
 

 
Második 

Csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) fajmegőrzési terv 

2010-2014 

 

 

 
Összeállították:  

Cserkész Tamás, Török Hunor Attila, Farkas János, Bodnár Mihály és Seres Nándor 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

Tartalom 

1. Bevezetés ............................................................................................................................... 3 
2. Háttérinformációk ................................................................................................................. 4 

2.1. Taxonómia .......................................................................................................................... 4 
2.2. Elterjedés............................................................................................................................. 4 
2.2.1. Európai előfordulása ...................................................................................................... 4 
2.2.2. Magyarországi előfordulása ........................................................................................... 5 
2.2.3. Elterjedése a Borsodi-Mezőségen .................................................................................. 5 

2.3. Életmód ............................................................................................................................... 6 
2.3.1. Szaporodás ..................................................................................................................... 7 
2.3.2. Táplálkozás..................................................................................................................... 7 
2.3.3. Élőhelyigény................................................................................................................... 8 
2.4. Populációdinamika .............................................................................................................. 9 

2.5. Veszélyeztető tényezők ..................................................................................................... 10 
2.5.1. Élőhelyvesztés .............................................................................................................. 10 
2.5.2. A természetvédelmi kezelés hibái ................................................................................ 10 

2.5.3. Vegyszerhasználat és mérgezés ................................................................................... 11 
2.5.4. Égetés ........................................................................................................................... 11 
2.5.5. Predáció ........................................................................................................................ 11 
2.6. Természetvédelmi státusz ................................................................................................. 11 

2.7. A közelmúltban történt természetvédelmi intézkedések ................................................... 11 
3. Cselekvési program ............................................................................................................. 12 

3.1. A faj – és élőhely megőrzés javasolt módjai .................................................................... 12 
3.1.1. Rövidtávú feladatok ..................................................................................................... 13 

3.1.2. Középtávú feladatok ..................................................................................................... 14 
3.1.3. Hosszú távú feladatok .................................................................................................. 15 
3.2. Monitorozás és kutatás ...................................................................................................... 15 

3.2.1. Monitorozás .................................................................................................................. 15 
3.2.2. Elterjedés feltérképezése .............................................................................................. 16 

3.2.3. Etológiai, élettani vizsgálatok ...................................................................................... 16 
3.2.4. Genetikai vizsgálatok ................................................................................................... 16 
3.3. Környezeti nevelés, kommunikációs stratégiák ................................................................ 17 
3.4. A fajmegőrzési terv felülvizsgálata .................................................................................. 17 

4. Csíkos szöcskeegér természetvédelmi célú tartási és szaporítási protokoll ........................ 17 
4.1. Célok ................................................................................................................................. 17 
4.2. Feltételrendszer ................................................................................................................. 18 

4.3. Csíkos szöcskeegér tartás körülményei ............................................................................ 18 
4.4. Teleltetés ........................................................................................................................... 19 
4.5. Szaporulat ......................................................................................................................... 19 
4.6. Kibocsátás ......................................................................................................................... 19 

5. Köszönetnyilvánítás ............................................................................................................ 19 
6. Irodalomjegyzék .................................................................................................................. 20 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

1. Bevezetés 

 

A csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis trizona) Magyarország legveszélyeztetettebb 

emlősállata. Helyzete vészesen hasonlít a rákosi viperáéhoz (Vipera ursinii rakosiensis), amellyel 

együtt az ország két legveszélyeztetettebb gerinces állatfaját jelentik. A szöcskeegér veszélyeztetett 

helyzetét azonban még nem kellő súllyal kezelik.  

Nem kizárható, hogy a Sicista subtilis trizona Világállományának 100 %-a a Borsodi-Mezőség 

Tájvédelmi Körzetben (Bükki Nemzeti Park Igazgatóság) található meg. Extrém kicsi elterjedési 

területe miatt a kihalástól veszélyeztetett. Levinsky et al. (2007) azon 10 európai emlős között sorolja 

fel, amelyekre egy enyhébb éghajlatváltozás miatt is a kipusztulás vár.  

A 2004-ben elfogadott első csíkos szöcskeegér fajmegőrzési terv (Cserkész 2004) még azelőtt 

készült, hogy élő egyede előkerült volna a fajnak, így csak indirekt adatokra és több évtizedes, vagy 

akár évszázados publikációkra alapozhatott. Ennek köszönhetően már megírásakor előrevetíthető volt, 

hogy a gyakorlatban nem lesz hasznosítható. Legfőbb értéke volt, hogy kijelölte az utat, amelyet 

végigjárva végeredményként eljuthattunk egy aktuális adatokkal alátámasztott, a gyakorlatban is 

használható programhoz. 

Az első terv elfogadása óta eltelt 5 év igen jelentős eredményeket hozott a szöcskeegér 

kutatásban. 2006-ban előkerült az első élő példány a Borsodi-Mezőség TK-ban (továbbiakban 

BMTK), ami után folyamatossá vált az élvefogás, így nagymértékben megnőtt az ismeretanyag a 

fajról, lehetővé téve a fajmegőrzési terv javított változatának elkészültét. Már ismert a szöcskeegér 

élőhely preferenciája, ami meglepő módon a tűzzel, vassal irtott gyomos vegetációk felé tolódik, mint 

amilyen a mezei aszatos vagy az útszéli bogáncsos. Ebből következik, hogy a szöcskeegér túlélését 

veszélyeztető egyik legfontosabb tényező az élőhelyeként szolgáló gyomvegetáció törvény által előírt 

irtása.  

A S. subtilis trizona alfaj önálló faji státuszát morfometria módszerekkel már sikerült igazolni, 

azonban a genetikai vizsgálatok sorozatos késése és sikertelensége miatt önálló fajként való leírása 

továbbra is várat magára. 

Magyarországon a faj helyzete az elmúlt 5 évben lényegében nem változott, előfordulása 

továbbra is csak a BMTK-ból  ismert. Itt a központi területről állandó az előfordulása, pontos élőhelyei 

is ismertek, amelyek védelme azonban még nem kellően biztosított, mert a korlátozás ellenére is 

lekaszálják. 

Az EU területén jelentősen változott a faj státusza. Erdélyben 100 év után ismét megtalálták 

maradványait bagolyköpetben (Hegyeli Zsolt személyes közlése), azonban a maradványok kora nem 

ismert, élő példánya még nem került elő, így a populáció helyzete és rendszertana ismeretlen. 

Lengyelországban szintén előkerült újra a szöcskeegér, azonban a morfometriai vizsgálatok szerint itt 

egy teljesen új, még leíratlan alfaja él a S. subtilis fajnak (Cserkész et al. 2009). 

 

 
1. ábra: Juvenilis szöcskeegér sárgás szőrzettel. 
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2. Háttérinformációk 

2.1. Taxonómia  

A Sicista subtilis fajcsoport taxonómiája jelenleg aktív kutatási területnek számít, várhatóan a 

következő évek jelentős változásokat hozhatnak, amelyek a hazai formát is érinteni fogják. 

Jelenleg a S. subtilisnek három elfogadott alfaja él Európában: a S. subtilis subtilis (Pallas, 1773), 

S. subtilis nordmanni (Keyserling et Blasius, 1840), S. subtilis trizona (Frivaldszky, 1865), valamint 

egy testvérfaja a S. severtzovi (Ognev, 1935). Kovalskaya et al. (2000) és Zagorodniuk & Kondratenko 

(2000) szerint a kromoszóma szám különbség szintje a 24 kromoszómaszámmal rendelkező formák (S. 

subtilis subtilis, S. subtilis sibirica és S. subtilis vaga) és a 26 kromoszómásak (S. subtilis nordmanni 

és S. subtilis trizona) között már elegendő a reproduktív izolációhoz, tehát az európai és ázsiai 

szöcskeegerek faji szinten térnek el egymástól. A S. subtilis trizona önálló faji státuszát geográfiai 

szegregációja és reproduktív izolációja bizonyítja (Méhely 1913), valamint morfometriai eredmények 

is alátámasztják (Cserkész et al. 2009), egyedül a genetikai eredmények hiányoznak az új faj 

leírásához. Morfometriai eredmények szerint a S. subtilis trizona koponyája szignifikánsan a legkisebb 

az európai subtilis-formák között. Koponyaméretei alapján leginkább a lengyel populációra hasonlít, 

amely eddigi eredmények szerint egy új alfaja a S. subtilisnek. 

Család szintű rendszertanában is változások várhatók. A legújabb eredmények szerint a 

szöcskeegerek külön családot alkotnak, a Sicistidae-t (Major Ágnes személyes közlése). 

 

 
2. ábra: Avatatlan számára problémát jelenthet a szöcskeegér (a képen lent) 

elkülönítése az igen gyakori pirókegértől (Apodemus agrarius). Egyik 

legfontosabb különbség, hogy a pirókegér háta egyöntetűen gesztenyebarna 

árnyalatú. Ilyen színváltozatát a szöcskeegérnek eddig nem figyelték meg. 

