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KÉRDŐÍV FELNŐTT LAKOSSÁG RÉSZÉRE 
 
A közönséges ürge nyílt rövidfüvű területeken lakó rágcsáló. Fokozottan védett fajnak számít, 
elsősorban azért, mivel ritka, értékes nagytestű ragadozó madaraink, mint a kerecsensólyom és a 
parlagi sas legkedveltebb tápláléka.  
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületben egy nemzetközi együttműködés keretében e 
kisemlősök országos felmérését is megvalósítjuk, jelen kérdőívben pedig az Ön véleményére vagyunk 
kíváncsiak. 
Kérjük, segítse kutatásunkat a kérdőív kitöltésével! 
 

BEVEZETŐ KÉRDÉS  
 
1. Mit lát a képen? Mit tud róla?  
 

 

Ez egy:    

       
földikutya 
 

 
ürge 

 
vakond 

 
nem tudom 

 
Védett állat? 

  

       
igen 
 

 
nem 

 
nem tudom 

 
Veszélyeztetett állat? 

 

       
igen 
 

 
nem 

       
nem tudom 
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I. KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELEMRŐL ÁLTALÁNOSSÁGBAN 
 
Ebben az első fejezetben a környezet- és természetvédelemmel, valamint az ürgékkel kapcsolatos 
hozzáállására vagyunk kíváncsiak. 
Mennyire ért egyet a következő kijelentésekkel? 

 

Környezet és természetvédelem: 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

1. Nekünk, embereknek jogunk van 
ahhoz, hogy a szükségleteinkhez 
igazítsuk a környezetünket. 

5 4 3 2 1  
 

2. Mi, emberek nagymértékben 
visszaélünk környezetünkkel. 

5 4 3 2 1  
 

3. Az embereknek vigyázni kell a 
környezetükre, mert az állatoknak és 
a növényeknek is ugyanolyan joguk 
van az élethez, mint nekünk, 
embereknek. 

5 4 3 2 1  

 

4. A környezeti problémák jelentőségét 
sok környezetvédő túlértékeli. 

5 4 3 2 1  
 

5. Ha ugyanígy folytatjuk, mint eddig, 
környezeti katasztrófára 
számíthatunk. 

5 4 3 2 1  
 

 

Ürgékkel kapcsolatos hozzáállás: 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

6. Az ürgék védelmét társadalmi 
hasznukkal (pl. biodiverzitás 
fenntartása, talaj vízháztartásának 
javítása) összhangban kell kezelni. 

5 4 3 2 1   

7. Az ürgék tudományos, 
természetvédelmi célú befogása ellen 
vagyok, mert ez az ürgék élethez való 
jogát sérti. 

5 4 3 2 1   

8. Ha még több természetvédelmi 
szabályozás születne, lassan semmit 
sem lehetne tenni. 

5 4 3 2 1   

 
 

II. SZABADIDŐ ÉS ÜRGÉKKEL KAPCSOLATOS TAPASZTALATOK 
 

Mennyire érdeklik Önt az alábbi 
szabadidős tevékenységek? 

nagyon 
érdekel 

érdekel 
részben 
érdekel 

kevésbé 
érdekel 

nem 
érdekel 

1. Séta, kocogás vagy kerékpározás 5 4 3 2 1 

2. Természetfotózás 5 4 3 2 1 

3. Gombagyűjtés 5 4 3 2 1 

4. Madármegfigyelés 5 4 3 2 1 

5. Ürgék megfigyelése 5 4 3 2 1 
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Tapasztalatok ürgékkel: 
igen 

 
nem 

6. Vannak-e környezetében szabadon élő ürgék? 1 2 
7. Volt-e már olyan területen, ahol szabadon élő 

ürgék vannak? 
1 2 

8. Látott-e már az országban szabadon élő ürgét? 1 2 
9. Találkozott-e már ürge jelenlétére utaló 

nyomokkal (pl. 4-5 cm átmérőjű ürgelyuk, ürülék, 
vészjelző fütty)? 

