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Fenntartható földhasználat 

A Föld ökoszisztémáinak fenntartható használata, fenntarthatóan erdőgazdálkodás, az 

elsivatagosodás leküzdése, valamint a talaj degradációjának visszafordítása, valamint a 

biodiverzitás csökkenésének megállítása. 

A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás - méltányos életkörülmények, szociális jólét - 

elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek 

megőrzését jelenti. 

Az emberiség a földi bioszféra része, és az emberiség alapértékeinek egyike az élet minden 

formájának tisztelete. Az emberiségnek nem lehet célja, hogy az egész globális környezetet 

a maga igénye szerint átalakítsa, illetve azt a változó - folyamatosan növekvő - igényei 

szerint fenntartsa, működtesse. Ezért a társadalmat kell úgy igazgatnia, hogy annak 

életminősége a változó környezetben hosszú távon is biztosított legyen. A fenntartható 

társadalomnak a külső feltételekhez a belső, társadalmi feltételek helyes megválasztásával kell 

alkalmazkodnia.  

Ennek része az állat- és növényvilág megőrzése, a védett állat- és növényfajok védelme!  

Védett állatok és növények a lakóhelyünkön- mit kell tudnunk? 

Súlyosan veszélyeztetettnek nevezzük azokat az élőlényfajokat, illetve alfajokat, 

amelyek kihalási esélye természetes élőhelyén kimagaslóan nagy, azonnali beavatkozás nélkül 

nagy valószínűséggel vad állományaik kihalnak. 

Az ilyen fajokat, alfajokat a Természetvédelmi Világszövetség vörös listája a súlyosan 

veszélyeztetett (Critically Endangered) kategóriába sorolja, rövidítése CR. Ez a vörös listán 

használt legsúlyosabb fenyegetettséget jelölő státusz a még élő, eredeti élőhelyükön 

előforduló fajokat tekintve (vagyis a kihalt és a vadon kihalt státuszokat leszámítva). 

 

Ilyen súlyosan veszélyeztetett faj a délvidéki földikutya! 

                                                                                                    

 

A többi Magyarországon honos földikutyához hasonlóan a 

délvidéki földikutya is arasznyi hosszúságú állat. Teste 

hosszúkás, hengeres, a hátsó végén lekerekített, feje lapos, 

ék alakú, végtagjai rövidek. Farka alig észrevehető, 

fülkagylója hiányzik, mindössze egy bőrredővé 

redukálódott. Szemnyílása nincsen, a szemeit bőr és szőr 

takarja. Talpain bőrkeményedések segítik az ásást és a talaj 

kotrását. Bundája lágy és tömött. Uralkodó színe a hamu-, 

vagy palaszürke. Metszőfogai rendkívül nagyok, és íveltek, 

segítségükkel ássa ki járatait.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Term%C3%A9szetv%C3%A9delmi_Vil%C3%A1gsz%C3%B6vets%C3%A9g
https://hu.wikipedia.org/wiki/V%C3%B6r%C3%B6s_Lista
https://hu.wikipedia.org/wiki/Kihalt_faj
https://hu.wikipedia.org/wiki/Vadon_kihalt_faj
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A többi földikutyához hasonlóan a délvidéki földikutya is száraz, nyílt, füves-bozótos 

élőhelyeken él, a zárt erdőségeket és a vizenyős területeket kerüli. Kizárólag növényi étrendet 

fogyaszt, gyökerek, hagymák, gumók tarackok alkotják a táplálékát. Vízigényét a felvett 

táplálékból fedezi. Táplálékát elsősorban tavasszal és ősszel gyűjti, ilyenkor jelennek meg a 

táplálkozó járatokat jelző friss túrásai is. A téli és nyári időszakban rendszerint nem gyűjt 

táplálékot, ilyenkor a készleteiből él. Járatrendszerét folyosók, üregek és kamrák alkotják. A 

járatrendszerhez üregek is tartoznak, külön kamrákat készít utódai gondozására, a táplálék 

raktározására és az ürülék elhelyezésére. Egy-egy földikutya akár ötszáz méter hosszúságot is 

kitevő járatrendszert készít, és mivel magányos életet él, mindegyik példánynak külön-külön 

járatrendszere van. A földikutya párzási időszaka január vége és március közé tehető. A partner 

megtalálása a járatok falán keltett, az adott fajra jellemző ritmusú „kopogtatás” alapján történik. 

A párzásra a fészeküregben kerül sor. A vemhesség időtartama mintegy 28 nap. A nőstények 

rendszerint évente ellenek. Az utódok száma leggyakrabban 2 vagy 4. Az állatok ivaréretté egy 

éves koruk táján válnak. 