További jól megfigyelhető különbség a fül szőrözöttségben van. A pirókegér füle 

csupasz, a szöcskeegéré többnyire szőrős. 

 

2.2. Elterjedés 

2.2.1. Európai előfordulása 

A S. subtilis trizona alfaj elterjedése a Kárpát-medence síkságaira korlátozódik. Határainkon 

kívül napjainkban is előfordulhat bánáti, valamint bácskai területeken. A Vajdaságból utoljára 1983-

ban közöltek adatot (Ham et al. 1983), azóta az intenzív kutatás ellenére sem kerül elő (Paunovic, M. 

személyes közlése). A Bécsi-medencéből kipusztult (Pucek 1999). Szlovákiában több példányát is 

megtalálták bagolyköpetben, azonban valószínűleg mára már kipusztult (Demeter & Obuch 2004). 

Erdélyben 100 év után ismét megtalálták maradványait bagolyköpetben (Hegyeli Zsolt személyes 
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közlése), azonban a maradványok kora nem ismert. Élő példánya nem került elő, így a populáció 

helyzete és rendszertana ismeretlen. 

 

 
3. ábra: A S. subtilis fajcsoport tagjainak európai elterjedése.  

2.2.2. Magyarországi előfordulása 

A csíkos szöcskeegér a gazdag késő-negyedkori erdőssztyepp fauna maradványa. Hazánkban 

jelenleg csak a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzetből ismert, itt az állandóan előkerülő, ritka fajok 

közé sorolható. E tájvédelmi körzet központjában lévő néhány lelőhelyen havi gyakorisággal előkerül 

bagolyköpetből, miközben a perifériákon alkalmi az előfordulása.  

A Hernád-völgyből 1969-ből származnak az első adatai, majd 1994-ben ismét előkerült egy 

példánya bagolyköpetből, bár az előfordulást bizonyító minta nem elérhető.  

A Kiskunságban és Baján bagolyköpetből került elő, több mint 30 éve, de azóta innen nincsen 

újabb bizonyított előfordulása, így lokálisan kipusztultnak tekinthető. A Kiskunsági Nemzeti Park 

kisemlősfaunájáról meglepően kevés ismeretanyaggal rendelkezünk. Átfogó, módszeres felmérés 

2007-ben kezdődött meg a Felső-Kiskunsági szikes puszták és a Turjánvidék térség kutatásával, majd 

későbbiekben a többi területre is kiterjesztésre került. Összesen 28 gyűjtőhelyen 11684 táplálékállat 

azonosítása történt meg, azonban csíkos szöcskeegér nem került elő. A Peszéradacsi rétekről 1694, a 

Felső-Kiskunsági pusztáról 2737, a Felső-Kiskunsági Tavak tájegységből 3255, az Orgoványi rétekről 

905, a Kolon-tó körkényéről 2033, a Mikla pusztáról 1060 koponyamaradvány lett meghatározva. A 

felmérés alapján az Apajpuszta és Peszéradacsi Rétek tájegységeken a legvalószínűbb a szöcskeegér 

jelenléte, míg a Felső-Kiskunsági Tavak tájegység területén a legvalószínűtlenebb. 

A Hortobágyról egy nem ellenőrizhető bagolyköpetes előfordulása és egy szintén bizonytalan 

megfigyeléses adata ismert az 1990-es évekből, tehát az utóbbi 80 évből nincs bizonyított hortobágyi 

előfordulása. Mindezektől függetlenül a Borsodi-Mezőségen kívül itt a Hortobágyon a legvalószínűbb 

egy életképes populáció megléte. A Hortobágyon a Kiskunságihoz hasonló átfogó felmérés még nem 

készült. Alkalmi bagolyköpet-gyűjtések során 2002–2008 között 8000 táplálékállat azonosítása 

történt meg, azonban szöcskeegeret nem sikerült kimutatni (adatközlő:Molnár Attila). 

2.2.3. Elterjedése a Borsodi-Mezőségen 

A Borsodi-Mezőség esetében a 13 éves folyamatos bagolyköpetes adatgyűjtés eredményeként 

behatárolható az állomány durvaléptékű elhelyezkedése. A mai napig 13 lelőhelyről 368 példány 

maradványai kerültek elő. Tekintve, hogy az előfordulások a nagyecséri területekről rendszeresek, 

illetve a peremvidékről (Mezőcsát, Gelej, Ároktő, Tiszabábolna) szórványosak, feltételezhető, hogy az 

állomány nagy része a Nagyecsér környékére korlátozódik. Élvefogó csapdázással egyelőre szintén 

csak a következő helyekről sikerült kimutatni: 2006-tól a Nagyecséri-legelőről és 2009-ben a Farkas-

tanya közeli Horgas-dűlő lelőhelyről. 
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4. ábra: A borsodi élőhely áttekintő térképe. 

2.3. Életmód 

Többnyire éjszakai életmódú állat. Orosz szerzők (Bolshakov et al. 1977, Rokitansky 1952) 

szerint 10-12 C°-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nem jön elő földalatti fészkéből. A BMTK 

területén 2007 áprilisában 4°C hőmérsékleten is sikerült szöcskeegeret fognunk. Vásárhelyi szerint 

nyáron is raktároz élelmet, amit a hűvösebb napokon fogyaszt el. Fészkét csak élelemgyűjtéskor 

hagyja el, egyébként a fészek bejáratát is eltömi. E viselkedés magyarázat lehet arra, hogy miért kerül 

ennyire ritkán szem elé, illetve miért ennyire szakaszos és fluktuáló a csapdázásának sikeressége. 

Terráriumi tapasztalataink azonban nem támasztják alá Vásárhelyi megállapításait. Élelembőség esetén 

sem raktározott, az azonban előfordult, hogy akár egy hétre is elvonult fészkébe, miközben 

táplálékot és vizet nem fogyasztott. Ezen nyári pihenők során az állat valószínűleg lelassítja 

anyagcseréjét, ami segíti a táplálékszegény, száraz időszakok átvészelését és magyarázat lehet a 

fluktuáló és csoportos csapdás fogásokra. A hosszabb ideig (több óra) csapdába tartózkodó 

példányoknál is megfigyelhető, hogy összegömbölyödve „elalszanak” a csapdában. A kivétel utáni 

melegítésre azonban gyorsan (kb. 10 perc) felébrednek, és szívesen elfogadják a felkínált sáskákat.  

Vásárhelyi ugyan nem figyelte meg a S. s. trizonáról, de több S. subtilis alfajról megállapították, hogy 

saját járatot nem épít (Flint 1960). Téli álmot alszik. Ausztriában legkésőbbi időpontban október 15-én 

fogták meg (Bauer 1960), de hazai adat szerint is aktív lehet még az állat október közepén (Cerva 

1929). Szintén Ausztriában, egy alkalommal – február 5-én - gyűjtötték téli álmot alvó egyedét. A 

BMTK-ban az első egereket április 12-én, az utolsót szeptember 22-én fogtuk. Éjszaka aktív, a fogott 

állatok 95 %-a a hajnali, vagy éjféli ellenőrzés során került elő. Napközben csupán 4 példányt fogtunk.  

Statisztikailag is sikerült igazolni, hogy a szöcskeegér esős idő után, illetve záporok után 

aktívabb. Ennek oka még nem tisztázott, de általában a talajcsapdával jól fogható kisemlősöknél (pl. 

cickányok) ismert jelenségről van szó. Esőzések után talán megnövekszik a talajlakó ízeltlábúak száma 

a felszínen, amelyekre ezek az emlősök vadásznak. A megfigyelés jelentős gyakorlati vonatkozása, 
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hogy esőzések után nagyobb a fogás sikere, ami különösen alacsony denzitású években lehet fontos 

előfordulási terület feltérképezésének szempontjából. 

Dániai vizsgálatok szerint a hasonló testtömegű és hasonlóan a nem legeltetett gyepeket 

kedvelő S. betulina átlagos mozgáskörzete 8000 m
2
, min.-max.: 638-88329 m

2
 (Møller et al. 2009). 

Fogságban együtt tartott egyedek többnyire békések egymással. Jellemző, hogy több egyed 

együtt táplálkozik békésen, de agresszív viselkedést is megfigyeltünk szöcskeegerek között. 

Előfordult, hogy a domináns egér megtámadta és megharapdálta a gyengébbet. A terráriumába 

helyezett törpeegeret (Micromys minutus) a szöcskeegér megtámadta, míg a pirókegérrel (Apodemus 

agrarius) szemben közönyösen viselkedett. 

