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VÉDJÜK MEG

A MEZEI HÖRCSÖGÖT!

A mezei hörcsög
A mezei hörcsög (Cricetus cricetus) egy viszonylag nagytermetű, feltűnő színezetű
rágcsáló. A kifejlett hímek tömege akár a 0,5 kg-ot is megközelítheti.
A hörcsög szaporasága legendás; ugyan a szaporodási időszak alapvetően
áprilistól júliusig tart, de kedvezőbb feltételek mellett ez az időszak kitolódhat, így
egy nősténynek évente akár háromszor is lehetnek utódai. A nőstények egyszerre
rendszerint 4-16 kölyköt hoznak a világra. Az első alomból származó kölykök
ráadásul kedvező körülmények (meleg, száraz ősz, sok táplálék) esetén már az első
évben szaporodhatnak. Így alakulhat ki a gradációnak nevezett esemény, ami az
állományok robbanásszerű növekedése.

A hörcsögök kolóniákban, de magányosan élnek földalatti üregeikben, melyeket
leginkább csak sötétedéskor hagynak el. Elsősorban alkonyatkor és éjszaka aktívak.
Járataik 1-1,5 m mélységben haladnak a felszín alatt. Az egyetlen példánynak
otthont adó üreg vagy kotorék valójában egy 6-8 m hosszú alagútrendszer, az üreg
bejárata pedig nemritkán a 7-8 cm-es átmérőt is meghaladhatja. Felszín alatti
alagútrendszereikhez raktárak is tartoznak, ahol nagy mennyiségű táplálékot
halmoznak fel télire.
A hörcsög eredeti élőhelyei a füves puszták voltak, de sikeresen alkalmazkodott
az ember tájátalakító tevékenységéhez, így napjainkra elsődleges élőhelyeivé az
egykori sztyeppéken létrejövő mezőgazdasági területek váltak. Kis parcellákban
művelt szántókon különösen magas egyedszámot érhet el, de emellett megtelepszik például gyümölcsöskertekben, utak mezsgyéjén és ritkábban gyepeken is
előfordul. Vándorolhat is az egyes mezőgazdasági parcellák között, annak
függvényében, hogy éppen hol talál több élelmet.

Az utóbbi években egyre sikeresebben kolonizálja a kisebb települések belterületeit,
ahol egész évben jelen van, és bár a lakosság védekezik ellene, az állományok nagy
egyedszámúak, így gyakran jelenthetnek gazdasági és epidemiológiai problémát is.
Különösen kedveli a házak közti üres telkeken vetett lucernásokat. A külterületi
populációk mérete az intenzíven művelt, nagy táblás monokultúrák kialakítása, a
mezsgyék beszántása és a modernizált mezőgazdasági technikák széleskörű
használata (pl. a fokozott vegyszerhasználat, a mélytalaj-lazítók, a minimális veszteséggel dolgozó kombájnok) miatt folyamatosan csökken. Ugyanakkor ezzel párhuzamosan erősödhetnek a belterületi állományok, hiszen a belterületek belvízmentessége és a bőséges táplálékkínálata csábító a mezőgazdasági parcellákon
egyre kevésbé boldoguló hörcsögök számára.
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A faj aktuális hazai elterjedése a projekt során kerül meghatározásra. Az eddig
elvégzett felmérések alapján rendelkezésre álló adatokból látszik, hogy erős,
túlszaporodásra képes állományai vannak még Heves és Borsod-Abaúj-Zemplén
megye déli részén, valamint Békés és Csongrád megyében. Egy-egy erősebb
állományt Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is lehet találni. Ennek
ellenére a hörcsög lassan ugyan, de mindenhol visszaszorulóban van. Különösen az
Alföld nyugati részén és a Dunántúlon kritikus a helyzete, ahol jelenleg biztos előfordulása csak Győr-Moson-Sopron és Tolna megyében, valamint a Velencei-tó
környékén ismert.

Természetvédelmi státusz
A hörcsög természetvédelmi megítéléséhez több szempontot is figyelembe kell
venni. Egyrészt a faj Európában rohamosan visszaszorulóban van, aminek jelei már
hazánkban, a hörcsög egyik utolsó „fellegvárában” is egyértelműen megmutatkoznak. Emellett a faj fontos táplálékállata a ragadozóknak, amelyek közül kiemelendő a parlagi sas és a molnárgörény. Ezeket figyelembe véve a hörcsög védelme
indokolt. Másrészről viszont, mint korábban is említettük, mezőgazdasági és kerti
károkozása helyenként még előfordulhat, bár visszaszorulása miatt ez egyre kisebb
jelentőségű. Ezt a kettőséget vette figyelembe a jogalkotó hazánkban is a hörcsögre
vonatkozó természetvédelmi rendelet módosításai során. A hörcsög hazai
védettsége alapvetően hazánk Európai Unióhoz történő csatlakozásához köthető,
ugyanis a faj az EU Élőhelyvédelmi Irányelvének IV. mellékletén már eleve szerepelt.
Ez az uniós védettség a 13/2001-es KÖM rendelet 2008-as módosításával épült be
a hazai jogrendbe, melyet legutoljára a 100/2012 VM rendelet módosított, 25 000
Ft-ra emelve a hörcsög pénzben kifejezett természetvédelmi értékét.

