
PURGER, J. J.: Small mammal fauna of the region between
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Abstract: In county Somogy, from 23 localities 1806 barn owl
pellets were collected, containing 5780 prey remnants.
Mammals comprised 98.2%, whereas birds, amphibians,
snails and insects made up 1.8%. From remainders of
mammals 44.98% were insectivores (Soricidae 44.95%,
Talpidae 0.03%), 0.11% bats (Vespertilionidae), 54.89%
rodents (Arvicolidae 32.16%, Muridae 22.59%, Gliridae
0.14%) and 0.02% carnivores (Mustelidae).
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Bevezetés

Somogy megyében az emlõstani kutatások zöme
természetvédelmi szempontból jelentõs, többnyire vé-
dett területeken folyt (LANSZKI és PURGER 2001),
ezért az eddig megjelent adatok alapján nem alkotha-
tunk teljes képet a megyében élõ fajok elterjedésérõl és
gyakoriságáról. Annak érdekében, hogy ezeket a hiá-
nyosságokat mielõbb pótoljuk, hozzáfogtunk a megye
kisemlõs faunájának szisztematikus kutatásához. A
munka hatékonysága érdekében az eddigi felmérése-
ket közvetett módon, gyöngybagoly köpetek vizsgálata
alapján végeztük (PURGER 1996, 1997, 1998, 2002).
A faunisztikai (biotikai) adatok kompatibilitásának meg-
teremtése érdekében (DÉVAI et al. 1997), a kisemlõs-
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1. ábra: A vizsgált terület (XM54, XM63, XM74, XM73, XM84, XM83, XM94, XM93) elhelyezkedése Magyarország
UTM rendszerû hálótérképén.

Figure 1: Situation of the investigated area (XM54, XM63, XM74, XM73, XM84, XM83, XM94, XM93) on the
UTM grid map of Hungary.
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fauna felmérések 10×10 km-es UTM rendszerû hálótér-
képek (MISKOLCZI et al. 1997) alapján, az egyes me-
zõknek, ill. négyzeteknek megfelelõ területeken folytak.
Varászló, Somogysárd, Iharos és Csököly környé-

kén, valamint az általuk határolt térségben elõforduló
emlõsökrõl vannak irodalmi adataink. Ez elsõsorban
annak köszönhetõ, hogy a vizsgált területen található a
Baláta tó Természetvédelmi Terület (XM73) és a
Boranka-melléki Tájvédelmi Körzet déli része (XM84,
XM94). A Baláta tónál és környékén (pl. Darvaspuszta,
Kaszópuszta) is (JABIR et al. 1985, KALOTÁS 1989,
KASZA és MARIÁN 2001, MAJER 1992a, MARIÁN
1957, MOLNOS, 1982, MURAI 1972, 1974, MURAI és
TENORA 1973, SEY 1991, SZABÓ 1969, VÁSÁRHE-
LYI 1939), és a Boronka-melléki TK területén is (HOR-
VÁTH és LANSZKI 2000, LANSZKI 1999, 2002,
LANSZKI és KÖRMENDI 2000, LANSZKI et al. 2001,
MAJER 1992b) szerteágazó emlõstani vizsgálatokat
végeztek. Számos adatot találunk még Iharos (SUGÁR
1976, SZAPPANOS és PAPP 1991), Iharosberény
(CSIKI 1914, ÉHIK 1956, GRESCHIK 1910, 1911,
1924, HAITLINGER 1973, MÉSZÁROS 1978,
SCHMIDT 1974a, 1976), Inke (ÉHIK 1919, 1934, VAR-
GA 1937), Somogycsicsó (SCHMIDT 1974a, 1974b,
1976) és Tapsony (NAGY 1988) környékének emlõsfa-
unájáról. A látszólag gazdag irodalom ellenére a
faunisztikai eredmények hiányosak, hiszen a kutatások
elsõsorban a védett területekre ill. fontos vadászterüle-
tekre összpontosultak és gyakran csak egyes kiemelt
faj, illetve fajok elõfordulását érintik.
Munkánk célja a gyöngybaglyok tartózkodási helye-

