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1. TÉMAFELVETÉS, ELŐZMÉNYEK 

 

A földikutyák a föld alatti életmódhoz szélsőségesen alkalmazkodott rágcsálók, melyek 

szervezete a rovarevő vakondénál sokkal jobban specializálódott (Topachevskii 1969). A 

Kárpát-medence legveszélyeztetettebb emlősállatai közé tartoznak (Báldi et al. 1995), 

állományaik az utóbbi száz esztendőben drasztikusan megfogyatkoztak a térségben (Csorba 

1998), melynek pontos oka nem ismert. A lecsökkent állománynagyság és az egymástól 

elszigetelt apró élőhelyek, rendkívül veszélyeztetetté teszik a kárpát-medencei populációkat. 

Hatékony gyakorlati védelmük napjainkig nem valósult meg, s ennek legfőbb oka a szükséges 

ismeretek hiánya. 

A földikutyaformák (Spalacinae) alcsaládjának rendszerezésével a kezdetek óta komoly 

problémák voltak, s nincs ez másként napjainkban sem. Bár a földikutyák evolúciós 

szemléletű kutatásában Méhely Lajos 1909-ben megjelent műve meghatározó szerepet játszott 

(Méhely 1909), és később is több magyar kutató foglalkozott a földikutyák anatómiájával 

(Bodnár 1928a), rendszertanával (Szunyoghy 1937) és életmódjával (Bodnár 1927, 1928b, 

Vásárhelyi 1929, Sterbetz 1960), a kutatások sora az 1960-es évek után megszakadt. Így az 

újabb módszerekkel végzett vizsgálatokból (citogenetikai és molekuláris biológiai 

vizsgálatok) a magyarországi populációk kimaradtak. 

A földikutyaformák ugyanakkor az elmúlt évtizedekben az evolúcióbiológiai és a 

rendszertani kutatások egyik kiemelt célcsoportjává váltak. Ennek oka, hogy bár külső 

megjelenésük tekintetében meglehetősen egyöntetűek, mégis mintegy 70, 

kromoszómaszámuk, viselkedésük és DNS szekvenciájuk szempontjából jelentősen eltérő 

rendszertani egységre un. formára oszthatóak (Savic & Nevo 1990, Nevo et al 2001, Musser 

& Carleton 2005). Egyre több kutató véli úgy, hogy ezek az egymástól elkülönülő földrajzi 

elterjedéssel rendelkező formák valójában önálló fajoknak tekinthetőek (Nevo et al 2001, 

Musser & Carleton 2005). 

 

Összességében elmondható, hogy kutatásaim kezdetekor a földikutyák a Kárpát-

medence talán legtitokzatosabb emlősállatai voltak. A fennmaradt populációk száma, az egyes 

formák elterjedése és egyedszáma ismeretlen volt, csakúgy mint az egyes populációk közötti 

fennálló genetikai különbségek mértéke. A földikutyák élőhelyi igényeiről, az elterjedésüket 

befolyásoló faktorokról, a fennmaradásukat veszélyeztető tényezőkről és veszélyeztetettségük 

mértékéről alig voltak ismereteink. 



Célkitűzéseim ezért a következők voltak: 

• Meghatározni hány földikutya taxon él a Kárpát-medencében  

• Minél több szempontból (morfológia, genetika, élőhely-igény) megközelítve 

feltárni az egyes taxonok közötti különbségeket 

• Meghatározni a taxonok rendszertani státuszát 

• Meghatározni az egyes taxonok természetes, és aktuális elterjedését 

• Felmérni a különböző kárpát-medencei földikutya taxonok jelenlétének és 

elterjedési mintázatának lehetséges okait 

• Alapvető adatokat (veszélyeztető tényezők, veszélyeztetettségük mértéke) 

szolgáltatni a térség földikutyáinak gyakorlati védelméhez 

 
 
2. ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

 

Befogás és Mintavétel 

A befogásokat a kutatás kezdetekor ismert hazai földikutya-élőhelyeken kezdtem. Az 

állománytérképezés során megtalált további hazai és határainkon túli, kárpát-medencei 

földikutya populációkból is mind fogtam be egyedeket a genetikai vizsgálatokhoz szükséges 

szövetmintavétel céljából. A mintavétel során vadállatok kezelésben járatos állatorvos 

irányításával a Fővárosi Állat- és Növénykertben vér és kötőszöveti mintákat vettünk le. A 

mintavétel után az egyedeket saját járatrendszerükbe engedtem vissza. A vizsgálatok során a 

megfogott példányok között elhullás nem történt. 

