-es kvadrátnál az éves átlagos
borítás és éves átlag szöcskeegér gyakoriság (egyed/100 CsÉ) között szignifikáns pozitív összefüggést
találtunk (r=0,83; p=0,01). Tehát a borítás csökkentésén át a kaszálás kimutathatóan negatív hatással volt
a terület szöcskeegér-állományára.
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5. ábra. Fogási ráta változása a10-es kvadrátban

6. ábra. A szöcskeegér-védelmi magterület kaszálás után 2009-ben. Egy magas és sűrű
növényzetet kedvelő állat számára nem ideális a gyep a kaszálást követő hónapokban, mert
nincs fedezék, így nagyobb a predáció – mindenki látott már kaszálást végző traktort követő
gólyákat -, viszont kevesebb a táplálék.
A direkt monitorozás 10 éves időszakának kezdetén, 2006-2009 között a populációméret
csökkenését tapasztaltunk, aminek legfőbb oka minden bizonnyal az élőhelyen, szaporodási időszakban
végzett gépi kaszálás, vagy szárzúzásos kezelés. A szöcskeegér nagyecséri élőhelyén 2007-ig extenzíven
szarvasmarhákat legeltettek.
2009-ben már nem engedélyezték a kaszálást, ennek ellenére lekaszálták a területet. 2010-ben és
2011-ben nem történt kaszálás. A populáció denzitás enyhe emelkedését detektáltuk (7. ábra). 2012-től
újra egyre nagyobb területen kaszálták az élőhelyet, de a konkrét monitoring területet megkímélték. Helyi
lakosoktól származó információink szerint a területen nem engedélyezett a szarvasmarha legeltetése. Az
emelkedés 2014 tavaszáig tartott, amikor gyakorlatilag a 2009-es vonalig lekaszálták az élőhelyet
szaporodási időszakban. 2015-ben, szaporodási időszakban lekaszálták azokat a helyeket is, ahol addig a
szöcskeegerek a legnagyobb számban fordultak elő. A tevékenység 48 szöcskeegér előkerülési pontot
érintett. A populáció mérete gyakorlatilag a kimutathatósági küszöb alá csökkent.
Engedtessék meg itt arra a kritikára reagálnunk, amivel gyakran szembesülünk a helyben
gazdálkodók részéről, miszerint rossz módszerrel és rossz időpontban történnek a borsodi csapdázások,
ezért alulbecsüljük az állományt. A módszer hatékonyságához hazai és külföldi tapasztalataink alapján
nem férhet kétség, hiszen ahol a szöcskeegér előfordul, rendszerint 1-2 éjszaka alatt megfogjuk az első
példányokat. Az időjárási viszonyok tekintetében pedig azt tapasztaltuk, hogy ahol a populációk jelen
vannak, ott még látszólag kedvezőtlen – csapadékos - időben is rendszeresen kerülnek a csapdákba
egyedek. Emiatt az alkalmazott módszert a hazai állományok becslése esetében is roppant pontosnak
tartjuk, és meggyőződésünk, hogy nagyságrendi eltérés a becsült és a valós populációméretek között
nincs! Ennek ellenkezőjét szórványos megfigyelésekre alapozott „becsléssel” nem tartjuk
megalapozottnak.
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7. ábra. A szöcskeegér relatív gyakorisága a nagyecséri monitoring területen,
valamint az egyes években az élőhelyeken végzett beavatkozások. A 2007-2009
között tapasztalt alacsony relatív gyakorisághoz hozzájárulhatott az aszályos
időjárás is, de a hirtelen visszaesést ez a tényező önmagában nem magyarázza.