inek felkutatása és köpeteinek begyûjtése volt
Varászló, Somogysárd, Iharos és Csököly környékén,
valamint az általuk határolt térségben. Az emlõsfauna
felmérését közvetett módon, a begyûjtött köpetek tar-
talmának vizsgálata alapján terveztük elvégezni, hang-
súlyt fektetve a védett fajokra, és a fajok között fennál-
ló mennyiségi viszonyokra.

Anyag és módszerek

A kisemlõs fauna felméréséhez gyöngybagoly köpe-
tek begyûjtésének és vizsgálatának módszerét alkal-
maztuk (MIKUSKA et al. 1979, SCHMIDT 1967). A
módszer lényege, hogy a baglyok költõ- és pihenõhe-
lyein rendszerint nagymennyiségû köpet gyûjthetõ. A
köpetekben, épségben megmaradt koponyák, állkap-
csok, illetve fogak alapján az egyes emlõsfajok jól elkü-
löníthetõk egymástól. A kapott eredmények pedig visz-
szatükrözik a környék kisemlõs faunját (SCHMIDT
1967).
A köpetek begyûjtését a 10×10 km-es UTM rendsze-

rû hálótérkép nyolc négyzetének (ill. mezõjének) meg-
felelõ területen (1. ábra) 23 lelõhelyen végeztük 1995
és 2002 között (1. táblázat). Egyes lelõhelyeken több-
ször is gyûjtöttünk, így a 23 lelõhelyrõl összesen 31
mintát (1806 köpetet) dolgoztunk fel (1. táblázat). A
vizsgált terület bejárását, valamint a köpetek gyûjtését
Bukovics Péter (BP), Fenyõsi László (FL), Gubik Dé-
nes (GD), Horváth Zoltán (HZ), Lukács Zsolt (LZS),

Mezei Ervin (ME), Purger Jenõ (PJ) és a Gyöngyba-
golyvédelmi Alapítvány (GYA) munkatársai végezték
(1. táblázat).
Csak az egész köpeteket gyûjtöttük be és dolgoztuk

fel. A köpetek túlnyomó részének korát nem lehetett
biztosan meghatározni, így a megadott dátumok csak a
gyûjtés idejét jelzik (1. táblázat). Szétbontásukat szá-
raz technikával végeztük (SCHMIDT 1967, MIKUSKA
et al. 1979). A kisemlõsök meghatározása csonttani bé-
lyegek alapján történt (ÁCS 1985, KRYŠTUFEK 1985,
1991, KRYŠTUFEK és JANŹ̀EKOVIĆ 1999, MÄRZ
1972, NIETHAMMER és KRAPP 1978, 1982, 1990,
SCHMIDT 1967, UJHELYI 1989, ZÖRÉNYI 1990,
YALDEN 1977, YALDEN és MORRIS 1990). A
Sylvaemus szubgénuszba tartozó fajok meghatározá-
sánál TVRTKOVIĆ (1979) módszerét követtük. A sérü-
lések és hiányosságok miatt a meghatározhatatlan pél-
dányok, mint Apodemus sp. szerepelnek a táblázatok-
ban (2a., 2b., 2c., 2d., 3. táblázat). ANeomys génuszba
tartozó két faj, a közönséges vízicickány (Neomys
fodiens) és a Miller-vízicickány (Neomys anomalus)
meghatározását TVRTKOVIĆ et al. (1980) által leírt
módon végeztük. A házi egér (Mus musculus) és güzü
egér (Mus spicilegus) elkülönítésénél MACHOLÁN
(1996) határozókulcsát használtuk. A Mus és Rattus
génuszba tartozó, nehezen határozható vagy sérült
példányok, mint Mus sp. és Rattus sp. kerültek a fajlis-
tákra (2a., 2b., 2c., 2d., 3. táblázat). Az emlõsfajok tu-
dományos- és magyar neveit MITCHELL-JONES et al.
(1999) munkája alapján használtuk.

