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Ürgék áttelepítésének célja régen és ma: 

Eredetileg (1984) védett madaraink, első sorban a kerecsensólyom és 

a parlagi sas főbb táplálék forrása az ürge, így e madaraink egyedszám 

növelése céljából telepítetek át a szakemberek ürgéket.  

     Ugyanis a költési időszakban szerzett zsákmány összefügg a 

lerakott tojások és a sikerrel kikelt fiókák számával, így nagyon fontos 

(volt) ürgéink védelme, hogy védett madaraink egyedszáma stabil 

legyen.  

Napjainkban sajnos már az a legfontosabb, hogy megőrizzük a faj 

egyedszámát, mivel egyre kevesebb a számukra alkalmas élőhely, így 

az egyedszámuk is drasztikus csökkenésbe kezdet. A legfőbb gond 

mégis az, hogy az állatok nem képesek önerőből más élőhelyre 

telepedni. Régen arra szolgáltak számukra a hajtó utak, hogy egyik 

legelőről a másikra tudjanak jutni, így új élőhelyen el tudjanak 

szaporodni. Ezek hiányát kell ma a Természetvédelmi őröknek pótolni 

a telepítésekkel. 

Telepítés menete: 

A telepítést a Tihanyi Belső- tó területéről kezdtük és Pécselyre 

szállítottuk át az ürgéket, ami a Nemzeti Park egy külön kezelt az 

ürgéknek minden szempontból megfelelő élőhelyet nyújtó terület. A 

telepítés 2 részből ált. Az első része július 17.-én és 18.-án történt, 

amikor Pécselyen felhúztunk az ürgék számára egy karámot, ami egy 

hétig ideiglenes élőhelyük lesz, valamint ebbe a karámba közel 100 

kotorék kezdeményt készítetünk elő nekik a földben. A második része 

a telepítésnek, hogy befogtuk az állatokat, valamint új élőhelyükre 

szállítottuk őket. Ennek menete úgy nézet ki, hogy a Tihanyi Belső- tó 

területére a szürke marha legelőre kihelyeztük az élve fogó ketrec 

csapdákat, amiket alma csalival látunk el. Ezeket az ürgék kotoréka 

mellé helyeztük közvetlenül, majd mikor előbújt az ürge bemászott a 

csapdába rálépett az alma csalira a ketrec 2 oldala lecsapódott. Ezen a 

hétfői napon 65 egyedet tudtunk csak befogni, mert egy kisebb 

viharba keveredtünk, de még a vihar előtt a fogott ürgéket felpakoltuk 



egy után futóra, amiben az egyedek 2 szinten foglaltak helyet. Nagyon 

fontos volt, hogy a szintek közé gerendákat helyeztünk, mert a felső 

szinten lévő ürgék lelógó lábait összeharapták volna az alsó szinten 

lévők. Ezek után elindultunk az állatokkal Pécselyre. Pécselyen a 

karámon belül közvetlen a kotorék kezdeményekbe engedtük az 

ürgéket és a kotorék felé raktuk a csapdát, majd meg etettük őket. A 

karámnak és ennek a célja az volt, hogy az állatok elengedésük után 

ne széledjenek szét. Majd kedden további 40 egyedet szállítottunk 

ugyan ide és egy villany pásztort is felhúztunk a karám köré az 

esetleges behatolok ellen. Mint már említetem ez a karám 1 hétig 

nyújtott kezdetleges élőhelyet, fix bázist az ürgék számára és vasárnap 

le is bontottuk. Ezáltal megkezdhették önálló életüket az állatok. A 

park őrei viszont még késő őszig etetik őket. 

Telepítés sikeressége: 

Ez a telepítési módszer már 5 telepítésnél sikeres volt. Az idei év 

eredményei, hogy az állatok sok hasznot húztak az előre kiásott 

kotorékokból, valamint az élőkészített táplálékforrást is aktívan 

fogyasztják. A cél, hogy a telet túléljék és tavasszal Pécselyen fiatal 

kis ürgék szaladgáljanak. A még hosszabb cél, hogy 3 év eltelte után 

is találkozunk Pécselyen ürgékkel. 

Fontosságuk: 

Az ürgék új élőhelyükön egy új törzsállományként is szolgálhatnak, 

de ha napjainkban nem a legfontosabb már, a védett madaraink, 

ragadozóink számára be is tölthetik azt az ökológiai jelentőségüket, 

hogy táplálékként szolgálnak. Ezáltal fontos szerepet betöltve a 

táplálékláncban. 

 

 

 

 

 