2.3.1. Szaporodás 

Kizárólag laboratóriumi körülmények között vizsgálták szaporodását egy alkalommal. A 

vemhesség 21 napig tartott és 4 utód született (Vásárhelyi 1929). A többi alfajról ismert, hogy a 

nőstények évente egy vagy kettő almot hoznak világra 26 napi vemhesség után. Egy alom 2–8 utódból 

áll.  Méhely (1913) részletesen leírja fészeképítését, miszerint a földalatti fészek fűfélékből készül és 

belsejét a bogáncs virágzatának szirmával („lágy bóbitájával”) béleli ki.  Petényi szerint azonban 

„fészket s hálószobát nem készítenek”. A BMTK-ból származó, terráriumban tartott egyedeknél 

fészeképítést nem figyeltünk meg. A borsodi egereknél két bogánccsal kapcsolatos megfigyelés 

történt. Az egyik során az egér összegyűjtötte a bogáncs szirmait, és bevitte rejtekhelyére (Mosonyi 

Szabolcs személyes közlése), alátámasztva ezzel Méhely (1913) leírását. Egy másik egér lerágta a 

bogáncs virágát a tövénél, majd megette a sziromleveleket, ezután a bogáncs szárának a szúrós külső 

rétegét rágta le. Utóbbi egér határozottan nem a fészkét bélelte ki a bogáncs szirmával, hanem 

inkább táplálkozott belőle. 

2.3.2. Táplálkozás 

Méhely (1913) az ürbői példányok gyomrában rovartörmelékeket és hernyófoszlányokat talált, 

de Petényire hivatkozva megemlíti, hogy a szöcskeegér a növényi tápláléktól sem idegenkedik. E 

megfigyeléseket alá támasztják az orosz és román alfajokkal végzett vizsgálatok, amelyek 

növényfogyasztás mellett kiemelik rovarpreferenciáját is.  

Az utóbbi évek kutatásai során gyomortartalom vizsgálat nem történt. Táplálékválasztásos 

kísérletek során a fogságban tartott példányok kezdetben kizárólag rovarokat (egyenesszárnyúakat, 

hernyókat, lárvákat) és zöldborsót voltak hajlandók fogyasztani, majd később - több hónap elteltével – 

már csak magvakat (tökmag, napraforgómag, dió stb.), gyümölcsöket és zöldborsót ettek, és 

egyenesszárnyúakat nem. A mogyorós lednek leveleit szintén elfogyasztják. 

 

 
5. ábra: Adult szöcskeegér a mogyorós lednek friss hajtásait fogyasztja. 
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2.3.3. Élőhely igény 

A legtöbb szöcskeegér útszéli bogáncsos (CAAC: Carduetum acanthoidis Felföldy 1942), 

valamint mezei aszatos (CIAR: Cirsio lanceolati-arvensis Morariu 1943) gyomvegetációból kerül elő, 

de néhány példányt rövidfüves területeken (COAG: Convolvulo-Agropyretum repentis Felföldy 1943) 

is fogtak.  

Az élőhelypreferencia számszerűsíthető az Ivlev-index segítségével, alapul véve az adott 

vegetációtípus arányát a projektterületen, a szöcskeegér védelmi magterületen. A CAAC növényzeti 

társulásra abszolút, 0.98, a CIAR-ra 0,83, a COAG esetében -0,93 index adódik. A CAAC és CIAR 

típus kiugróan magas értéke annak köszönhető, hogy e vegetációtípusok kis kiterjedésűek (1 % alatt), 

azonban szinte az összes egér ezekből került elő (96,6 %).  

Nem sikerült szöcskeegeret fogni lucernásban, ürmös szikesben, zsombékosban, elhagyott 

házak közötti gyomvegetációban, csalános gyomosban. 

 

 
6. ábra: Szöcskeegér által kedvelt aszatos vegetáció folt egy legelő közepén, aszály idején. 

 

Kérdéses az egér kapcsolata a terület vízviszonyaihoz. A detektált magas populáció denzitások a 

belvizes évekkel esnek egybe. Továbbá a BMTK területének déli részei a lecsapolás, kiszárítás előtt a 

Tisza ártere voltak, míg az északi részek a Bükkből érkező vízfolyások hordalékkúpja. Ténynek 

vehető, hogy az egér állományára pozitív hatással van a sok eső, ám ennek mechanizmusa nem ismert. 

Feltehető, hogy táplálék mennyisége növekszik esőzések hatására és emiatt lehet több az egér.  Az 

1998-ban és 2006-ban tapasztalt csúcsdenzitások egybeesnek a legcsapadékosabb évekkel. Száraz 

években a szöcskeegér mindig a legsűrűbb, „legzöldebb” vegetációban fordul elő, ami többnyire az 

aszatos. Szintén tényként megállapítható, hogy a Kiskunság száraz pusztáiról, illetve a Hortobágy 

közel 100 évvel korábban ármentesített területéről a faj eltűnt. Lehetséges, hogy a Borsodi 

Mezőségben való előfordulása - a terület elmaradottságán túl - részben annak is köszönhető, hogy a 

Tisza áradásait megakadályozó gát itt csak a XX. század közepén épült meg. A terület É-D irányú 

lejtése, és a folyómeder maradványok miatti szabdaltsága következtében az áradások vize nem lepte el 

a hátakat, így a közeli menekülő hely mindig adott volt. Az árvizek után dúsan burjánzó növényzet 

pedig ideális élőhelyi feltételeket kínált. 

Klasszikus vizes élőhelyeken azonban nem fordul elő a szöcskeegér (Ukrajnában csak a száraz 

sztyeppén él, pl., gyomosban sem fordul elő (M. Rusin személyes közlése). Felmerül a kérdés, hogy a 

gépesített mezőgazdaság térhódítása előtt is a gyomos volt-e a szöcskeegér kedvelt élőhelye, vagy 

esetleg valami szerkezetében hasonló növénytársulás. 
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2.4. Populációdinamika 

A BMTK-ban gyűjtött bagolyköpetben 1998-ban tapasztaltuk felszaporodásának, az állomány 

jelentős megerősödésének a jeleit. A tanyákról gyűjtött köpetekben a rágcsálók 11 % illetve 31 %-a 

csíkos szöcskeegér volt. Ebben az évben 140 példány csíkos szöcskeegér került elő gyöngybagoly-

köpetekből. Valószínűleg a csapadékos ciklus okozhatta a szöcskeegér előfordulások nagyobb számát 

(Cserkész 2007). Ukrajnában is leírtak hasonló jelenséget; esős években jobban elszaporodik a Fekete-

tenger melléki sztyeppéken a szöcskeegér (Selyunina 2003) Észak-Kazahsztánból származó adatok 

szerint a fogott kisemlősöknek akár 25%-a is lehet szöcskeegér (Flint 1960). A BMTK-ban a 

legmagasabb arány 32 % volt 2006 júliusában, ami azt jelenti, hogy a megfogott 25 emlősállatból 8 

volt szöcskeegér. Ebben a csapdázási periódusban 1062 barna ásóbékát is fogtunk, ami jól jelzi az 

időszak magas csapadék arányát. Összehasonlításképpen 2008-ban összesen 20 ásóbékát és 10 

szöcskeegeret fogtunk! A legmagasabb egy szezon alatti fogásszám azonban 2007. májusban történt. 

Ekkor 5 éjszaka alatt 17 példány esett csapdába, azonban ez a példányszám mindössze „csak” 18,5 %-

át jelentette a megfogott kisemlősöknek. 

A három éves talajcsapdázásos monitorozás során a szöcskeegérnek egészen egyedi 

populációdinamikai idősorát regisztráltuk. Az egyes hónapok közötti jelentős eltérések valamint a 

nagy szezonális ingadozás miatt feltételezhető, hogy az adatsor nem denzitást, hanem aktivitást jelez, 

mert több egymás utáni hónap között igen nagymértékű fogásszám ingadozás tapasztalható. 

2006-ban egy meglepően nagy denzitású populáció került elő a BMTK-ben. A legnagyobb 

becsült denzitás 2006-ban 20 egyed/ha, 2007-ban 23 egyed/ha. A várakozásnak megfelelően tél felé 

haladva a megfogott egyedek száma csökkent, az utolsó példányt szeptember 22-én fogtuk, majd téli 

álomra vonultak az állatok. 2007 tavaszán az előző évhez hasonló mennyiségben kerültek elő az 

egyedek, majd júniusban a fogás szám visszaesett és az év végéig már csak néhány egyed került elő. 

Logikus következtetésnek tűnt, hogy a „május csúcs” a szaporodási időszaknak köszönhető, azonban 

2008 és 2009 májusában nem (és már áprilisban sem) sikerült egyetlen egeret sem fogni. 

 
7.  ábra: A szöcskeegér rövidtávú fluktuációi a borsodi élőhelyen. A legnagyobb fogásszám május-

júniusban tapasztalható.  

 

Az utóbbi években tapasztalt alacsony szöcskeegér fogási számnak a legvalószínűbb oka a 

2006 nyara óta tartó szárazság. Csapadék hiányában kiszárad az egereknek fedezéket és táplálékot 

biztosító vegetáció, amely 2008-ban már meg sem közelítette a 2006-ban tapasztalt sűrűséget (7. ábra). 

