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Összefoglaló

A magyar szöcskeegér (Sicista trizona trizona) az egyik leginkább veszélyezte-
tett hazai kisemlősfajunk. A trizona alfaj csak hazánk területén él, és jelenleg 
egyetlen állományát ismerjük a Borsodi-Mezőség területéről, azonban a 2000-
es években még volt adata a Hernád-völgyből is. A kutatás célja nagyobb 
mennyiségű bagolyköpet átvizsgálásával a Hernád-völgyi állomány esetleges 
kipusztulásával vagy meglétével kapcsolatos kérdés tisztázása, továbbá egyéb, 
potenciális helyekről gyűjtött mintákból a faj jelenlétének vagy hiányának az 
igazolása. A rendelkezésünkre álló Hernád-völgyi és a szomszédos kelet-csere-
háti köpetekből összesen 1491, illetve a Borsodi-Mezőség és az ezzel határos 
Sajó–Hernád-sík egy-egy mintavételi helyéről pedig 717 zsákmányállatot azo-
nosítottunk. A vizsgálat során a bagolyköpetmintákból összesen 2208 kisemlős 
került elő, magyar szöcskeegér maradványt nem találtuk. A mintavételi terü-
letek legjellemzőbb kisemlősfajai a mezei pocok (Microtus arvalis), a Mus-fajok 
(Mus sp.), az erdeiegér-fajok (Apodemus sp.) és az erdei cickány (Sorex araneus) 
voltak.
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Abstract

The Hungarian Birch Mouse is one of the most endangered small mammal spe-
cies in Hungary. The trizona subspecies lives only in Hungary, with only one 
known population, located in the Borsodi-Mezőség. In the beginning of the 
2000s, the species was present in the Hernád-valley. The aim of the study was 
to clarify the present situation of the species in the Hernád-valley, moreover to 
obtain new data on the species from other potential localities. 1491 prey items 
were identified from Hernád-valley and from the neighbouring Kelet-Cserehát 
and 717 prey items from the Borsodi-Mezőség and Sajó–Hernád-sík. The spe-
cies was not present in the observed material, consisted of totally 2208 spec-
imens. The most frequent prey items were the Common Vole, Mus-species, 
Apodemus-species and Common Shrew. 
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Bevezetés

Magyarország természeti értékeinek védelme közös érdekünk és feladatunk. 
Biodiverzitásunk megtartása kiemelten fontos, ami magába foglalja a fajok és 
azok természetes élőhelyeinek védelmét és fenntartását. A magyar szöcske-
egér (Sicista trizona trizona) [korábbi nevén csíkos szöcskeegér (Sicista subtilis tri-
zona, frivaldszky, 1865)] az egyik leginkább veszélyeztetett hazai kisemlősfajunk. 
Rendszertani besorolása sokáig vitatott, tisztázatlan volt. méHely (1913) által 
leírt Sicista subtilis trizona alfaji státusza egészen a közelmúltig elfogadott volt. 
A taxon jelenlegi érvényes neve a faji rangra emelés után Sicista trizona trizona, 
ami Cserkész és mtsai. (2016) munkájának eredménye. A faj természetvédelmi 
státusza ez által megváltozott, mert a S. trizona areája jelentős mértékben 
redukálódott a S. subtilis elterjedési területéhez képest.

Az utóbbi két évtizedben a fajnak már csak két tájegységen voltak ismert 
előfordulásai. A Hernád-völgyben a korábbi kutatások során Schmidt Egon 
1969-ben (sCHmidt, 1971), Szentgyörgyi Péter 1994-ben (szentgyörgyi és mtsai., 
1996), illetve kondor és mtsai. (2015) egy 2008-as gyűjtésben találták meg a fajt 
bagolyköpetből. Valószínűsíthető, hogy az emberi tevékenységek, így a terü-
let rendszeres felégetése, a faj számára előnytelen mezőgazdasági módszerek 
alkalmazása, a mezőgazdasági kártevőkkel szembeni helytelen védekezés és 
számos más antropogén hatás következménye lehet, hogy a szöcskeegér a 
területről tíz éve nem került elő (kondor és mtsai., 2015).

Az egyetlen ismert, még meglévő hazai maradványállománya a Borsodi-
Mezőség területén található. Feltételezhető, hogy azért maradt itt fenn, mert 
a tiszai árvizeket megakadályozó gát ezen a vidéken csak a XX. század köze-
pén épült meg, így az áradások után a dúsan növő növényzet kedvezhetett az 
állatnak. A nagyecséri területekről rendszeres az előfordulása, 2006-tól kezdve 
sikeresek voltak az itt végzett élvefogó csapdázások (Cserkész és mtsai., 2014), 
és regisztrálták már 28%-os relatív gyakoriságát is bagolyköpetekből (Cserkész 
és mtsai., 2004).