 

Kromoszóma-vizsgálatok 

A citogenetikai vizsgálatokhoz szükséges kromoszómapreparátumok előállításához 

lymphocyta és fibroblast kultúrákat használtam. Mindkét kultúra létrehozásához használt 

technikák során - kisebb módosításokkal - Moorhead et al. 1960, Hsu & Kellogg 1960 és Fox 

& Zeiss 1961 eljárásait követtem. A metafázisú kromoszómák preparálása a standard 

citogenetikai eljárásoknak megfelelően történt. 

 

Mitokondriális DNS vizsgálatok 

A mtDNS vizsgálatokhoz a terepen gyűjtött szövetminták mellett, a Kárpát-medence 

különböző részeiről származó, a Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményben 

őrzött alkoholos földikutya preparátumok szövetmintáit is felhasználtam. A vizsgálatba 



bevont minták származási helyei, a Dunántúl és a Szerémség kivételével, a földikutyák teljes 

kárpát-medencei elterjedési területét lefedték. A citokróm b gén 870 bp körüli nukleotid-

szekvenciáját határoztam meg. E génszakasz bázissorrendje szempontjából hasonlítottam 

össze a különböző populációkból származó egyedeket. 

 

Koponya-morfológiai vizsgálatok 

A koponya-morfológiai vizsgálatokhoz a Magyar Természettudományi Múzeum 

Emlősgyűjteményében őrzött, a Kárpát-medencéből származó nyugati földikutya 

(Nannospalax (superspecies leucodon)) fajcsoportba tartozó koponyákat használtam. A 

vizsgálat során összesen 102 koponyán vizsgáltam meg, hogy rendelkezik-e olyan csonttani 

bélyegekkel, mely a többi forma koponyáitól egyértelműen megkülönbözteti, s így akár 

határozó bélyegnek is alkalmasak lehet. 

 

Természetes elterjedés rekonstruálása 

A földikutyák kárpát-medencei természetes elterjedési területeinek rekonstruálásához a 

szakirodalomból az összes ismertetett előfordulási adatot összegyűjtöttem. Ezek mellett a 

Magyar Természettudományi Múzeum Emlősgyűjteményében található példányok gyűjtési 

helyei valamint az állománytérképezés során megtalált populációk is hasznos információt 

jelentettek. Az egyes formák természetes elterjedési területének azonosításához a korabeli 

szerzők taxonómiai álláspontja, továbbá a múzeumi alkoholos példányok genetikai vizsgálata 

és a ma is létező populációk genetikai vizsgálata jelentett segítséget. 

 

Elterjedési terület összevetése klíma és talajtérképekkel 

A földikutya előfordulási helyekhez a következő klimatikus változók értékét rendeltem 

hozzá: az egyes hónapok valamint a nyári és téli félév középhőmérséklete, az éves 

középhőmérséklet, az egyes hónapok, valamint a nyári és téli félév átlagos 

csapadékmennyisége; az átlagos éves csapadékösszeg; a nyári, a hőség-, a téli, a fagyos, a 

havas és a hótakarós napok száma és az átlagosan tízévenként bekövetkező aszályosság 

mértéke. Az előfordulási helyekhez a következő talajtani adatokat rendeltem: fizikai 

talajféleség, talaj kémhatása és mészállapota, talaj szervesanyag készlete, termőréteg 

vastagsága, lejtésszög, talaj vízgazdálkodási tulajdonságai és az agyagásvány minősége. 

Mindezeken kívül megvizsgáltam minden előfordulási adat tekintetében a talaj típusát és 

altípusát. 