Az alacsony fogási rátához hozzájárulhat a terület kezelésének változása is. Tereléses legeltetésről 

kaszálásra való átállás történt, amely nagy valószínűséggel negatív hatással van a szöcskeegér 

állományra. 

Az évek közötti relatív abundancia ingadozására hosszú időszakot lefedő bagolyköpetek 

elemzésből származó adatsorokból is következtethetünk. Köpetekből származó adatoknál jellemző, 



10 

 

hogy mivel többnyire csak a gyűjtési idő ismert és a köpet keletkezési ideje nem, így szezonális vagy 

akár éves csúszások is lehetnek az adatsorban, ami megnehezíti statisztikai kiértékelésüket. A 

szöcskeegér relatív gyakoriságának változása jól megfigyelhetően követi a csapadék éves mennyiségét. 

1998 csapadékos időjárásának hatására extrém gyakoriságban jelentkezik a szöcskeegér. 2003-tól 

szintén évről-évre növekszik a csapadék mennyisége, amivel párhuzamosan növekszik a szöcskeegér 

száma is a köpetekben. A csökkenő csapadék mennyiségre csökkenő szöcskeegér denzitás a válasz. A 

kérdés azonban továbbra is nyitott: a szöcskeegér csak csapadékos években - amikor a sok csapadék 

megnöveli a táplálékkínálatot - tudja növelni az állománynagyságát, vagy egy másik hipotézis szerint 

esős napokon egyszerűen csak aktívabbak az állatok, így nagyobb eséllyel esnek bele a talajcsapdába, 

gyakrabban válnak a baglyok táplálékává. 

 
8. ábra: A csíkos szöcskeegér relatív gyakorisága a BMTK-ban gyűjtött gyöngybagolyköpetkben és az 

éves csapadék mennyiség. A szöcskeegér relatív gyakoriságának változása jól megfigyelhetően követi 

a csapadék éves mennyiségét, amely statisztikailag is alátámasztható (korreláció: r=0.55, p=0.03). 

 

Szárazabb években az aszatos, bogáncsos foltok biztosítják egyedül a megfelelően sűrű és magas 

növényzetet a szöcskeegér számára, ezért tapasztalható a magas fogási ráta ebben a vegetációtípusban. 

Csapadékosabb időszakban a füves részeken is magasabb a növényzet, valószínűleg ilyenkor a 

legnagyobb az átjárás az egyes elszigetelt gyomos élőhely foltok között, valamint a populáció 

kiterjeszkedhet az egyébként rövidfüves területekre és újabb helyeket kolonizálhat. Ilyen időszakban 

növekszik a populáció, emelkedik a denzitás, amit a bagolyköpetes adatok is alátámasztanak. 

2.5. Veszélyeztető tényezők 

2.5.1. Élőhely vesztés 

Nem ismert a faj pontos elterjedése, ezért továbbra is fennáll annak a veszélye, hogy élőhelyei 

semmisülnek meg, alakulnak át kedvezőtlenül. A szöcskeegér ismert élőhelyeinek egy része 

szántóként van nyilvántartva, ami probléma, mert akár be is szánthatják. Kérdés, hogy ez valóban 

probléma-e, mert a jelenlegi élőhelyek nagy része egykori szántóföld. Ezek egy része több évtizede 

magántulajdon, nem tartozik az 1995. évi XCIII. Tv. hatálya alá. 

2.5.2. A természetvédelmi kezelés hibái 

Az élőhely vesztés mellett napjainkban az előírt természetvédelmi kezelések egyoldalúsága 

veszélyezteti a szöcskeegér állományokat. A szöcskeegér legnagyobb denzitásban magaskórós 

vegetációban fordul el a BMTK-ban. Az MTÉT mindegyik célprogramja előírja az évi minimum egy 

kaszálást vagy tisztító kaszálást, különböző időpont megkötésekkel, így a kötelező - tehát szabály 

szerinti - gyomirtó kaszálások a védett területeken is szöcskeegér élőhelyeket károsíthatnak.  

A nyári kaszálások, illetve a szárzúzásos élőhelykezelés nagymértékben csökkentheti a 

populációk egyedszámát. A Nagyecsér melletti legelőn (a Kisecsér-dűlőn) 2006-ban még 
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szarvasmarhát legeltettek, nagy részét 2007-ben szárzúzással (!) kezelték, majd 2008-ban lekaszálták 

A kaszált és szárzúzással kezelt területeken a szöcskeegeret nem sikerült újra kimutatni. 2009-ben a 

BMTK letiltotta a kaszálást az élőhely 400 hektáros részén, azonban nagy részét illegálisan így is 

kaszálták, köztük az egyik aszatos élőhelyet, ahonnan egy hónappal korábban több példány is elkerült.  

A kaszálás többnyire nappal végzik, amikor a szöcskeegerek nem mozognak, ezért – 

elméletileg – jelentős pusztulást nem okoz a konkrét tevékenység. Véleményünk szerint a miatt 

károsodik a szöcskeegér állománya a gépi kaszálás során, mert eltávolítják a fedezéket biztosító 

növényzetet, így a meneküléskor egyébként a növényzetre felmászó egerek könnyű prédát jelentenek a 

kaszálás után a területre összegyűlő ragadozók számára. Szintén veszélyeztető tényező, hogy a 

felzavart és menedéket nem találó egerek a levágott rendek alá bújnak be, így a rendek felszedése 

szintén jelentős mortalitással jár. Az évről-évre ismétlődő kaszálás, az egyszerre, rövid idő alatt nagy 

területen eltávolított vegetáció a mozaikosság csökkentése mellett a szöcskeegér állomány további 

csökkenésével járhat. 

2.5.3. Vegyszerhasználat és mérgezés 

A csíkos szöcskeegér élőhelyeinek gyeptársulásain valamint az ezeket szegélyező szántóföldekről 

bemosódó és a településeken használt vegyszerek, a tanyákon használt patkány-, és egérirtó mérgek, 

rövid és/vagy hosszútávon denzitáscsökkenést, mutációt, állománygyengülést eredményezhetnek. 

A vegyszerhasználat ott okozhat még súlyosabb problémát, ahol az ideiglenes parlagot újbóli 

használatbavétel előtt lekezelik rágcsálóirtó Redentinnel. 

További problémát jelenthet a legelő állatok túlzott gyógyszerezése, pl. a féregirtók használata. Az 

ürülékkel a talajba jutó vegyszermaradványok a talaj élővilágát károsítják, így közvetve a 

szöcskeegérre is káros hatással lehetnek. 

2.5.4. Égetés 

A gyepfoltok tavaszi és/vagy őszi felégetése a populációk feltételezett kis egyedszáma és 

egymástól való elszigeteltsége miatt egyes állományok teljes kipusztulását eredményezhetik. 

2.5.5. Predáció 

Az elszaporodó vadfajok szintén veszélyeztető tényezőt jelentenek a csíkos szöcskeegér 

állományokra (pl. vaddisznó túrása, rókák, kóbor házimacskák és kóbor kutyák predációs hatása, stb.). 

2.6. Természetvédelmi státusz 

A csíkos szöcskeegér Magyarországon fokozottan védett, a Vörös Könyvben (Rakonczay, ed. 

1990) szerepel, mint közvetlenül veszélyeztetett állatfaj.  

Nemzetközi szinten a Berni Egyezménynek a II. függelékében, az Élőhely Direktívának 2. és 4. 

függelékében került felsorolásra. Azonban nincs prioritása a fajnak az EU-ban, amely helyzeten 

indokolt lenne változtatni. Az IUCN 2000-es vörös listáján (Hilton-Taylor 2000) a veszélyeztetettség 

közelébe került fajok kategóriájában (near threatend) kapott helyet. Az IUCN 2009 listán a korábbi, 

elavult adatok alapján (Amori 1996) ugyanezen kategóriában maradt európai szinten, azonban az EU 

25 tagországára már VU B1 ab(ii) kategóriába sorolják (veszélyeztetett, kipusztulás magas 

kockázata elterjedési terület zsugorodása miatt), kiemelve, hogy komoly aggodalommal tekintenek 

a faj EU-n belüli helyzetére az elterjedési terület drasztikus csökkenés miatt, amelyet 2000 km
2
-nél 

kevesebbnek becsülnek (Krystufek et al. 2006). 

Az Agrár-Környezetgazdálkodási Program Magas Természeti Értékű Területként (MTÉT) tartja 

nyilván a Borsodi Mezőség 28 000 hektáros részét, és ”A” zónaként, azaz a kiemelt területek közé 

sorolta a természetvédelmi támogatások fontossága alapján. Megfogalmazásra kerültek a választható 

gazdálkodási formák és azok előírásai, valamint a kifizetési összegek, amelyek egyike sincs 

összhangban a csíkos szöcskeegérnek megfelelő élőhely kezeléssel. 