Elterjedés  

 

Állományadatok  

A délvidéki földikutya teljes világállománya ismereteink szerint nem haladja meg az ötszáz 

egyedet. Ez az önmagában is rendkívül alacsony egyedszám három populációra oszlik. Az 

egyes populációk egyedszáma között jelentős különbségek vannak. A legnagyobb és 

legstabilabb ismert populáció Baja határában található, ahol mintegy kétszáz egyed él. 

A fajra elkészített, az IUCN rendszere szerinti, veszélyeztetettségi besorolás alapján a délvidéki 

földikutya Kritikusan veszélyeztetett (Critically endangered) emlősfaj. Alacsony egyedszáma, 

és a fennmaradását fenyegető közvetlen, és folyamatosan fennálló veszélyeztető tényezők miatt 

a délvidéki földikutya sokkalta ritkább és nagyobb veszélyben van, mint a legtöbb jól ismert, 

ritka állatfaj, amilyen például, a hegyi gorilla, az afrikai elefánt vagy akár az óriáspanda.  

 

A délvidéki földikutya jelenlegi ismereteink alapján Európa egyik legveszélyeztetettebb 

emlősfaja. 

 Magyarországon a faj példányainak természetvédelmi értéke a maximális 1 000 000 Ft! 

A délvidéki földikutya Kárpát-medence bennszülött 

állatfaja, mely Magyarországon és a szerbiai Vajdaságon 

kívül sehol a világon nem fordul elő. Mindösszesen 

három populációja ismert, melyek homok pusztákon és 

löszgyepeken élnek. Ezek egyike Újvidék közelében a 

Fruska gora északkeleti, hegylábi területein található, a 

másik Szabadka és Kelebia között a szerb-magyar határ 

mentén él, míg a harmadik Baja város határán, a város 

ipari- fejlesztési övezetében egy egykori honvédségi 

területen fordul elő. 
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Az állomány egyedszám változásai Baján  

A Bajai populáció megtalálására és a délvidéki földikutya jelenlétének genetikai vizsgálat útján 

történő azonosítására 2013-ban került sor. Az egymást követő egyedszám adatok növekedési 

trendet mutatnak, ugyanakkor itt figyelembe kell venni azt is, hogy a teljes földikutya élőhely 

alapos felmérésére csupán 2015-ben nyílt először lehetőség, ezért nem tudhatjuk mennyire 

becsülték alá a populáció teljes egyedszámát a korábbi felmérések.  

A faj legnagyobb ismert állománya baja határában található egy 130 ha-os, védett, homoki 

gyepen. A 2015-ös volt az első év, amikor az állomány egészét sikerült felmérni. A bajai 

állomány megőrzése a délvidéki földikutya megmentésének talán legfontosabb feltétele, 

tekintettel arra, hogy a faj világállományának több mint a fele ott él. A délvidéki földikutya 

Magyarország kiemelkedő állattani és természeti értéke, melynek megőrzése aktív 

természetvédelmi beavatkozások, és élőhelyeinek területi védelme nélkül nem lehetséges. 

  

Mit tehetünk a délvidéki földikutya élőhelyének megőrzéséért? 

Hiába országos jelentőségű védett természeti terület, a bajai populáció élőhelyén az önkéntes 

természetvédők rendszeresen találnak építési, kommunális és egyéb pl. veszélyes hulladékokat. 

Fontos, hogy az élőhely érintetlen maradjon, azon semmiféle, az állatokat zavaró tevékenység 

ne történjen. Figyeljünk környezetünkre! Óvjuk az élőhelyüket! 

Forrás 

A délvidéki földikutya (Nannospalax montanosyrmiensis) magyarországi állományainak 

alapállapot felmérése 2015.  /Készült „A veszélyeztetett kerecsensólyom és parlagi sas 

populációk zsákmánybázisának biztosítása a Kárpát-medencében”című  LIFE13 

NAT/HU/000183    RAPTORSPREYLIFE LIFE+ pályázat keretében/ 

http://www.greenfo.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/a-delvideki-foldikutya-hazai-

allomanyainak-allapot-felmerese.pdf 

Siposné Mikó Katalin BME-GTK közgazdásztanár hallgató 2020. 

A bajai, védett területté (földikutya rezervátum) nyilvánított 

103 ha terület, és a 320 példány elhelyezkedése 

A 2016 novemberi állományfelmérés 

eredménye szerint 320 példány él a 

területen. A földművelésügyi miniszter 

7/2017. (II. 28.) FM rendeletével 

országos jelentőségű védett természeti 

területté, rezervátummá nyilvánította 

a bajai populáció élőhelyét. 

 

http://www.greenfo.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/a-delvideki-foldikutya-hazai-allomanyainak-allapot-felmerese.pdf
http://www.greenfo.hu/wp-content/uploads/dokumentumtar/a-delvideki-foldikutya-hazai-allomanyainak-allapot-felmerese.pdf

