
A HÖRCSÖG IS
VÉDETT ÁLLAT!

Miről ismerjük fel a hörcsögöt?

A mezei hörcsög Európa talán legszínpompásabb rágcsáló-
ja: háta őzbarna, pofáján fehér és sárga sávok váltakoznak, 
hasa fekete. Ritkán teljesen fekete példányok is előfordul-
nak. Tömege akár a 0,5 kg-t is elérheti.

Elsősorban sötétedés után jön elő földalatti üregéből, így 
ritkán kerül szem elé. Feltűnő járatai, melyek átmérője a 7-8 
cm-t is meghaladhatja, viszont elárulják jelenlétét. Föld- 
alatti otthonába merőlegesen lefelé haladó aknák vezetnek.

Projekt címe:
A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsensólyom 

populációk zsákmánybázisának biztosítása 
a Kárpát-medencében

Securing prey sources for endangered Falco cherrug 
and Aquila heliaca population in the Carpathian basin

Projekt rövid neve: RAPTORSPREYLIFE
Projekt referencia száma: LIFE13 NAT/HU/000183

www.sakerlife3.mme.hu

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 lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 
elektronikus levélcímen: 

mezei.horcsog@gmail.com

Készült az Európai Unió LIFE+ alapjának 
pénzügyi támogatásával 

a LIFE13 NAT/HU/000183 RAPRTOSPREYLIFE 
projekt keretén belül.

Kedvezményezett                 Társfinanszírozó

Érdekességek a hörcsögről

     • Járataik 1-1,5 m mélységben haladnak.  

     • Kolóniákban,  de  magányosan  élnek  földalatti 

 üregeikben. Egymással csak a párzási időszakban   

 találkoznak. 

     • A nősténynek évente akár háromszor is lehetnek   

 utódai.  Egyszerre 4-16 kölyköt hoz a világra. 

 

     • Földalatti raktáraiban nagy mennyiségű táplálékot   

 halmoz fel télire.

     • Az Európai Unió Bírósága 2011-ben elmarasztalta   

 Franciaországot, mert az ország nem tette meg a   

 szükséges intézkedéseket a hörcsög védelmének   

 érdekében, és 6,8 milliárd forintos bírságot helye-

 zett kilátásba.



Hol találkozhatunk vele?

A hörcsög természetes élőhelyét a füves puszták jelentették, 
azonban ezek nagymértékű visszahúzódását követően, 
napjainkban szinte kizárólag mezőgazdasági területeken 
találkozhatunk vele. Kis parcellákban művelt szántóföldeken 
különösen nagy számban élhetnek, de emellett megtelepszik 
gyümölcsösökben vagy utak mezsgyéjén is. Az utóbbi években 
mind gyakrabban jelenik meg a kisebb települések 
belterületein, ahol egész évben és nagy egyedszámban van 
jelen, ami miatt károkozásra is képes.

A hörcsögnek erős állományait találjuk még Heves és 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye déli részén, valamint Békés és 
Csongrád megyében, de Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok 
megye egyes területein is sok még a hörcsög. Ennek ellenére 
lassan, de szinte mindenhol visszaszorulnak állományai. 
Különösen az Alföld nyugati részén és a Dunántúlon ritka, ahol 
jelenleg biztos előfordulása csak Győr-Moson-Sopron és Tolna 
megyében, valamint a Velencei-tó környékén ismert.

Miért szükséges védenünk?

Európában egykor általánosan elterjedt kártevőnek számított,  
ám napjainkra számuk erősen lecsökkent. A legtöbb nyugat- 
európai  országban  a  kihalás  közvetlen  közelébe  került. 
A hörcsög visszaszorulásának jelei már hazánkban, a hörcsög 
egyik utolsó „fellegvárában” is egyértelműen megmutatkoznak.

Bár hazánkban a legutóbbi időkig közönséges faj volt, mostanra 
sok korábbi élőhelyéről eltűnt, máshol jelentősen megritkult. 
A hörcsög – mint táplálékállat – eltűnésével olyan fokozottan 
védett fajok kerültek veszélybe, mint a molnárgörény vagy 
a parlagi sas. Ezen okok miatt 2008-ban a hörcsögöt védett 
fajjá nyilvánították, természetvédelmi értéke 25 000 Ft.

A faj szándékos írtása következtében rövid idő alatt nagyobb 
területekről is eltűnhet és bár szapora állat, a legtöbb esetben 
mégsem képes ezeken  a  területeken  újra  megjelenni.  
Mindez  ellentétes a természetvédelmi törekvésekkel, mivel így 
a kiemelt értéket képviselő ragadozóink egy újabb fontos 
táplálékállatukat vesztik el, ami miatt az ember számára 
gazdasági jelentőséggel is bíró vadfajok (pl. mezei nyúl, fácán) 
vadászatára kényszerülnek.

EU által támogatott program a veszélyeztetett ragadozó 
madarak (kerecsensólyom, parlagi sas) táplálék-
bázisának felméréséről, védelméről

Kiadványunk „A veszélyeztetett parlagi sas és kerecsen- 
sólyom populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát- 
medencében” című, az Európai Unió LIFE+ programjának 
társfinanszírozásával megvalósuló projekt keretében készült. 
A projekt a világszerte veszélyeztetett parlagi sas és kerecsen- 
sólyom 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, a hörcsög valamint 
a mezei nyúl – állományainak megőrzése és megerősítése 
nélkül.

A projekt közvetlenül az említett kisemlősök populációinak 
felmérésére és szükséges esetben a megerősítésére törekszik, 
ezzel is segítve ritka ragadozó madaraink fennmaradását. 

A hörcsög hazai helyzetének jobb megismerése és kezelése 
céljából a projekt keretében munkaterv készül és kerül végre-
hajtásra. Ennek céljai között szerepel a lakosság jobb tájékoz-
tatása, 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 nem kívánatos helyeken, elsősorban belterülete-
ken fellelhető, konfliktust okozó, nagy egyedszámú hörcsög 
állományok áttelepítése révén fog megvalósulni.