2.7. A közelmúltban történt természetvédelmi intézkedések 

2006-ban intenzív szöcskeegér kutatási program indult, amely tisztázta a faj élőhelyigényét, 

meghatározta az elterjedésének központi területét, valamint kidolgozta és megkezdte monitoringját. 
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Elkészült és kihirdetés alatt van a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési 

terve, mely - a kutatók javaslatait beépítve - kiemelten foglalkozik a csíkos szöcskeegérnek 

legmegfelelőbb élőhelykezelés kialakításával. 

Már a 2009-es évben is, a természetvédelmi hatóság - a BMTK szakemberei szakvéleménye 

alapján - a kaszálási és legeltetési engedélyek kiadását is a faj igényeihez igazított előírásokkal adta ki, 

megtiltva a kaszálást és a gyomirtó szárzúzást a csíkos szöcskeegér ismert 400 ha kiterjedésű 

élőhelyén. 

A megtalált élőhelyek fokozottan védetté nyilvánítását jelenleg a BMTK TK státusza nehezíti. 

Egyéb intézkedés az első fajmegőrzési terv 2004-es elkészülte, valamint a faj első élő egyedeinek 

előkerülése óta nem történt. Az élőhely közvetlen közelében továbbra is szántóföldi mezőgazdasági 

tevékenység folyik. 

3. Cselekvési program 

A szöcskeegér élőhelyeket érintő terület kezelési tervekben a szöcskeegér fajmegőrzési terv 

előírásait prioritásként kell kezelni. A jelenlegi ismeretek szerint a szöcskeegér csak a Borsodi-

Mezőségen fordul el, illetve a Borsodi-Mezőségnek a szöcskeegér az egyetlen faja, amely csak itt 

fordul elő, így a szöcskeegér a terület egyik legnagyobb természetvédelmi értéke. 

A program célja, hogy feltérképezze a csíkos szöcskeegér hazai elterjedési viszonyait, az azokat 

közvetlenül befolyásoló környezeti tényezőket. Hosszútávon biztosítsa a csíkos szöcskeegér 

populációk fennmaradását, valamint fenntartsa és helyreállítsa a jelenlegi és a korábbi élőhelyeit. A 

csíkos szöcskeegér csak a teljes gyepi életközösség fenntartásával őrizhető meg. A gyepeket, és így a 

gyepi életközösségeket az emberi tevékenység alakította ki, és a fenntartásukhoz is elengedhetetlen a 

kaszálás vagy legeltetés. A kezelés mértékének és pontos arányainak meghatározás a program egyik 

legfontosabb célja.  

3.1. A faj – és élőhely megőrzés javasolt módjai 

Az ismereteink szerinti egyetlen előfordulási helyén 1989-ben létrehozták a Borsodi Mezőség 

Tájvédelmi Körzetet (BMTK), amelynek mai kiterjedése 17 932 ha. A nagyecséri magterületen és 

annak szegélyén élő populációk élőhelyeit pontosan fel kell térképezni, és azok megóvása, illetve 

összekötése elsőrendű feladat. Ezen a területen kell elkezdeni a faj hosszú-távú védelmi tervének 

megvalósítását.  

A Borsodi-Mezőség védett területein már rövidtávon csökkenteni kell a kukorica és napraforgó 

termesztésre használt területek arányát, és a hagyományos, mozaikos szerkezetű gyepgazdálkodást kell 

előnyben részesíteni. A mérsékelt intenzitású legeltetés a feltétele a szöcskeegér fennmaradásának. A 

természeti értékekben gazdag központi területek, a „pusztai tömb” esetében fenn kell tartani a 

hagyományos kezelési módot, mert csak így lehetséges a faj megőrzése.  

A területet érintő vizes élőhely rehabilitációk nem járnak a szöcskeegér élőhelyek elárasztásával, 

az ősi folyómeder maradványokban kialakult vizes élőhelyek újjáélesztése a cél. A vizes élőhely- 

füves puszta-extenzíven művelt szántók mozaikja a célállapot. 

A korábbi és feltételezett élőhelyei is nagy kiterjedésű nemzeti parkok (Hortobágyi Nemzeti Park, 

Kiskunsági Nemzeti Park). E három – bár egér léptékkel nézve egymással kapcsolatban nem lévő - 

terület összességében megfelelő kiterjedésű lenne a faj hosszú távú fenntartásához. Az itt található 

állományok pontos lokalitásának feltárása képezi az alapját az élőhelyvédelmi tevékenységeknek.  

Fontos feladat a fajjal foglalkozó szakemberek számára, hogy az MTÉT következő 5 éves 

ciklusának kezdetéig (2014-2019) kidolgozásra és beépítésre kerüljön egy csíkos szöcskeegér csomag, 

vagy egy, a faj igényeit is figyelembe vevő csomag.. 

 A megtalált élőhelyek kezelését a 2006-ban még alkalmazott módszerrel, tehát 

szarvasmarhák legeltetésével, annak is elsősorban pásztoroló módjával kell végezni, kaszálás alól 

egyelőre ki kell vonni a területet. A kaszálás alapvetően drasztikus beavatkozás, melynek számos 

károsító hatása lehet: állatfajok egyedeinek (lárva, adult) pusztulása, talajmenti fészkek 

megsemmisítése, talajszerkezet és mikrodomborzat (pl.: hangyabolyok) megváltoztatása, 

homogenizálás (Sipos 2007). 
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A legeltetési normákat a BNPI és az AKG előírások határozzák meg, amelyek korlátozásokat 

(faj, fajta, időszak, stb.) is bevezetnek. A jelenlegi javaslat 0,5-1 szarvasmarha/ha, szakaszos 

legeltetéssel, az adott év csapadékmennyiségének és fűhozamának figyelembe vételével.  

 

Jelenleg a területen nincsen akkora marha-állomány, ami túllegeltetést okozna. Az 

alullegeltetés esetén jelentkező gyomosodás a szöcskeegér esetében kedvező, mert eredményeink 

szerint legnagyobb sűrűségben magaskórós gyomtársulásokban fordul elő. Cél, hogy az állatokat ne 

hajtsák be legelni a nagyobb kiterjedésű magaskórós növényzeti foltokba (aszatosba, bogáncsosba). A 

szöcskeegér élőhelyén az elgyomosodott területeken mechanikai gyomirtás nem alkalmazható 

Juhokkal végzett rendszeres legeltetést szintén nem megfelelő, mert az előnytelenül alakítaná a 

növényzet struktúráját. 

Az állatok gyógykezelésére olyan féreghajtószereket kell alkalmazni, amelyek jól és gyorsan 

felszívódva kevésbé ürülnek ki, így nem károsítják a gyepek hasznos rovar és féregállományát. 

Törekedni kell a szukcesszió és degradáció, valamint az idegenhonos, agresszíven terjeszkedő 

növényfajok elleni védekezésre is. A szöcskeegér téli álomra való elhúzódása után, október 30-tól 

elvégezhető az általános tisztítókaszálás.  

Az ismert élőhely foltokra a kaszálási és szárzúzási tilalom fenntartása szükséges. A potenciális 

élőfordulási helyek (4. ábra) kaszálása nem végezhető totális kaszálással (az egész terület 

lekaszálásával), hanem legalább 25 %-ot kaszálatlanul kell hagyni. A sakktábla módszer helyett a 

sávos kaszálás preferált, mivel a mai gépparkhoz és kaszálási technikákhoz ez illeszthető jobban. 

Az egymástól elválasztódott, lefűződött állományok élőhelyei között ökológiai folyosókat kell 

kialakítani. 

3.1.1. Rövidtávú feladatok 

Ahhoz, hogy a faj védelmét biztosítani tudjuk az egyik legfontosabb feladat megtalálni  az eddig 

nem ismert állományokat a Borsodi-Mezőség Tájvédelmi Körzeten belül és lepontosítani 

elterjedésüket és nagyságukat. 

A csíkos szöcskeegér ismert és potenciális élőhelyét, a Nagyecsér-legelőt (Kisecsér-dűlő) és a 

Borsodi-Mezőség pusztai tömbjét (A zóna) fokozottan védetté kell nyilvánítani.  

A faj megtalált élőhelyeinek kezelését a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságnak kell elvégeznie. 

Az eddigi gyakorlat az volt, hogy a BNPI kiadta a területeit bérbe, így nehezebben tudta szabályozni 

az ott zajló folyamatokat, mintha ő maga kezelte volna az adott területet. Ez nem kedvezett a csíkos 

szöcskeegér populációjának. A jövőben szerencsés lenne, ha a Nemzeti Park végezné a csíkos 

szöcskeegér élőhelyeinek kezelését, a faj igényeinek figyelembe vételével, így nem a gazdasági 

szabályozók döntenék el a szöcskeegér sorsát.  

Meg kell tudni akadályozni, hogy az ismert szöcskeegér élőhelyeket az engedélytől eltérő 

módon kaszálják. Ezeket a területeket le kell zárni sorompóval és térfigyelő IP-kamerákat kell 

kihelyezni az illegális tevékenységek (pl. kaszálások) kivédése érdekében. Amennyiben mégis 

illegálisan kaszálnak, mintaszerű büntetést kell kiszabni, vagy a támogatásokat megvonni. 

A Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzetben újabb gyep feltörésére és újabb feltáró út 

kialakítására nem kerülhet sor. A csak vadászatra használt, illetve párhuzamos, tehát helyettesíthető 

földutak hosszát jelentősen csökkenteni kell. A gyepen való gépjármű (pl. traktor, terepjáró, quad, 

motor) közlekedést tiltani kell. A csíkos szöcskeegér potenciális és ismert élőhelyein a növényvédő- és 

rágcsálóirtószerek használatát meg kell tiltani. A szántóföldi műveléses túzokvédelmi gazdálkodás 

vegyszeres növényvédelmét csökkentett mennyiségű gyomirtó és gombaölő szerekkel kell 

megvalósítani. 

A vaddisznó, róka, kóbor kutya és kóbor macskák számát a csíkos szöcskeegér élőhelyein, a 

legminimálisabb szinten kell tartani. 
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8. ábra: A cselekvési program helyszíne a BMTK központi területén: szántó-gyep konverzió, út 

megszüntetése és a fokozott védelmet igénylő Magterület. 

3.1.2. Középtávú feladatok 

A Nemzeti Parki Igazgatóság vagyonkezelésében lévő bérbe adott területeken a szerződések 

felülvizsgálata szükséges. A területek a továbbiakban csak úgy adhatóak bérbe, ha a szerződésben a 

termelési mód is meghatározott, amely túzokvédelmi növénytermesztés, de elsősorban extenzív, 

legeltető állattartás lehet. Támogatni kell a külterjes állattartás (szarvasmarha, ló, juh) megtartását, 

bővítését. Meg kell határozni a legeltetés módját, amelynek törekednie kell a táj és a vegetáció 

mozaikosságának fenntartására és kialakítására. A túllegeltetés kerülendő, foltokban magas füves 

növényzetet kell hagyni. 

A magterületen kívül is a Magas Természeti Értékű Területek (MTÉT) rendszerben történő 

gazdálkodást kell megvalósítani. További cél, a MTÉT rendszerébe illesztett csíkos szöcskeegér -  

vagy a faj igényeit is figyelembe vevő - csomag kifizetési rendszer költségeinek, szabályozóinak 

meghatározása, a gazdálkodóknak a kifizetések megkezdése. 

Az egymástól elválasztódott, lefűződött állományok élőhelyei közötti folyosókat kell 

kialakítani, és az állományokat direkt módszerekkel nyomon kell követni. 

Keresni kell a lehetőségét egy szöcskeegérrel foglakozó LIFE pályázat összeállítására, amely 

egyben akár a lengyel és román populációk védelmét is magába foglalhatná. A pályázást 

megkönnyítené, ha a S. subtilis taxonnak prioritása lenne az EU-ban az Élőhely Direktíva szerint, tehát 

el kell érni, hogy a szöcskeegér is a prioritással rendelkező fajok listáján szerepeljen. 

A terráriumi tartás és a terepi kutatások eredményeit felhasználva, ki kell dolgozni a szöcskeegér 

zárthelyű szaporításának és visszatelepítésének módszereit, feltétel rendszereit. A szöcskeegér 

tartás és szaporítás megfelelő helyszíne lenne a tervezett Tiszabábolnai kutató- és bemutatóközpont. A 

zárthelyi és vadonélő borsodi állományból megkezdődhet a visszatelepítés, a Kiskunságra és a 
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Hortobágyra (amennyiben bebizonyosodik, hogy ezekről a területekről eltűnt a szöcskeegér). 

Részletek a 4. fejezetben. 

3.1.3. Hosszú távú feladatok 

A BMTK belső területein a gyepek közé ékelődő szántókon művelési módot kell változtatni, a 

búza, napraforgó és kukoricatáblák helyén természetes gyepek visszaalakítása szükséges. 

3.2. Monitorozás és kutatás 

Az intenzív kutatások megvalósításhoz szükséges lehet több, a szöcskeegér kutatásban és 

védelemben valóban érdekelt intézmény és kutató csoport összefogása és a kutatások kiszélesítése. 

A kutatásokat intenzívebbé kell tenni a BMTK területén és kiemelt hangsúlyt kell fektetni a 

nagyecséri magterületeken kívül található állományok feltérképezésére. 2006-2009 között a kutatások 

a populációdinamikára fókuszáltak. A továbbiakban ez háttérbe szorítható és a prioritást a Kisecsér-

dűlőn kívüli, valamint a BMTK-n kívüli, pl. hortobágyi szöcskeegér állományok felkutatásának 

kell adni.  A faj rejtett és különleges életmódja miatt a terepi kutatások igen munkaidő és 

költségigényesek. A szükséges ismeretanyag összegyűjtéséhez még sok év intenzív kutatása 

szükséges.  

A kutatások intenzívebbé tételéhez szükségessé válhat egy kutatóbázis kiépítése a BMTK 

területén, amelyet a BNPI-gal közösen kidolgozott koncepcióval lehet megvalósítani, akár a 

beruházási költségek megosztásával. Egy dél-borsodi kutatóközpont ideális helyszínt jelenthetne egy 

zárt helyű szöcskeegér szaporító állomány számára is. 

Érdemes lenne egy mintaterület kijelölni, és a kezelések hatását folyamatosan vizsgálni, 

monitorozni. 

   

3.2.1. Monitorozás 

A borsodi populáció indirekt módszerre épülő monitorozását (bagolyköpet vizsgálatok) 

legalább 3 központi lelőhelyen, szezonális/évszakonkénti rendszerességű mintavétellel folytatni kell.  

Fel kell deríteni a populációk szerkezetét, fel kell térképezni ezek térbeli struktúráit. A 

nagyecséri élőhelyeken a monitorozás elevenfogó csapdázással történik. E tevékenységet május és 

szeptember között, élőhelyenként legalább havi gyakorisággal, 5 nap (4 éjszaka) kell végezni. A 

csapdázás hatékony módszere az élvefogó talajcsapda. 10-12 cm mélységű csőből, vagy kisebb 

vödörből a szöcskeegér nem tud kiugrani. Lényeges a cső aljának a perforálása, hogy a behulló 

csapadék gyorsan elszivároghasson. A csapdákat lezárva kell tartani, mivel amennyiben a talajvíz 

csapadékos időszakban feljöhet bennük. A módszer szelektív a szöcskeegérre, mert a többi egérfaj 

egyedei ki tudnak ugrani a rövid csövekből. A talajcsapdák ellenőrzése naponta kétszer (reggel, este) 

szükséges, illetve az időjárás és a csapdákba eső állatok mennyiségének függvényében háromszor. 

Eddigi eredmények szerint a fogási sikert a szokásosnál nagyobb mértékben meghatározza az aktuális 

időjárás, így javasolt az azonos időjárási körülmények melletti csapdázás, amelyet közvetlenül 

esőzések utánra érdemes időzíteni. Ennek oka részletes ismertetésre került a Populációdinamika 

fejezetben. 

Élvefogó dobozcsapdázás hatékony szöcskeegér fogásra nem alkalmas. 

 A vegetációszerkezeti változások folyamatos nyomon követése, a magaskórós vegetáció 

kiterjedésének a térképezése elengedhetetlen. A vegetáció változásának függvényében a monitoring 

hálózat elhelyezkedése módosítható, tekintve, hogy a szöcskeegér elköltözik a borítás nélkül maradó, 

kiszáradó növényzetű területekről. 

Mivel a hazai állomány rendkívül kicsi, és nem lehet tudni, hogy a jelenlegi élőhely az 

optimális-e a faj számára vagy csak ide szorult vissza, mindenképpen érdemes lenne a külföldi, 

elsősorban ukrán stabil – igaz más (al)fajhoz tartozó - állományok élőhelyeivel való összehasonlítás 

részben az irodalmi adatok alapján, részben a terepen végzett vizsgálatokkal. 

További kérdés, hogy e kiszáradó gyomos élőhelyről hová költöznek a szöcskeegerek, valamint 

mennyire használják a mezőgazdasági területeket, pl. a lucernást? Kísérletet kell tenni ezen 

állományvándorlások útvonalainak azonosítására. 
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Az ujjperc-eltávolításos jelölés alkalmazása a szöcskeegér kutatás során is tilos. Az ujjperc 

tetoválása és a mikrochipes (PIT tag) jelölés alkalmas módszer a szöcskeegerek egyedi jelölésére. 

A további vizsgálatok során szükséges meghatározni a választott és az elkerült élőhely-

elemeket (gyeptípus, bokrosodás, facsoportok, borítottság, vaddisznótúrások, stb.), a területkezelési 

terveket ennek megfelelően kell átdolgozni. A mikrohabitat preferencia vizsgálatokhoz telemetriai 

módszerek is alkalmazhatóak. Sikeres szöcskeegér telemetriát ez idáig csak Dániában végeztek: 0,35 

g tömegű hátra ragasztott „Biotrack” adókkal 9 napig tudták követni a jelölt egereket (Møller et al. 

