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A kiállítás címe:  A Földi kölök és a Fogas vakony — FÖLDIKUTYÁK A KÁRPÁT-
MEDENCÉBEN 

Kiállító: Magyar Természettudományi Múzeum 

Területe: 200 m2  

A kiállítás típusa: interaktív, vándoroltatható időszaki kiállítás 

Szakmai tartalom: zoológia 

A kiállítás rendezője: Katus Magdolna 

A kiállítás szakmai rendezői: Csorba Gábor, Németh Attila 

 

 

A kiállítás célja és üzenete:  
 

A földikutya kutatását, ma már modern, molekuláris taxonómiai, genetikai mód-szerekkel 

folytatja a múzeum. Az elmúlt 5 év tudományos kutatásainak eredményét mutatja be a 

kiállítás, kiegészítve a történeti gyűjteményi anyaggal. A kiállítás lehetőséget teremt arra, 

hogy a múzeum teljesítse társadalmi szerepvállalását, a biodiverzitás védelmének eszméjét 

minél több emberhez eljuttassa, a környezeti nevelés révén szemléletet formáljon és részt 

vegyen az aktív természetvédelemben. 

 

A kiállítás célközönsége:  
 

– felsős általános iskolások,  

– középiskolások és fiatal felnőttek  
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A kiállítás szakmai koncepciója:  
 

A legritkább emlősfajok közé tartozó délvidéki földikutya a világon összesen három 

helyszínen él mintegy 6-700 egyedszámban. Ebből kettő a Kiskunsági Nemzeti Park 

Igazgatóság területén fordul elő, Baján és részben Kelebia-Ásotthalom térségében, a 

harmadik pedig a szerbiai Vajdaságon. A Földművelésügyi Minisztérium 2017-es rendelete 

értelmében Baján létrehozták hazánk második földikutya-rezervátumát, amely 

kulcsfontosságú lépés a kisemlős fennmaradásában. A délvidéki földikutya a Bajai Települési 

Értéktár és a Bács-Kiskun Megyei Értéktár tagja lett 2016-ban, megőrzéséért az ombudsman-

helyettes írt állásfoglalást. A bajai helyszín jelentőségét az adja, hogy jelen pillanatban ez a 

világ egyetlen olyan védett területe, amit kifejezetten a délvidéki földikutya faj 

megmentésére és védelmére hoztak létre. A jelenlegi ismeretek szerint a legnépesebb 

egybefüggő délvidékiföldikutya-populáció él itt, a kelebiai állomány ugyanis több kisebb 

részre tagolódik. A múzeum több szinten is kapcsolódik a földikutya védelmében indított 

természetvédelmi programhoz. A múzeum kutatásai alapozták meg a program tudományos 

hátterét és az intézmény aktív részvételével történt a program és a rezervátum 

megvalósítása. A fajt Kitaibel Pál fedezte fel hazánk területéről. Később, a 19. század 

közepén a múzeum akkori munkatársa, Petényi Salamon János, zoológus írt a rejtett 

életmódú állatról egy komolyabb tanulmányt, s nevezte el a fogas vakonynak: „Magyarhon, 

sőt mondhatom Európa legnevezetesebb emlősei egyike tagadhatlanúl a fogas vakony, 

közönséges földi-kutya (Mus typhlus Lin. – Spalax typhlus Güld: szerint; Blindmoll, 

Blindmaus; oroszul Slepec-zetany; lengyelül Piesek zemny). Ez az őrlők (Glires, Nagethiere) 

nagy rendjében, a vaksi túrók (Wühlmaeuse) családjához tartozik.  
 

 

http://greenfo.hu/hirek/2017/02/03/elpusztitja-a-foldikutyakat-a-kerites
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Kiállításrendezési koncepció:  
 

Az interaktív kiállítás ötvözi a hagyományos bemutatási módot és a modern digitális technika 

interpretációs eszközeit. A látogatók diorámák, gyűjteményi tárgyak segítségével és a 

hozzájuk kapcsolódó játékos eszközökkel ismerik meg a földikutyákat, életmódjukat (sztyepp 

élőhely-dioráma, bejárható, felnagyított földikutyajárat). Videoinstalláció mutatja be a 

múzeumi kutatásokat és a földikutya-rezervátum kialakítását. 
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A kiállítás tartalmi egységei: 
 

1. RÁGCSÁLÓK  
 

Rágcsálókat a Föld valamennyi élőhelyén találhatunk, a sarkkörön messze túli tundrától kezdve, 

ahol a hó alatt élnek és szaporodnak, egészen a legforróbb és legszárazabb sivatagokig. Egyesek fáról-

fára siklanak és csak ritkán merészkednek le a talajra, mások egész életüket föld alatti 

járatrendszerükben töltik. Vannak fajok, amelyeknek úszóhártyás a lábuk, és félig vízi életmódúak, 

ugyanakkor némelyik rágcsáló egész életében egyetlen csepp vizet sem iszik. Nem csak élőhelyeik 

tekintetében változatosak, de méretük, táplálkozási szokásaik és szociális kapcsolatrendszerük is igen 

eltérő lehet. 