1 2 

10. Szívesen venné, ha ürge jelenlétére utaló 
nyomokat találna a természetben? 

1 2 

 

Milyen mértékben tartja fontosak az alábbi 
témákat? 

nagyon 
fontos 

fontos 
részben 
fontos 

kevésbé 
fontos 

nem 
fontos 

11. Környezet- és természetvédelem 5 4 3 2 1 
12. Ürgék tudományos, természetvédelmi 

célú befogása 
5 4 3 2 1 

13. Ürgék védelme 5 4 3 2 1 

 
 

III. ÜRGÉKHEZ VALÓ HOZZÁÁLLÁS 
 

 
nagyon 
pozitív 

részben 
pozitív 

nagyon 
negatív 

nem 
tudom 

1. Hogyan viszonyul az ürgékhez? 5 4 3 2 1   
 

Egyet ért a következő kijelentésekkel? 
teljes 

mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

2. Az ürgék jelenléte csak erősíti a táj 
értékét. 

5 4 3 2 1   

3. Fontos számomra, hogy az ürgék 
fennmaradjanak a jövő generáció 
számára is.  

5 4 3 2 1   

4. A világ más országaiban elég ürge él, 
így nem fontos, hogy országunkban 
még több forduljon elő. 

5 4 3 2 1   

 

Hogyan ítéli meg a következő 
kijelentéseket? 

teljes 
mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

5. Az ürgék jelenléte pozitív hatással 
van a turizmusra. 

5 4 3 2 1   

6. Az ürgék olyan mennyiségű terményt 
fogyasztanak, hogy komoly gazdasági 
kárt okozhatnak ott, ahol 
elszaporodnak.  

5 4 3 2 1   

7. Az ürgék veszélyes betegségeket 
terjesztenek a háziállatokra. 

5 4 3 2 1   

8. Az ürgék veszélyes betegségeket 
terjesztenek az emberre. 

5 4 3 2 1   
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IV. ÜRGÉK ÉRTÉKELÉSE 
 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
1. Véleménye szerint mennyi ürge él szabadon az országban? 

 
500-1.000 

 
1.000-10.000 

 
10.000-nél több 

 
nem tudom 

 
2. Ön szerint növekedett-e az ürgék állománya az országban az elmúlt 5 évben?  

 
szaporodott  

 
stagnált 

 
kevesebb lett 

 
nem tudom 

 
3. Véleménye szerint hogy alakuljon az ürgék állománya a jövőben? 

 
legyen több 
ürge 

számuk 
maradjon 
változatlan 

legyen 
kevesebb 
ürge 

egyáltalán 
ne legyenek 
ürgék 

 
mindegy 

 
4. Honnan jöttek országunkba a szabadon élő ürgék? 

 
az ürgék már 
eleve itt voltak, 
őshonos állatok 
az országban 

 
a közelmúltban 
természetes 
módon 
vándoroltak be 
Kelet-Európából, 
illetve 
Oroszországból 

 
illegális 
betelepítések 
során 

 
engedélyezett 
betelepítések 
során 

 
nem 
tudom 

 
5. Mi az ürge fő tápláléka? 

      magok és 
fűfélék 

rovarok 
magok, fűfélék 
és rovarok 

kisebb testű 
emlősállatok 

nem tudom 

 
6. Átlagban hány ürge él egy családban? 

      magányosan 
élő állatok 

 

2-5 
 

6-10 több mint 10 nem tudom 

 

Mely állítások igazak? igaz hamis nem tudom 

7. A hörcsöggel ellentétben az ürge egy évben csak 
egyszer képes utódokat szülni. 

1 2  

8. Egy üregkolónia nem tűr meg idegen ürgét a 
területén. 

1 2  

9. Az ürgék téli álmot alszanak. 1 2  
10. A fiatal és az öreg állatok egy időben vonulnak el téli 

álmot aludni. 
1 2  

11. Egy nőstény több mint 60 napig vemhes. 1 2  
12. A kicsinyek csupaszon és zárt szemmel születnek. 1 2  
13. Az ürge veszélyeztetett faj. 1 2  
14. Az ürge fontos faj, mert fő tápláléka olyan az 

országban védett állatoknak, mint a kerecsensólyom, 
a parlagi sas vagy a molnárgörény. 