Hazánk azonban a szőrmegyűjtésre és a szántóföldi növényvédelemre való tekintettel derogációt kapott, ami azt jelenti, hogy nem kell a védelmi intézkedéseket alkalmazni. A derogáció miatt a KöM rendelet egy paragrafusa védett természeti
területen kívül lehetővé teszi a hörcsög gyérítését – a növénytermesztésben keletkezett károk mérséklése érdekében. Ezt a tevékenységet Bács-Kiskun, Békés,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék területén az ingatlan tulajdonosa, illetve jogszerű
használója által megbízott személy engedély nélkül végezheti március 1-től május
31-ig, amennyiben a lakott hörcsögkotorékok száma hektáronként meghaladja a
kettőt. A rendelet ezen paragrafusát kihasználva továbbra is tevékenyek azok a
csoportok – sokszor a rendeletben engedélyezett időszakon túl is – amelyek rövid
idő alatt képesek nagyobb területekről is kiirtani a hörcsögöt. Bár a hörcsög szapora
állat, a legtöbb esetben mégsem képes ezeken a területeken újra megtelepedni.
Mindez ellentétes a természetvédelmi törekvésekkel hiszen, amellett, hogy szembe
megy az élővilág sokféleségének megőrzését célzó világszintű és EU által is
elvárt célkitűzéssel, a kiemelt értéket képviselő ragadozóink is egy újabb fontos
táplálékállatukat vesztik el, ami ahhoz vezet, hogy a ragadozók az ember számára
gazdasági jelentőséggel is bíró vadfajok (pl. mezei nyúl, fácán) vadászatára
kényszerülnek.

Az Európai Unió Bírósága 2011-ben elmarasztalta Franciaországot, mert az ország
nem tette meg a szükséges intézkedéseket a hörcsög védelmének érdekében.
A luxemburgi székhelyű Bíróság 6,8 milliárd forintnak megfelelő bírságot helyezett
kilátásba, amennyiben a francia kormány nem módosítja mezőgazdasági politikáját
a szükséges mértékben és módon.

Kezelés és védelem lehetőségei
A hörcsög hazai helyzetének jobb megismerése és kezelése céljából az Európai
Unió LIFE+ programjának támogatásával (LIFE13 NAT/HU/000183) megvalósuló
„A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának
biztosítása a Kárpát-medencében” című projekt keretében munkaterv készül és kerül
végrehajtásra. Ennek céljai között szerepel a lakosság jobb tájékoztatása, a
belterületen élő hörcsögök károkozásának mérséklése, a mezőgazdasági területek
közé ékelt mezsgyék védelme, valamint új hörcsögállományok létrehozása olyan
természetvédelmi területeken, ahol a hörcsög nem okozhat gazdasági kárt.

A létrehozandó új állományok a fokozottan védett ragadozóik számára biztosítanak
táplálékbázist. Az új állományok létrehozása, a szakmai program irányelveinek
megfelelően, a nem kívánatos helyeken, elsősorban belterületeken fellelhető, konfliktust okozó, nagy egyedszámú hörcsög állományok áttelepítése révén fog megvalósulni.
A hörcsög különböző szempontok szerinti megítélése, illetve védelme egy igen
komplex probléma, ahol többek között figyelembe kell venni a lakosság, a növénytermesztés és a természetvédelem érdekeit is, és nem utolsó sorban az EU
irányelveit és elvárásait.

Kiadványunk „A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében” című, az Európai Unió LIFE+ programjának társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében készült. A projekt
a világszerte veszélyeztetett parlagi sas (Aquila heliaca) és kerecsen- sólyom (Falco
cherrug) Európában kulcsszerepet betöltő állományainak megerősítését tűzte ki
céljául. E ragadozómadár-fajok hatékony védelme és fennmaradásuk hosszú távú
biztosítása nem képzelhető el a táplálékbázisukban meghatározó szerepet betöltő
kisemlősök – mint az ürge (Spermophilus citellus), a hörcsög (Cricetus cricetus) és a
mezei nyúl (Lepus europaeus) – állományainak megőrzése és megerősítése nélkül,
ahogyan az ezeknek a fajoknak otthont adó nyílt, füves élőhelyek egészséges
működésében kulcsszerepet betöltő délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon)
montanosyrmiensis) és csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) fennmaradásának biztosítása nélkül sem. A projekt közvetlenül az említett kisemlősök
populációinak felmérésére és szükséges esetben a megerősítésére törekszik, ezzel
is segítve ritka ragadozó madaraink fennmaradását.

A programról további információkat a projekt honlapján találhat:
http://sakerlife3.mme.hu
Megtalál minket a Facebook-on is a Bükki Emlőstani Kutatócsoport Egyesület
oldalán.
Amennyiben további kérdése lenne a témával kapcsolatban, esetleg megosztaná
tapasztalatait, kérjük írjon nekünk a mezei.horcsog@gmail.com e-mail címre.