2009). Szöcskeegér telemetriánál elsődleges szempont, hogy a transzmitter a hordozó egeret ne zavarja 

a fűben való bujkálásban, vagy egyéb mozgásában.  

Közvetett módszerrel a csíkos szöcskeegér predátorainak, a gyöngybaglyoknak jeladóval és 

kamerával történő nyomon követése és megfigyelése is hatékony információgyűjtési lehetőséget adhat. 

Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy azon gyöngybagoly párokat, ahol a köpetekből 

rendszeresen előkerül a faj, milyen módon lehetne megjelölni.  

A Borsodi-Mezőség központi, nagyecséri részén vizsgálni kell a legeltető állattartással 

rendelkező és a felhagyott, erősen szukcesszálódó gyeptársulások csíkos szöcskeegér állományainak 

nagyságát, élőhely választási sajátosságait. A megőrzési program során megvalósított 

tevékenységeknek a szöcskeegér populációra gyakorolt hatását folyamatosan monitorozni kell.  

 

3.2.2. Elterjedés feltérképezése 

Kísérletet kell tenni a csíkos szöcskeegér kiskunsági, valamint hortobágyi előfordulásának 

bizonyítására. Ehhez bagolyköpetek intenzív gyűjtése és elemzése szükséges a gyepterületek 

környékén található épületpadlásokról, valamint a területen költő erdei fülesbaglyok fészkei alól.  

1970-ben Schmidt Egon még Baja mellett talált szöcskeegeret bagolyköpetben (Schmidt 1971), 

így itt a Kiskunság délebbi, nem védett területen is érdemes köpetgyűjtéssel próbálkozni.  

A csíkos szöcskeegér előfordulása foltszerű a borsodi élőhelyen. Rövidtávon szükséges a nagy 

szöcskeegér denzitású élőhely foltok azonosítása, valamint már középtávon érdemes vizsgálni az 

ezeket összekötő potenciális ökológiai folyosók típusait, azok területi megvalósítási lehetőségeit. 

3.2.3. Etológiai, élettani vizsgálatok 

A szöcskeegér életmódja, viselkedése terráriumi körülmények között vizsgálható a 

legegyszerűbben. Szaporodásáról kevés információval rendelkezünk. Sikeres terráriumi szaporításáról 

szerzett tapasztalatok megalapoznák egy később (félig?) zárt helyen tartott szaporító állomány 

kialakítását, valamint egy visszatelepítési programot. 

Laboratóriumi tartás esetén lehetőség lenne az állatok mozgásmintázatának elemzésére 

(motiméteres vizsgálat), amellyel többek között a faj stressz érzékenységéről nyernénk információkat. 

Az eredmények felhasználhatóak lennének, mind az optimális tartási körülmények megállapításához, 

mind az élőhelyi kezelésekhez. 

A szöcskeegér előfordulását nagyban befolyásolja, hogy rendelkezésére áll-e elegendő táplálék. 

Mobil laboratóriumi eszközökkel a terepen meg kellene vizsgálni az állatok anyagcsere intenzitását, 

energiaszükségletét. Ezek a vizsgálatok az állatoknak semmilyen károsodást, zavarást nem okoznának. 

Fontos megismerni a „nyári álmok” élettani okát, valamint a szöcskeegérnek a bogáncshoz való 

vonzalmának hátterét. 

El kell kezdeni a zárt helyen történő szöcskeegér szaporítás, valamint a repatriálás 

protokolljának kidolgozását.  

3.2.4. Genetikai vizsgálatok 

Genetikai vizsgálatokkal három kérdéscsoportot kellene tisztázni: (1) taxonómia: a kárpát-

medencei S. subtilis trizona populáció kromoszómaszámát és a kromoszómák szerkezetét, és ennek 

hasonlóságát, különbözőségét a többi európai populációtól; (2) a populáció genetikai távolságát a 

szomszédos román, lengyel és ukrán populációktól; (3) populációgenetikai szintű vizsgálatokkal az 

egyes szubpopulációk valamint egyedek közötti különbségek feltárását, a szöcskeegér megmaradt 

populációjának a finom-skálás populációstruktúrájának, génáramlásának, genetikai diverzitásának 

(heterozigócia, alléldiverzitás) vizsgálatát mikroszatellit DNS lókuszok elemzésének segítségével.  
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További fontos feladat védelme érdekében az alapadatok gyűjtése a kihalástól veszélyeztetett 

csíkos szöcskeegér utolsó populációjának részletes genetikai struktúrájáról. Ez a még jelentős 

populáció lehet az alapja egy természetes visszatelepedési folyamatnak, valamint egy jövőbeli 

repatriálásnak is. Azonosítandók a diszkrét populációk, valamint az izoláció és migráció relatív hatása, 

a jelenlegi és historikus effektív populáció méret és a populáció demográfiai története (természetesen 

alacsony a genetikai diverzitás, vagy csökken a mértéke?). Az egyik fontos kérdés, hogy a jelentős 

gyakorisági fluktuációk (egyes években a detektálhatósági szint alá süllyed a faj gyakorisága a 

Borsodi-Mezőségen, miközben más években már-már gyakorinak számít) miatt bekövetkezik-e a 

palacknyak-effektus? Egy másik megválaszolandó kérdése a programnak, hogyan kezeljük a 

populációt, hogy növekedjen a genetikai variabilitás? Molekuláris analízis (DNS vizsgálat) 

segítségével meg kell határozni a csíkos szöcskeegér magyarországi állományainak rendszertani 

helyét. Szintén tisztázni kell az egyes populációk (pl. a még talán létező vajdasági (Petrov 1992), 

erdélyi állományok közötti rokonsági fokokat, genetikai távolságot. 

Az emlősök többségének genomja tartalmaz herpesz vírus géneket. A herpesz vírus a beépülést 

követően az evolúció során változáson ment keresztül, így a vírus fajra jellemző. Két faj-alfaj 

vírusának összehasonlításával, a különbség mértékéből következtetni lehet a két taxon eltérésének 

mértékére, ill. a két emlősfaj szétválásának idejére. A külföldi mintákkal történő összehasonlítás 

jelezné a hazai populációk eltérésének mértékét. 

Az e- célra vett minták további vírusfertőzöttség (Encephalitis, Adenovírus) kimutatására is 

alkalmasak lennének. A magas fertőzöttség a kis populációkra jellemző és jelenthet kockázati 

tényezőt. 

3.3. Környezeti nevelés, kommunikációs stratégiák 

A BMTK bejárataihoz ismeretterjesztő táblák kihelyezése nagyban segítené a természetvédelmi 

célok megértetését a látogatókkal és helybéliekkel. Mezőnagymihály, Tiszabábolna, Mezőcsát, Gelej 

falu-, illetve városközpontjaiba is kihelyezhetők táblák. 

A szöcskeegér kutatásról és magáról a fajról 2009/2010-ben filmek készülnek. Hasonló 

produkciók készítése és minél szélesebb közönség előtti bemutatása a későbbiekben is fontos 

természetvédelmi célokat szolgálna.   

A BMTK déli régiójában a TK tervei között szerepel egy kutatószállás kialakítása, amellyel 

egyidejűleg és lehetőleg egy helyen ki kell alakítani egy csíkos szöcskeegér bemutató és oktató 

központot is. Itt lehetőség nyílna egyrészt környezeti nevelési programok lebonyolítására, másrészt a 

Borsodi-Mezőségben gazdálkodók számára továbbképzési lehetőséget is nyújtana a természetbarát 

gazdálkodási módok elsajátítására. Nem utolsó sorban hazai illetve nemzetközi fórumok és műhelyek 

munkájához is teret nyújthatna. 

A szöcskeegér, mint a Borsodi-Mezőség emblematikus állata megjeleníthető 

ajándéktárgyakon, plüss játék formájában, matricákon. 

3.4. A fajmegőrzési terv felülvizsgálata 

A Terv felülvizsgálatát 4 évente szükséges elvégezni, áttekinteni az újabb kutatási eredményeket és 

az élőhely kezelések, egyéb beavatkozások, tevékenységek hatásosságát. 

4. Csíkos szöcskeegér természetvédelmi célú tartási és szaporítási protokoll 

4.1. Célok 

A S. subtilis trizona taxonnak egyetlen ismert populációja létezik, emiatt kipusztulástól 

veszélyeztetett. A borsodi populációt érő sztochasztikus negatív hatások (tűz, fertőzés, stb.) az alfaj 

kipusztulásához vezethetnek. Az alfaj megőrzése érdekében, a fajmegőrzési stratégia részeként 

szükséges lehet egy zárt/félig zárt helyű tenyészállomány kialakítása, valamint a szöcskeegér 

visszatelepítése korábbi, BMTK-n kívüli élőhelyeire, tekintve hogy nincs lehetőség természetes 

előfordulási terület növekedésének, vagy a korábbi élőhelyekre (Hortobágy, Kiskunság) történő újbóli 

visszatelepedésnek. A cél egy BMTK-n kívüli életképes szöcskeegér populáció kialakítása. 