 

 
 

 

2. A KÁRPÁT-MEDENCE FÖLDIKUTYÁINAK KIALAKULÁSA 
 

A Kárpát-medencében a földikutyák mindkét nemzetsége megtalálható. A nagytestű földikutyák 

(Spalax nemzetség) már jóval a Kárpátok ívének felgyűrődése, vagyis magának a Kárpát-medencének 

a kialakulása előtt a térségben éltek. A hegység mintegy 1 millió évvel ezelőtti teljes keleti 

bezáródása azonban a térségben élő ősi fajt három különböző állományra választotta szét, amelyek 

idővel önálló fajokká váltak. A Kárpátokon kívül maradt román földikutyát (Spalax istricus) és a 

bukovinai földikutyát (Spalax graecus), a Balkánon észak felé terjeszkedő kistestű nyugati földikutya 

(Nannospalax (leucodon) leucodon) a Kárpátok lábainál fekvő mai elterjedési területeire 

kényszeríttette. A hegység által körülzárt medencében „bennrekedt” harmadik nagytestű földikutya-

állomány egy kizárólag a Kárpát-medencében honos fajjá alakult, ez a mezőségi földikutya (Spalax 

antiquus). Ez a faj a szubfosszilis leletekből következtethetően a mai elterjedési területénél nagyobb 

területen élt egykoron, de a kisebb testű földikutyák megjelenését követően az Erdélyi-medence déli 

részébe húzódott vissza. A kisebb testű földikutyák a két csoport versengése során sikeresebbek 

voltak, és kiszorították korábbi élőhelyének egy részéről a nagyobb testű fajokat. 
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A Spalax nemzetségnél evolúciósan fiatalabb a Nannospalax nemzetség, azaz a kistestű 

földikutyák. Ezek legősibb kárpát-medencei képviselői a délvidéki földikutya (Nannospalax (leucodon) 

montanosyrmiensis) és a szerémségi földikutya (Nannospalax (leucodon) syrmiensis), már 1,8 millió 

évvel ezelőtt elkülönült a nyugati földikutya fajcsoport összes többi vizsgált képviselőjétől. Ez a 

folyamat minden bizonnyal valahol a Balkán félszigeten kezdődött, a két faj közös őstől történő 

szétválása már a Kárpát-medencében következett be.  

A térségben őshonos másik két kistestű földikutyafaj viszont az egész fajcsoport legfiatalabb 

képviselői. A magyar földikutya (Nannospalax (leucodon) hungaricus) jóval később, valamivel több, 

mint 360 ezer éve jelenhetett meg, és délről észak felé haladva fokozatosan hódította meg szinte a 

teljes Alföldet, sőt nyugat felől még az Erdélyi-medencébe is benyomult. A legutóbbi eljegesedési 

időszak leghidegebb periódusában, körülbelül 45 ezer évvel ezelőtt a magyar földikutya egyik 

elszigetelődött populációjából kialakult az erdélyi földikutya (Nannospalax (leucodon) 

transsylvanicus), mely ma is az Alföld leghidegebb északkeleti részein, valamint az Erdélyi-medence 

északi felében honos.  

A Kárpát-medencébe tehát a Balkán félsziget hegyvidékeinek két különböző fajképződési 

központjából kiindulva, a kistestű földikutyák két különböző leszármazási vonalat is eljutott, a helyi 

viszonyokhoz alkalmazkodva pedig e két leszármazási vonal képviselői összesen négy önálló fajra 

váltak szét. 
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3. A FÖLDIKUTYÁK ÉLŐHELYE 
 

Az ember tájátalakító tevékenysége előtt hazánk területének közel felét nyílt füves élőhelyek, 

sztyeppék és erdős-sztyeppék borították. Ezek az ökoszisztémák egykor kontinensünk közel 

harmadának természetes növénytakarói voltak, azonban szinte minden más európai ökoszisztémánál 

nagyobb arányban estek áldozatul az emberi terjeszkedésnek. Napjainkban döntően művelt 

területeket találunk az egykor végtelenbe nyúló füves puszták helyén. A füves élőhelyek egykori valós 

képe, az a biológiai sokféleség, melynek otthont biztosítottak, mára szinte teljesen feledésbe merült. 