A faj aktuális elterjedésének tisztázásával lehet meghatározni a fajt érintő 
természetvédelmi intézkedések célterületeit. Ez a szöcskeegér fennmaradása 
szempontjából sürgető fontosságú, tekintve az elmúlt 50-70 évben történt 
sorozatos lokális hazai kihalásait. Kutatásunk során többnyire gyöngybagolytól 
(Tyto alba) származó bagolyköpetek analízisével szereztünk adatokat. A mód-
szer előnye, hogy az állatok zavarása nélkül történhet egy adott terület kisem-
lősfaunájának felmérése.

A kutatás célja nagyobb mennyiségű bagolyköpet átvizsgálásával a Hernád-
völgyi populáció esetleges kipusztulásával vagy meglétével kapcsolatos kérdés 
tisztázása, illetve a Borsodi-Mezőségről gyűjtött mintákból a faj jelenlétének 
az igazolása. Továbbá a két terület szomszédos kistájairól is voltak mintavételi 
helyeink, a Keleti-Cserehátból és a Sajó–Hernád-síkról.
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Anyag és módszer

Mintavételi helyek és időpontok

Az általunk vizsgált nyolc mintavételi hely négy kistájat érint. A Hernád-völgyhöz 
tartozik Aszaló, Hernádszentandrás és Kiskinizs. A szomszédos Keleti-Cserehát 
területén található Hernádpetri, Hernádvécse és Fancsal. Igrici a Sajó–Hernád-
síkon, Borsodivánka pedig a Borsodi-Mezőségen fekszik (1. ábra).

1. ábra. Mintavételi helyek a települések feltüntetésével

A rendelkezésünkre álló bagolyköpetek hat különböző évből származnak. A 
Hernád-völgy térségéből való köpetek többnyire templomtornyokból, az alföl-
diek pedig terménytárolóból, illetve költőládából lettek begyűjtve (1. táblázat). 
A köpetek keletkezésének ideje és begyűjtésük időpontja között több éves elto-
lódás is lehet, ezért a maradványok pontos kora nem ismert. A begyűjtésre 
került és átvizsgált köpetek jórészt gyöngybaglyoktól származnak, kivéve a 
2005-ös fancsali mintát, ami egy macskabagoly (Strix aluco) tartózkodóhelyéről 
lett összegyűjtve.
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Település Gyűjtés ideje Objektum

Aszaló 2003. 07. 09 és 2015. 08. 18. református templom

Hernádszentandrás 2003. 07. 10. református templom

Hernádvécse 2003. 07. 11. római katolikus templom

Fancsal 2005. 11. 11. és 2011. 07.26. evangélikus templom

Hernádpetri 2011. 07. 14. n.a.

Kiskinizs 2015. 08. 18. református templom

Borsodivánka 2006. 08. 05. terménytároló

Igrici 2017. 02. 21. költőláda

1. táblázat. Gyűjtési időpontok a települések és az objektumok feltüntetésével

Bagolyköpet-analízis

A bagolyköpet-elemzés célja az előfordulási adatok gyűjtése, a baglyok táplálék-
preferenciájának és a fajok relatív abundanciájának vizsgálata. Monitorozáshoz, 
állapotfelméréshez, faunisztikai kutatásokhoz és diverzitásbecsléshez alkal-
mazható (Csorba és PeCsenye, 1997). Természetvédelmi és állatvédelmi szem-
pontból a legkevésbé invazív módszernek tekinthetjük. Bizonyos ritka és speci-
ális életmódot folytató kisemlősök kimutatására néha ez az egyetlen módszer 
(denys és mtsai., 1999), ez a szöcskeegér esetében is jórészt így van. 

A minták feldolgozása

A köpetek valódi számát az állaguk miatt nem lehetett pontosan meghatározni, 
mert a szállítás és a tárolás miatt egy idő után vesztenek tömörségükből és 
szétmállanak. A minták feltárásához száraz technikát alkalmaztunk. A határo-
zásra alkalmas maradványokat megfelelően tisztítottuk, hogy az azonosítás-
ban kulcsszerepet játszó bélyegek jól láthatóak, vizsgálhatóak legyenek. Ezután 
a határozáshoz sztereomikroszkópot használtunk, a felmerülő méréseket digi-
tális tolómérővel végeztük. A feldolgozás alatt különösen figyeltünk a szöcske-
egér tipikus megkülönböztető jegyeire, mint a maxillában található P1-es fog, 
illetve a mandibulában lévő M1 és M2-es fog közel azonos mérete. A törmelék-
ben lévő jobb, illetve bal állkapcsokat és a koponyákat külön-külön számoltuk, 
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és a nagyobb értéket vettük példányszámnak. A határozás során zörényi (1990) 
és UJHelyi (1994) munkáit használtuk.

Eredmények

A rendelkezésünkre álló Hernád-völgyi mintákból összesen 1491 zsákmányálla-
tot azonosítottunk (2. táblázat). 

Taxon
Mintavételi helyek

Eptesicus serotinus

M
yotis m

yotis

M
uscardinus avellanarius

Rattus sp.

A
podem

us agrarius

A
podem

us sp.