Eredmények

Somogy megyében Varászló, Somogysárd, Iharos
és Csököly környékén, valamint az általuk határolt tér-
ségben (1. ábra) 23 lelõhelyrõl (1. táblázat) kerültek elõ
gyöngybagoly köpetek. A lelõhelyek helyszínei 11 eset-
ben (48%) egyházi épületek (templomok tornyai és
padlásai), 12 esetben (52%) pedig lakó, ill. gazdasági
épületek padlásai voltak.
Összesen 1806 köpetet gyûjtöttünk be, melyekbõl

5780 zsákmányállat maradványai kerültek elõ (1. táblá-
zat). Egy köpetben átlagosan 3.2 zsákmányállat volt.
A szétbontott köpetekben 22 kisemlõs faj 5675

egyedének maradványa volt (3. táblázat). A kisemlõsök
domináltak (98.2%), míg a madár-, kétéltû-, puhatestû-
és rovarmaradványok a zsákmányállatok mindössze
1.8%-át tették ki (2a., 2b., 2c., 2d. táblázat).
Az emlõsök 44.98%-a a rovarevõk (Insectivora),

0.11%-a a denevérek (Chiroptera), 54.89%-a rágcsálók
(Rodentia), 0.02%-a pedig a ragadozók (Carnivora)
rendjébe sorolható. A gyöngybaglyok emlõs tápláléká-
nak 44.95%-át a cickányfélék (Soricidae), 0.03%-át a
vakondfélék (Talpidae), 0.11%-át a simaorrú denevérek
(Vespertilionidae), 32.16%-át a pocokfélék (Arvicoli-
dae), 22.59%-át az egérfélék (Muridae), 0.14%-át a pe-
lefélék (Gliridae), 0.02%-át pedig a menyétfélék
(Mustelidae) családjába tartozó fajok egyedei alkották
(2a., 2b., 2c., 2d., 3. táblázat)
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1. táblázat: A különbözõ lelõhelyeken gyûjtött köpetek és az elõkerült zsákmányállatok száma.
Table 1. Number of pellets and their prey contents, collected in different localities.
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2a. táblázat: A köpetmintákból (1–8) elõkerült zsákmányállatok száma.
Table 2a. Number of prey specimens in pellets of barn owl in samples (1–8).
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2b. táblázat: A köpetmintákból (9–17) elõkerült zsákmányállatok száma.
Table 2b. Number of prey specimens in pellets of barn owl in samples (9–17).
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2c. táblázat: A köpetmintákból (18a–23) elõkerült zsákmányállatok száma.
Table 2c. Number of prey specimens in pellets of barn owl in samples (18a–23).
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3. táblázat: Az emlõsfajok mennyiségi megoszlása a vizsgált UTM négyzetekben.
Table 3. Quantitative distribution of mammal species in the investigated UTM grids.



Következtetések

Somogy megyében 68 emlõsfaj elõfordulásáról tu-
dunk (LANSZKI és PURGER 2001). Az általunk vizs-
gált területen eddig 46 fajt (8 rovarevõ, 4 denevér, 2
nyúlalakú, 17 rágcsáló, 11 ragadozó és 4 párosujjú pa-
tás) mutattak ki, ami elsõsorban a Baláta tó TT és a
Boronka-melléki TK területén végzett korábbi kutatá-
soknak köszönhetõ. A gyöngybaglyok köpeteinek vizs-
gálata alapján 22 emlõsfaj elõfordulásáról és mennyi-
ségi viszonyairól kaptunk képet (3. táblázat). Közülük
tíz faj (7 rovarevõ, 1 denevér és 2 rágcsáló) szerepel a
védett fajok listáján (13/2001. (V.9.) KöM rendelete). A
köpetekbõl kimutatott fajok elõfordulásáról a vizsgált
területen, a güzü egér (Mus spicilegus) kivételével már
voltak publikált adatok. Az irodalmi adatokból a fajok el-
terjedésérõl keveset lehet megtudni. Eredményeink el-
sõsorban egyes kisemlõs fajok Somogy megyei elterje-
désének ismeretét gazdagítják.
A gyöngybagoly köpetekbõl elõkerült kisemlõs ma-