E protokoll felhasználja a rákosi viperára készült tenyésztési protokollt (Dankovics et al. 2004). 
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4.2. Feltételrendszer 

 A feltételezett hortobágyi szöcskeegér populáció megkeresése. Egy életképes hortobágyi és 

borsodi populáció egyidejű megléte esetén a szaporítási és visszatelepítési program 

értelmét veszti, illetve prioritása hátrább kerül. Ebben az esetben kísérletképpen a 

Kiskunságba történő visszatelepítés kerülhet előtérbe. (2007-2009 között a Kiskunságban 

végzett intenzív kisemlős felmérés során a szöcskeegér nem került elő, megerősítve a 

feltételezést, hogy onnan a faj kipusztult.) 

 A BMTK-ban élő populáció monitorozása. Fogva tartásra és szaporításra csak egy stabil 

borsodi populációból vehetők ki egyedek. 

 Populációgenetikai vizsgálatok, heterozigócia mérése a vadon élő állományok és az ex situ 

állományokban. 

 Szakmai Tanács alakítása, amelyben képviseltetik magukat a területileg illetékes Nemzeti 

Park Igazgatóságok, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, valamint kutatásokat 

valóban végző intézményeknek a témában érintetett képviselői. 

4.3. Csíkos szöcskeegér tartás körülményei 

 Egy élőhelyről maximum 2 egyed (1 hím, 1 nőstény) kerül begyűjtésre.  

 A befogás minden esetben a Programvezető vagy a Tudományos Koordinátor, illetve az 

illetékes Nemzeti Parki Koordinátor jelenlétében történhet. A befogás helyszínéről élőhelyfotó 

készül, illetve a hely GPS-koordinátái rögzítésre kerülnek.  

 A befogott állatok átmeneti időre karanténba kerülnek. Csak miután megbizonyosodtunk róla, 

hogy az illető egyed egészséges és elfogadja a felkínált táplálékállatokat, kerülhet be a 

terráriumba.  

 A karantén időszaka alatt állatorvosi vizsgálatra és genetikai mintavételre is sor kerül.  

 Egy térben tartott egyedeket az összeengedést követő egy hétben az aktív időszakukban 

folyamatos megfigyelés alatt kell tartani, valamint az állatokat naponta megvizsgálni, 

harapásnyomokat keresni. Az agresszív egyedeket ki kell venni a programból és szabadon 

engedni a befogása helyén. 

 Az állatokat a természetes időjárási körülmények között szükséges tartani. Nyáron faforgáccsal 

tölthető fel a terrárium 8-10 cm magasságig, melyet a teleléshez vastag földrétegre kell 

cserélni, és a terrárium alját alulról szigetelni kell. A terráriumot a természetes élőhelyről 

származó száraz növényzettel, valamint ágakkal, kövekkel kell berendezni. A szöcskeegerek 

rendszeresen isznak, az elfogyasztott víz mennyisége önműködő itatóval folyamatosan 

mérhető. A terrárium klímáját a lehető legtermészetesebb oszcillációra kell beállítani, 

mesterséges szabályzás nem használható. A terrárium hőmérsékletének, légnyomásának és 

páratartalmának változását folyamatosan követni és rögzíteni kell. A sötétség-világosság aránya 

a természetes ciklust követi. Világosban hagyományos digitális, sötétben mozgásérzékelős 

automata infrakamerákkal követendők, illetve rögzítendők az eseményeket.   

 A fogságban lévő egyedeknek minél természetesebb táplálékot és vadászati lehetőséget kell 

biztosítani. 

 Az egyes egyedekről Törzslapot kell kitölteni, melyen az egyeddel kapcsolatos fontosabb 

információkat kell rögzíteni. Egyedi azonosítás céljából minden egyed fotózni és tetoválni kell, 

vagy mikro chippel (PIT tag) megjelölni. Az egyes egyedek testhossza, farokhossza és testsúlya 

minden vizsgálatkor rögzítésre kerül.  

 A Központ működésével kapcsolatos minden eseményt Naplóba kell bejegyezni. 

 Az állatok táplálása és az ezzel kapcsolatos megfigyelések rögzítése a Telepvezető feladata. A 

egerek táplálékát vásárlás, illetve tenyésztés/termesztés révén tudjuk biztosítani. Ezek a 

kereskedelemben beszerezhető eltérő méretű egyenesszárnyúak (banántücsök, házi tücsök), 

zöldségek, gyümölcsök, magvak (pl. zöldborsó, alma, tökmag, napraforgó mag). Az egerek 

túletetését el kell kerülni! Az egerek számára „mókuskerék” behelyezhető, amely egyben 

aktivitásuk mérésére is alkalmas egy egyszerű kerékpáros sebesség és megtett utat mérő 

eszközzel. Egy térben tartott több állat esetén bőséges táplálékot kell biztosítani, elkerülendő a 
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táplálékhiány miatti összetűzéseket. Kiegészítő jelleggel fűhálózással kell biztosítani minél 

nagyobb hányadú természetes táplálékállatot a nyári-koraőszi időszakban. Meg kell próbálni 

néhány természetes táplálékállat tenyésztését. 

 A vizsgálatok módszertani hátterét a Szakmai Tanács évente felülvizsgálja, szükség esetén 

módosítja.  

 A teljes működésről minden év december 31.-ig kell elkészíteni az éves jelentést az illetékes 

természetvédelmi hatóság és Szakmai Tanács felé.  

4.4. Teleltetés 

 Biztosítani kell, hogy a terráriumban tartott egerek a természetes életmódjukat élhessék, így 

elvonulhassanak téli álomra is.  

 Dániában sikeresen hibernációra, téli álomra késztettek fogságban tartott szöcskeegereket. Az 

egereket földdel félig feltöltött, kívülről szalmával fagy ellen szigetelt faládákba, a ládákat a 

szabadba, esővédett helyre helyezték. 

4.5. Szaporulat 

 Fogságban tartott példányok generáció számának minimalizálása, az állomány frissítése 

szükséges vadon fogott egyedekkel. 

 Az ivarérett egyedek egy része bekapcsolandó a tenyésztésbe.  

 Amennyiben elhullás történik és a tetem fellelhető, akkor azt regisztrálás után az állatorvos 

által javasolt hőmérsékleten tároljuk. A tetem további sorsáról a természetvédelmi hatóság 

dönt.  

4.6. Kibocsátás 

 Az IUCN (1996) iránymutatásai szerint szükséges eljárni. 

 Miután az első kibocsátásra legkorábban a program kezdetét követő 3-4 év múlva kerülhet sor, 

ezért a kibocsátási stratégiát elegendő később meghatározni.  

 A kibocsátás idejéről, módjáról, helyszínéről, stb. majd a Szakmai Tanács ajánlása alapján lehet 

dönteni. 

 A kibocsátás helyszínének a szöcskeegér által preferált élőhelytípusnak kell lenni: nagy 

kiterjedés, háborítatlan mezei aszatos, vagy bogáncsos gyomos foltok hálózata, amelyet nem 

kaszálnak évente és legelő állatokat sem hajtanak bele, valamint ez az állapot a távoli jövőben 

is biztosítható. A kibocsátás helyszínét egy később meghatározott időpontig kerítéssel is körbe 

kell venni elsősorban a ragadozók kizárása miatt. A kerítésnek kívül kell tartania az emlős 

ragadozókat, a kerítésen belüli területről lehetőség szerint csapdázással el kell távolítani a nagy 

és kis emlős ragadozókat. A sűrű növényzet védi az egereket a baglyoktól, így a kerítéssel zárt 

területet nem szükséges fedni. 

 A „Soft-release” módszert kell követni az kibocsátáskor, az állatokat élelemmel, vízzel és előre 

kialakított búvóhellyel kell segíteni.   

 A kibocsátott állatoknak állatorvosi és genetikai vizsgálaton kell átesniük. 

 Az összes kibocsátott állatot PIT tag-gel kell jelölni, valamint egy szignifikáns számú csoportot 

telemetria adóval kell megjelölni és folyamatosan követni. A telemetriai vizsgálatok 

módszereit a 3.2.1. fejezet tárgyalja részletesen.  

 

5. Köszönetnyilvánítás 

Köszönettel tartozunk elsősorban azoknak, akik rendszeres résztvevői a terepen folyó munkáknak, 

így nagymértékben hozzájárulnak a szöcskeegérről szerzett ismeretek bővüléséhez. Ők Czabán Dávid, 

Ottlecz Barnabás, Péter Dávid. A fajmegőrzési terv összeállításában segítségünkre volt Szitta Tamás és 

Gombkötő Péter. A borítókép Börzsönyi Izolda munkája. 
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