A többváltozós adatelemzéshez a PAST (Paleontological Statistics) szoftvert használtam 

(Hammer et al. 2001). A klaszterelemzést UPGMA módszerrel végeztem, numerikus változók 

estén euklideszi távolságot vagy korrelációs koefficienst, nominális adatokra Hamming-féle 

távolságot alkalmazva. A különböző mértékegységű változók miatt centrált (korrelációs) 

főkomponens-elemzést végeztem. Annak megállapítására, hogy az egyes elkülönülő 

csoportok szignifikánsan különböznek-e egymástól ANOSIM, a különbséget okozó változók 

azonosításához pedig SIMPER elemzést végeztem. 

 

Aktuális elterjedés térképezése 

A térképezés során Magyarország valamennyi nagytáját bejártam, ahol földikutya 

előfordulására korábbi, hiteles adatok voltak. Mindezek mellett az Erdélyi-medence nagy 

részének (Szamosmenti-hátság, Erdélyi Mezőség, Aranyosszék, Maros-mező és a 

Küküllőkközti-dombság) és a Vajdaság északi részének szisztematikus ellenőrzése is 

megtörtént. 

 

Veszélyeztetettség vizsgálata 

A kárpát-medencei földikutya formák veszélyeztetettségének megállapításához az IUCN 

kategória- és kritériumrendszerét használtam (IUCN 2001). Az élőhelyek és a veszélyeztető 

tényezők besorolása és jellemzése, valamint a fogalmak használata az IUCN Élőhely 

Osztályozási Rendszerének 3.0 verziója (IUCN Habitats Classification Scheme 3.0) valamint 

az IUCN Veszélyeztető Tényezők Osztályozási Rendszerének 2.1-es verziója (IUCN Threats 

Classification Scheme 2.1) szerint történt. Az egyes populációk esetében a helyszíni 

vizsgálatok során azonosítottam a fennmaradásukat aktuálisan veszélyeztetető tényezőket. 

 



3. ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
 

• A földikutyáknak mindkét nemzetsége (Spalax és Nannospalax) megtalálható a 

Kárpát-medencében 

• A Nannospalax nemzetséget négy, a nyugati földikutya fajcsoportba tartozó, egyedi 

kromoszómaszámmal és kromoszóma-szerkezettel (kariotípussal) jellemezhető forma 

képviseli a Kárpát-medencében 

• Ezen formák mindegyike kárpát-medencei endemizmus 

• A négy földikutya-forma a transsylvanicus és a hungaricus kivételével 

koponyamorfológiai bélyegek alapján is elkülöníthető egymástól  

• Az eddig elvégzett mtDNS vizsgálatok alapján szintén jelentős különbségek vannak a 

formák között, melyek faji vagy alfaji szintű különbségekként értékelhetőek 

• A rendelkezésre álló előfordulási adatok alapján úgy tűnik, hogy az egyes taxonok 

elterjedését sem a természetföldrajzi barrierek (hegységek, folyók), sem a talajtípusok 

nem magyarázzák 

• Az elterjedési területek klimatikus jellemzőiben szignifikáns különbségeket találtam 

• Az egyes kárpát-medencei taxonokat természetvédelmi szempontból is önálló 

egységként kell kezelni, hiszen egyedszámuk és veszélyeztetettségük mértéke is 

eltérő. 

• A nyugati földikutya fajcsoport valamennyi kárpát-medencei taxonja veszélyeztetett! 

 

4. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

Kutatásaim eredményei alapján világossá vált, hogy a hazai földikutyákat nem lehet 

egységesen kezelni, hiszen közöttük jelentős genetikai különbségek mutathatók ki. A 

bemutatott eredmények felvetik a faji szintű elkülönítés szükségességét. Az is 

bebizonyosodott, hogy a hazai földikutya fajok a szomszédos országokban is előfordulnak, 

azonban a Kárpát-medencén kívül nem ismertek. A kárpát-medencei földikutya fajok 

elterjedésének mintázatát a megvizsgált szempontok közül egyedül a klimatikus jellemzők 

magyarázták, ezért úgy vélem a klímának meghatározó szerepe volt speciációjuk során. Az 

eredmények alapján az is nyilvánvalóvá vált, hogy a térség földikutyái a korábban gondoltnál 

sokkalta veszélyeztetettebbek. Elvesztésükkel nem egy széles elterjedésű faj perifériás 

helyzetű populációit, hanem elkülönülten fejlődő önálló fajokat veszítünk el. 
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