radványok 44.95%-át hat cickányfaj egyedeinek ma-
radványai képezték. Az erdei cickány (Sorex araneus)
nemcsak a cickány-, hanem az összes emlõsfaj közül
a leggyakoribb zsákmánya (az emlõszsákmány 25%-a
volt erdei cickány) volt a vizsgált területen vadászó
gyöngybaglyoknak. Gyakoriságára utal az is, hogy több
szerzõ (HORVÁTH és LANSZKI 2000, LANSZKI 1999,
2002, LANSZKI és KÖRMENDI 2000, MAJER 1992a,
1992b, MARIÁN 1957, NAGY 1988) is beszámol elõ-
fordulásáról. Mind a nyolc vizsgált UTM négyzet terüle-
térõl kimutattuk (3. táblázat). Jelentõs szerepe van a
többi cickányfajnak is, mivel a törpecickány (Sorex
minutus), a Miller-vízicickány (Neomys anomalus), a
mezei cickány (Crocidura leucodon), és a keleti cickány
(Crocidura suaveolens) elfogyasztott egyedei az em-
lõszsákmány 19%-át alkották. A felsorolt fajok egy-két
kivétellel szintén az egész vizsgált területen kimutatha-
tók (3. táblázat) és viszonylag gyakorinak mondhatók.
A közönséges vízicickány (Neomys fodiens) egyedszá-
ma kicsi, vagy a baglyok ritkábban ejtik el, ezért az
XM73 és az XM84-es négyzetekbõl nem sikerült kimu-
tatnunk. Ennek ellenére a vizsgált terület egészén elõ-
fordul, hiszen korábban már kimutatták az XM73-as
(MAJER 1992a) és az XM84-es (MAJER 1992b) négy-
zet területérõl is.
A közönséges vakond (Talpa europaea) csak az Iha-

roson (XM63) gyûjtött köpetekbõl került elõ (1., 2a. táb-
lázat). Életmódja miatt ritkán zsákmányolják a baglyok,
ezért a köpetek vizsgálata alapján nem juthatunk kellõ
mennyiségû információhoz sem a mennyiségi-, sem az
elterjedési viszonyainak tekintetében. Annak ellenére,
hogy valószínûleg a vizsgált területen mindenütt kö-
zönséges lehet, az emlõstani irodalom csak Iharos-
berény (XM63, GRESCHIK 1910, 1911) és a Baláta-tó
környékén (XM73, KASZA és MARIÁN 2001, MAJER
1992a, MARIÁN 1957) említi. A rovarevõ fajok közül a
keleti sün (Erinaceus concolor) elõfordulásáról is van-
nak adataink (MARIÁN 1957, MAJER 1992a, 1992b),
de a köpetekbõl e faj maradványainak elõkerülési esé-
lyei nagyon kicsik.

Somogy megye denevérfaunájáról nagyon kevés
publikált adattal rendelkezünk, ennek ellenére 18 faj
elõfordulásáról van tudomásunk (LANSZKI és
PURGER 2001). A vizsgált területrõl eddig csak 4 fajt
sikerült kimutatni (SZABÓ 1969, MARIÁN 1957,
MAJER 1992b), így minden új elõfordulási adat fontos
számunkra. A gyöngybaglyok elsõsorban az épületlakó
denevérfajokat (BIHARI 1996) ejtik zsákmányul, me-
lyek gyakran a baglyok pihenõ-, illetve költõhelyein él-
nek. A közönséges késeidenevér (Eptesicus serotinus)
maradványai Iharosban (XM63), Somogysárdon
(XM94) és Kisbajomban (XM93), mindhárom helyen
templomokban gyûjtött anyagból kerültek elõ (1., 2a.,
2b., 2c. táblázat), és szerepük a gyöngybaglyok táplál-
kozása szempontjából jelentéktelen (0,11%).
A cickányok után a pocokfélék (Arvicolidae) a legje-