A köztudatban a puszta értéktelen, üres helyet jelent, melyet valamiképpen hasznosítani szükséges. 

Pedig ez kép nem is állhatna messzebb a valóságtól. Füves élőhelyeink, sztyepp és erdőssztyepp 

növényzetű területeink egy mára szinte teljesen eltűnt, ugyanakkor bámulatos életközösségnek 

nyújtottak otthont. Füves pusztáink azonban mai állapotukban is olyan élőhelyek, melyek a Kárpát-

medence talán legjelentősebb természeti értékeinek biztosítanak menedéket. 
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4. KÜLÖNLEGES ÉLETMÓD, KÜLÖNLEGES TESTFELÉPÍTÉS 

 

A földikutya életének döntő részét földalatti járataiban tölti, csak nagyon ritkán jön a felszínre. 

Egy-egy példány akár száz méteres járatrendszert készít, s mivel az állat magányos életet él, 

mindegyiknek külön-külön birodalma van. Az állat föld alatt készített alagútrendszerét járatok, 

kamrák, fészek és ürülékgödrök alkotják. A földikutyák kizárólag növényi táplálékot fogyasztanak. 

Táplálékukat elsősorban földalatti növényi részek (gumók, hagymák, rhizómák, gyökerek) alkotják. 

Emellett a növények föld feletti részeit (szárak, levelek, gyümölcsök) is szívesen megeszik, ha módjuk 

nyílik rá. A földikutya földfelszín alatti tájékozódásához, a denevérekhez és delfinekhez hasonló 

echolokációs technikával rendelkezik. Ennek lényege, hogy a földikutya által keltett rezgések a 

környező tereptárgyakról visszaverődnek, és e jelek feldolgozása alapján képet alkot környezetéről. A 

földikutya ezeket a talajban terjedő, szeizmikus jeleket a fejének a járat tetejéhez való ritmikus 

ütögetésével állítja elő. 

A kiállítás ezen fejezetében ismerkednek meg a látogatók a földikutyák minden jellemzőjével. A 

sarokban a falon egy földikutya járat rendszer látható, jelölve a lakóhely különböző részei. 
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Nincs a hazai rágcsálóknak még egy csoportja, mely ennyire rejtélyes, és félreismert lenne. Az 

átlagember szinte semmit sem tud erről a kis jószágról. Pedig ritkasága ellenére érdemes lenne 

megismerkednünk vele, hiszen a hazai állatvilág tipikus képviselője. A földikutya mintegy 20 cm 

hosszú, 140–250 g tömegű állat. Teste hosszúkás, hengeres, a hátsó végén lekerekített. Bundája lágy 

és tömött. Uralkodó színe a hamu vagy palaszürke, mely a test bizonyos részein vörhenyes árnyalatú 

lehet. Első ránézésre szembetűnik, hogy szemei és fülei hiányoznak. A fülek a fej két oldalán 

elzárható fülnyílásként lelhetőek fel, de a szemeit bőr és szőr takarja. Ebből máris következik, hogy az 

állat teljesen vak. 
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5. FÖLDIKUTYÁK A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN 
 

A Kárpát-medence a földikutyák elterjedési területének északnyugati határát jelenti. A térség-

ben egyedülálló módon mind a kis, mind a nagy földikutyák megtalálhatók.  

A nagy földikutyák igazi sztyeppi állatok, ennél nyugatabbra már nem fordulnak elő. A Kárpátok 

felgyűrődése és a Kárpát-medence hegykoszorújának bezáródása következtében egy populációjuk a 

medencében rekedt. Ez az elszigetelt földikutya-állomány az elmúlt egymillió év során az Erdélyi-

medence füves élőhelyein önálló fajjá alakult, ma mezőségi földikutyaként ismerjük.  

A kis földikutyák dél felől, a Balkánról érték el a Kárpát-medencét, ez elterjedésük északi határa. 

A kis-ázsiai eredetű csoport, mely tipikus keleti-mediterrán elterjedést mutat, első képviselői közel  

2 millió éve érkezhettek Európába. Ezt az ősi leszármazási vonalat képviseli a Kárpát-medencében a 

délvidéki földikutya, és talán ebbe a csoportba tartozhatott a szerémségi földikutya is. A magyar és az 

erdélyi földikutya sokkal fiatalabb jövevények, amelyek egy másik leszármazási vonal, a nyugati 

földikutya fajcsoport legfiatalabb képviselői. Mind a négy kis földikutya-típus a Kárpát-medencében 

alakult önálló fajjá, felosztva egymás között az Alföld és a Dunántúl füves tájait. 