1 2  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szem
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V. AZ ÜRGÉK ELFOGADOTTSÁGA 
 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
1. Hogy tekint az ürge, mint az országban honos állatfaj jelenlétére a mai kultúrtájakon? 

       
biológiailag 
szükségesnek 

 
tolerálhatónak 

 
elfogadhatatlannak 

 
nem tudom 
megítélni 

 
2. Hogyan ítéli meg a meglévő élőhelyeket a környéken? 

       
alkalmasnak egy 
állandó ürge-
populáció számára 

 
néhány állatnak 
megfelelőnek 

 
alkalmatlannak 

 
nem tudom 
megítélni 

 
3. Lakóhelyéhez milyen közel tudná elfogadni az ürgék jelenlétét? 

       
1 km-en belül 

 
1-5 km 

 
6-10 km 

 
több mint 10 km 

 
több mint 100 km 

egyáltalán nem szeretném, hogy ürgék 
éljenek az országban 

 

nem tudom 

 
Mennyire lenne elfogadható az Ön számára ürgékkel szembeni hozzáállás az országban? 
 

Mennyire ért egyet a következő 
kijelentésekkel? 

teljes 
mértékben 
egyet értek 

részben értek 
csak egyet 

egyáltalán nem 
értek egyet 

nem 
tudom 

4. Az ürgék természetvédelmi 
területeken vagy nemzeti parkokban 
élnek, távol az emberlakta 
településektől. 

5 4 3 2 1   

5. Ürgéket lehet látni a települések 
közelében. 

5 4 3 2 1   

 
Kérjük, az alábbi válaszlehetőségek közül csak egyet jelöljön meg! 
 
6. Mit tenne, ha gazdálkodóként terményét rendszeresen ürgék dézsmálnák? Megmérgezné az 

állatot, esetleg vizet öntene a járataiba? 

       
igen, biztosan 

 
úgy gondolom, 
igen 

 
nem, csak 
kivételes esetben 

 
nem, 
soha 

 
nem 
tudom 

 
7. Mit tenne vadászként, ha az ürgék rendszeresen megkaparintanák a vadon élő növényevők 

táplálékát? Megmérgezné az állatot, esetleg vizet öntene a járataiba? 

       
igen, biztosan 

 
úgy gondolom, 
igen 

 
nem, csak 
kivételes esetben 

 
nem, 
soha 

 
nem 
tudom 
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8. Kit terhel az ürgék által okozott károk költsége? 

       
az Európai 
Uniót 

 
az 
államot 

 
természet-
védelmi 
szerveze-
teket 

 
adomá-
nyozókat 

 
nem jár 
kártérítés 

 
nem 
tudom 

 
9. Személyesen mennyi pénzt áldozna évente az ürgék védelmére az országban? 

       
semmit 

 
max. 
1.500 Ft-ot 

 
max.  
3.000 Ft-ot 

 
max. 
15.000 Ft-ot 

 
max. 
30.000 Ft-ot 

 
max. 
300.000 Ft-ot 

 
Néhány háttérinformációt is szeretnénk gyűjteni. Kérjük, válaszolja meg az alábbi kérdéseket a lehető 
legteljesebben. 
 

 
A válaszadó neme 

 
nő 

 
férfi 

 
Születési éve 

 
______________ 

 

 
Hol él?  

       
Magyarországon 

 
Romániában 

 
máshol 

 
Melyik a legmagasabb iskolai végzettsége? (egyet húzzon alá) 
 
általános 

iskola 
néhány év 

középiskola 
érettségi néhány év 

egyetem/főiskola 
főiskolai/ 
egyetemi 

néhány év 
doktori 
képzés 

doktori 
végzettség 

 
Honnan hallott arról először, hogy az ürge a fokozottan védett fajok közé tartozik? 

       
Internetről 

 
helyi infoponttól, 
kiadványokból 

 
helyi 
munkatársaktól 

 
közmédiából 

       
ismeretterjesztő 
előadáson 

 
más emberektől 

 
mindig is tudtam, 
mert alapisme-
retnek számít 

 
jelen kutatásból 

       
családban 

 
szervezetben / 
egyesületben 

 
iskolában 

 
munkavégzés 
során 

       
könyvből / 
előadáson 

 
egyéb: ………….. 

 
nem tudom 

 
 

 
Nagyon szépen köszönjük, hogy segít a kutatásban! Ha kitöltötte, kérjük, adja le a kérdezőknek. 
 