lentõsebb zsákmányállatai a területen élõ gyöngybag-
lyoknak, hiszen az emlõszsákmány 32.16%-át tették ki.
A mezei pocok (Microtus arvalis) egyedeinek maradvá-
nyai, hasonlóképpen, mint az erdei cickányé, nagy
számban (2a., 2b., 2c., 2d., 3. táblázat) kerültek elõ a
köpetekbõl, így a gyöngybaglyok táplálkozása szem-
pontjából a második legjelentõsebb emlõsfaj (az em-
lõszsákmány 24%-a mezei pocok volt). A mezei pocok
mellett további négy pocokfaj egyedeit találtuk a köpe-
tekben. A vöröshátú erdeipocok (Clethrionomys glare-
olus), a csalitjáró pocok (Microtus agrestis) és a közön-
séges földipocok (Microtus subterraneus) is gyakori
zsákmányállatnak számít (3. táblázat). A közönséges
kószapocok (Arvicola terrestris) nagyobb termeténél,
vagy életmódjánál fogva az elõbb felsorolt fajoknál va-
lamivel ritkábban kerül a baglyok zsákmányai közé (3.
táblázat). A vizsgált területen mind az öt pocokfaj elõ-
fordulásáról beszámol az emlõstani irodalom, ennek el-
lenére elterjedésük tekintetében számos új adattal gaz-
dagodtunk (1., 2a., 2b., 2c., 3. táblázat). A köpetekbõl
kimutatott 5 pocokfaj közül csak a csalitjáró pocok vé-
dett. Elõfordulását Somogycsicsó (XM63, SCHMIDT
1974b), a Baláta tó TT (XM73, MAJER 1992a, MARIÁN
1957), Tapsony (XM74, NAGY 1988), valamint a
Boronka-melléki TK területén lévõ Dávodpuszta
(XM84, LANSZKI 2002) környékérõl ismertük. A köpet-
vizsgálatok eredményei azonban arra utalnak, hogy ez
a faj a vizsgált területen mindenütt elõfordul (3. táblá-
zat).
Az egérfélék részesedése (23.25%) a gyöngybag-

lyok táplálékában szintén jelentõsnek mondható. A
vizsgált területen valószínûleg nagy számban fordul-
nak elõ a kisebb termetû fajok, mint a törpeegér
(Micromys minutus) a pirók erdeiegér (Apodemus agra-
rius), a sárganyakú erdeiegér (Apodemus flavicollis), a
közönséges erdeiegér (Apodemus sylvaticus), a házi
egér (Mus musculus) és a güzü egér (Mus spicilegus).
A güzü egér kivételével minden faj elõfordulását szá-
mos publikált adat is alátámasztja. Az említett fajoknál
ritkábban kerültek elõ a nagyobb termetû és agresszív
természetû vándorpatkány (Rattus norvegicus) marad-
ványai (3. táblázat), melynek elõfordulását MAJER
(1992a) és LANSZKI (2002) is említik a Baláta tó
(XM73), illetve Dávodpuszta (XM84) környékén. Az
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emlõstani irodalomban a házi patkány (Rattus rattus)
elõfordulásáról is olvashatunk Inke (XM64) és
Kaszópuszta (XM73) térségében (ÉHIK 1919, JABIR et
al. 1985), de e faj egyedeinek maradványait a bagoly-
köpetekbõl nem sikerült kimutatnunk.
A pelefélék (Gliridae) nem tartoznak a vizsgált terü-