M
icrom

ys m
inutus

M
us sp.

N
eom

ys sp.

Sorex m
inutus

Sorex araneus

Crocidura leucodon

Crocidura suaveolens

M
yodes glareolus

A
rvicola am

phibius

Pitym
is subterraneus

M
icrotus arvalis

Aszaló  (2003) 1 - - - 1 8 2 57 1 52 97 5 13 - - 1 130

Hernád-
szentandrás 

(2003)
- - - - - 3 2 16 - 1 11 - 4 - - 1 58

Hernádvécse 
(2003) - - - - 3 5 4 7 - 4 13 7 20 - - 2 60

Fancsal (2005) - - 8 4 - 33 - 8 - - - - - - - 1 34

Fancsal (2011) - - - - 3 6 - 9 - - 1 2 3 - - 1 42

Hernádpetri 
(2011) - 1 - 12 17 19 11 28 - 20 37 25 88 1 - 4 163

Aszaló  (2015) - - - 5 5 6 3 51 1 - 6 5 21 - - - 205

Kiskinizs (2015) - - - - 1 - - 2 - - 3 - - - - - 7

Borsodivánka 
(2006) - - - 1 62 46 21 15 1 12 19 13 2 - 1 1 243

Igrici   (2017) - - 1 1 5 25 - 15 - 2 7 6 6 - - 1 211

2. táblázat. A gyűjtőhelyekről kimutatott kisemlősfajok az előkerült példányok számának 
feltüntetésével

A borsodi-mezőségi anyagokból összesen 717 táplálékállat-maradványt határoztunk 
meg. A magyar szöcskeegér maradványait itt sem találtuk. A vizsgált mintákban a mezei 
pocok, az erdeiegér-fajok (Apodemus sp.), a Mus-fajok és az erdei cickány voltak a leggya-

koribbak. 
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A magyar szöcskeegér maradványait nem találtuk mintáinkban. A Hernád-
völgyi mintavételi helyek környékének legjellemzőbb kisemlősfajai a mezei 
pocok (Microtus arvalis), a Mus-fajok (Mus sp.), az erdei cickány (Sorex araneus) 
és a keleti cickány (Crocidura suaveolens) voltak. Két denevérfajt is azonosítot-
tunk azt anyagban, Aszalóról egy közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus), 
Hernádpetriből pedig egy közönséges denevér (Myotis myotis) maradványa 
került meg.

Megbeszélés

Kutatásunk során a Hernád-völgyből és a szomszédos kistájról, összesen hat 
különböző településéről származó bagolyköpetek analízisének segítségével 
folytattunk kisemlősfaunisztikai kutatást. Korábban sCHmidt (1971) a Hernád-
völgy négy pontjáról (Vilmány, Csobád, Felsődobsza, Hernádszentandrás) 
jelezte a magyar szöcskeegér jelenlétét. Később Szentgyörgyi Péter (szentgyörgyi 
és mtsai., 1996) Csobádról jelzi egy példány megkerülését, illetve kondor és 
mtsai. (2015) a faj utolsó bizonyított Hernád-völgyi előfordulását említik, mely 
egy 2008-ban, Aszalón gyűjtött mintából megkerült példány volt. Munkánk fő 
célja volt megerősíteni vagy cáfolni a magyar szöcskeegér lokális kihalását a 
Hernád-völgyből.

Eredményeink sajnos nem erősítik meg a faj esetleges jelenlegi előfordulá-
sát a Hernád-völgyben, mivel az 1491 azonosított táplálékmaradvány átvizsgá-
lása során nem észleltük. Erősen valószínűsíthető, hogy a faj az összes korábbi 
hazai élőhelyéről eltűnt, egy kivételével. A Hernád-völgyben a szöcskeegér eltű-
nésének a legvalószínűbb oka, hogy a korábban legelőként hasznosított terü-
leteken a legeltetés megszűnése után rendszeres égetéssel akadályozták meg 
a cserjésedést (kondor és mtsai., 2015). A jelenlegi adatok alapján arra lehet 
következtetni, hogy az utolsó hazai lokális kipusztulás ezen a területen történt 
meg.

A Borsodi-Mezőség és a szomszédos kistáj területéről gyűjtött anyagok 
átvizsgálása során a meghatározott 717 zsákmányállat közül sem sikerült 
kimutatni a keresett fajt. Ez azért lehetséges, mert mindkét mintavételi hely 
Nagyecsértől messze, a Borsodi-Mezőség peremterületein fekszik. Ennek elle-
nére a több éve – és még napjainkban is – tartó folyamatos kutatások (köpete-
lemzés, élvefogó csapdázás) eredményei bizonyítják, hogy a Borsodi-Mezőség 
az egyetlen biztos és stabil hazai élőhelye a magyar szöcskeegérnek (Cserkész, 
2004; Cserkész és mtsai., 2004; Cserkész, 2007; Cserkész és gUbányi, 2008; Cserkész, 
2010; Cserkész és mtsai, 2014; Cserkész, 2016).
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