2006 és 2014 között átlag 1,1 szöcskeegér/100csapdaéjszaka volt a relatív gyakoriság a monitoring
területen; a legalacsonyabb mért érték 0,3. 2015-ben 0,1 szöcskeegér/100csapdaéjszakára esett vissza a
gyakoriság, tehát az átlag kevesebb, mint tizedére. Mi 2000-5000 példányra becsültük a magyar
szöcskeegér (Sicista trizona trizona) világállományát (= borsodi állomány), tehát most 500 példánynál
kevesebb lehet. A 2013-as N2000 országjelentés (Report on the main results of the surveillance under
article 11 for annex II, IV and V species (Annex B) maximum 500 példányban határozta meg a populáció
méretét (ez a becslés tőlünk független, az adat forrása nem ismert). Ha ezt komolyan vesszük, akkor most
maximum 50 példány szöcskeegérrel kellene számolnunk.
Javaslat a magyar szöcskeegér élőhelyének kezelésre
Az eddig bemutatott tények alapján számunkra egyértelműen látszik, hogy a szöcskeegerek
élőhelyét sehol sem kaszálják, vagy kezelik szárzúzással, illetve ahol kezelték, az ott nem kedvezett a
fajnak. Éppen ezért, összhangban a 2010-ben, a BNPI munkatársaival közösen elkészített „Második csíkos
szöcskeegér fajmegőrzési programban” leírtakkal (lásd itt:
http://sicista.mammalogy.hu/documents/sicistafajmegorterv2010_01_13.pdf ), az alábbiak szigorú
betartását javasoljuk:
„A megtalált élőhelyek kezelését a 2006-ban még alkalmazott módszerrel, tehát szarvasmarhák
legeltetésével, annak is elsősorban pásztoroló módjával kell végezni, kaszálás alól egyelőre ki kell vonni a
területet. A kaszálás alapvetően drasztikus beavatkozás, melynek számos károsító hatása lehet: állatfajok
egyedeinek (lárva, adult) pusztulása, talajmenti fészkek megsemmisítése, talajszerkezet és
mikrodomborzat (pl.: hangyabolyok) megváltoztatása, homogenizálás (Sipos 2007).
A legeltetési normákat a BNPI és az AKG előírások határozzák meg, amelyek korlátozásokat (faj,
fajta, időszak, stb.) is bevezetnek. A jelenlegi javaslat 0,5-1 szarvasmarha/ha, szakaszos legeltetéssel, az
adott év csapadékmennyiségének és fűhozamának figyelembe vételével.
Törekedni kell a szukcesszió és degradáció, valamint az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajok
elleni védekezésre is. A szöcskeegér téli álomra való elhúzódása után, október 30-tól elvégezhető az
általános tisztítókaszálás.
Az ismert élőhely-foltokra a kaszálási és szárzúzási tilalom fenntartása szükséges. A potenciális
élőfordulási helyek (4. ábra) kaszálása nem végezhető totális kaszálással (az egész terület lekaszálásával),
hanem legalább 25 %-ot kaszálatlanul kell hagyni. A sakktábla módszer helyett a sávos kaszálás preferált,
mivel a mai gépparkhoz és kaszálási technikákhoz ez illeszthető jobban.”
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További cél, a MTÉT (Magas Természeti Értékű Területek) rendszerébe illesztett szöcskeegér - csomag
kifizetési rendszer költségeinek, szabályozóinak meghatározása, a gazdálkodóknak a kifizetések
megkezdése. Javasoljuk a F8CQM-L-11, a F0RQU-X-11 és a FCTXM-C-11jelű blokkok kijelölést
„szöcskeegér-védelmi területnek” és ezek bevonását a MTÉT támogatási rendszerbe.
Zárszóként fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a közelmúltbeli taxonómiai tisztázás alapján csak
hazánkban előforduló alak megőrzése – véleményünk szerint – a hazai természetvédelem fontos feladata.
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A szakvélemény alapjául szolgáló felméréseket a Zöld Forrás keretei PTKF2200/2011, PTKF1326/2013
PTKF/434/2014, az OTKA (PD 105116) és a LIFE+ (LIFE13 NAT/HU/000183) támogatta.
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