leten táplálkozó gyöngybaglyok gyakori zsákmányai
közé, hiszen az emlõszsákmánynak csak 0.14%-át ké-
pezték. A nagy pele (Glis glis) magyarországi elterjedé-
sérõl ismereteink hiányosak (BAKÓ et al. 1998). So-
mogy megyei elõfordulásáról is keveset tudunk
(LANSZKI és PURGER 2001). A vizsgált területen
egyedül a Boronka-melléki TK területérõl, elsõsorban
Dávodpuszta (XM84) környékérõl mutatták ki (HOR-
VÁTH és LANSZKI 2000, LANSZKI 1999, 2002,
LANSZKI és KÖRMENDI 2000). A gyöngybagoly köpe-
tekbõl e faj egyedeinek maradványai nem kerültek elõ.
A mogyorós pele (Muscardinus avellanarius) magyar-
országi és Somogy megyei elterjedésérõl valamivel
több információnk van (BAKÓ et al. 1998, LANSZKI és
PURGER 2001). A vizsgált területen elõfordulását a
Baláta tó TT (XM73, KASZA és MARIÁN 2001, MAJER
1992a, MARIÁN 1957), valamint a Boronka-melléki TK
(XM84, HORVÁTH és LANSZKI 2000, LANSZKI 2002)
területén több alkalommal is bizonyították. A gyöngyba-
goly köpetek vizsgálata során a mogyorós pelét újabb
területekrõl (XM63, XM74, XM83, XM93, XM94) is sike-
rült kimutatnunk (3. táblázat). Mindkét pelefaj védett.

A gyöngybaglyok ritkán zsákmányolnak ragadozó
emlõsfajokat, ennek ellenére egy eurázsiai menyét
(Mustela nivalis) maradványai mégis elõkerültek az
Iharoson (XM63) gyûjtött köpetekbõl (1., 2a., 3. táblá-
zat).
A leírtakból kiderül, hogy a vizsgált terület emlõsfau-

náját elég jól ismertük, mégis a gyöngybagoly köpetek
vizsgálata segítségével sikerült egy újabb fajt, a güzü
egeret kimutatnunk. A köpetek vizsgálatával nyert ada-
tok pedig lehetõvé teszik, hogy a vizsgált területen élõ
kisemlõs fajok elerjedési mintázatát jobban megismer-
jük.
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Barn owl pellets were collected in county Somogy
(investigated area: XM54, XM63, XM74, XM73, XM84, XM83,
XM94 and XM93 UTM grids) between 1995 and 2002, from 23
localities. In a total of 1806 barn owl pellets there were 5780
prey remnants (3.2 was the prey per pellet ratio). Small
mammals were dominating (98.2%). Remnants of birds,
amphibians, snails and insects consisted 1.8% of total prey.
Mammal prey consisted of Soricidae (Sorex araneus, Sorex
minutus, Neomys anomalus, Neomys fodiens, Crocidura
leucodon, Crocidura suaveolens) 44.95%, Talpidae (Talpa

europaea) 0.03%, Vespertilionidae (Eptesicus serotinus)
0.11%, Arvicolidae (Clethrionomys glareolus, Arvicola
terrestris, Microtus agrestis, Microtus arvalis, Microtus
subterraneus) 32.16%, Muridae (Micromys minutus,
Apodemus agrarius, Apodemus flavicollis, Apodemus
sylvaticus, Rattus norvegicus, Mus musculus, Mus spicilegus
and specimens belonging to genus Apodemus, Rattus and
Mus) 22.59%, Gliridae (Muscardinus avellanarius) 0.14%, and
Mustelidae (Mustela nivalis) 0.02%.

Small mammal fauna of the region between Varászló, Somogysárd, Iharos and
Csököly (county Somogy, Hungary), based on barn owl Tyto alba

(Scopoli, 1769) pellet analysis
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