 

 
 

6. FÖLDIKUTYÁK A KIHALÁS KÜSZÖBÉN 

 

A kedvezőtlen folyamatok a Kárpát-medence földikutyafajait súlyosan veszélyeztetik, sőt 

közülük többet közvetlenül a kihalás szélére taszítottak. E fajok előfordulásáról, populációik 

méretéről és az azok fennmaradását fenyegető veszélyeztetető tényezőkről rendelkezésre álló 

információk birtokában veszélyeztetettségük mértéke megbecsülhető, státuszuk megállapítható. 

A korábbi gyepek, legelőterületek múlt században bekövetkezett feltörése, valamint az intenzív, 

nagytáblás, monokultúrás mezőgazdasági gyakorlat általánossá válása a földikutyák drámai 

visszaszorulását okozta a Kárpát-medencében. A jelenleg is fennálló kedvezőtlen folyamatok 

(élőhelyvesztés, spontán kedvezőtlen folyamatok, fokozódó emberi jelenlét) a Kárpát-medence 

földikutyafajait súlyosan veszélyeztetik. Napjainkra közülük több faj is a kihalás szélére került. Mivel 
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azonban az egyes fajok egyed- és állományszáma, valamint elterjedési területük mérete is különböző, 

veszélyeztetettségük is eltér egymástól. Így az egyes fajokat a természetvédelmi gyakorlatban is 

eltérő módon kell kezelni. 
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8. KUTATÓK AKCIÓBAN 
 

A földikutyák, mint ernyőfajok, fontos szerepet játszanak a sztyepp élővilágának megőrzésében, 

hiszen élőhelyeik számos más veszélyeztetett pusztai állat- és növényfajunknak is otthont nyújtanak. 

A földikutya érdekében tett erőfeszítések tehát a többi faj fennmaradását is elősegítik. Milyen akciók 

megvalósítása szükséges, hogy több földikutyafaj ne pusztuljon ki a Kárpát-medencéből, és hogy ezek 

a különleges rágcsálók a jövőben is betölthessék a füves ökoszisztémák működése szempontjából 

kulcsfontosságú feladatukat?  

Az első és legfontosabb feladat valamennyi ismert földikutya-élőhely védetté nyilvánítása.  

A populációk legtöbbje nem élvez országos szintű állami védelmet elterjedési területének egyik 

országában sem. Mindezzel párhuzamosan biztosítani kell az élőhelyeken a fajok igényeinek 

megfelelő területhasználatot, illetve természetvédelmi kezelést. 
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Kiállítás látogatottsága, bevételei 
 

 

A szakmai beszámoló készítésekor a kiállítás még nem zárt be. A látogatottság 2018 

június 25-ig 9841 fő. 

A kiállítás többféle jegy konstrukcióval tekinthető meg (belépőjegy típus: időszaki 

kiállítások, kombinált jegy <időszaki kiállítások + állandó kiállítások>, Múzeumok éjszakája), 

így következőkben feltűntetett bevétel egy része tekinthető csak a földikutya kiállításra eső 

bevételének: 5 280 150 Ft. 
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Kiállítás megjelenései a médiában 
 

 

Ízelítő a megjelenésekből:  
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A kiállítás hasznosítása 
 

 

A kiállítás bekapcsolódik az Év emlőse program sorozatba. A Magyar Természettudományi 

Múzeum évek óta otthont ad az Év Emlőse… megnyitó rendezvényének, 2018-ban a 

földikutya ünnepélyes évindító rendezvénye a Földi kölök és a Fogas vakony – Földikutyák a 

Kárpát-medencében című időszaki kiállítás megnyitója is volt.  

 

A múzeum minden évben rajzpályázatot ír ki különböző korosztályok számára. 2018-ban a 

téma a földikutya. A pályázati anyagokat egész évben várjuk. 

 

Már a tervezéskor szempont volt, hogy a kiállítás egy vándorkiállítás formájában is 

bemutatható legyen. A zárás után igény szerint, a kiállítás vándoroltathahó. 

 
 

A kiállításról szóló szakmai beszámoló elérhetősége az interneten: 
 

 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/intezmenyi/palyazatok/ 

NKA_beszamolo_Foldikutya_2018.pdf 

 

http://www.nhmus.hu/sites/default/files/intezmenyi/palyazatok/%0bNKA_beszamolo_Foldikutya_2018.pdf
http://www.nhmus.hu/sites/default/files/intezmenyi/palyazatok/%0bNKA_beszamolo_Foldikutya_2018.pdf

