Az év emlőse 2018-ban a
földikutya fajcsoport

Leírása:
 A földikutya a löszös sztyeppterületeket kedveli, a nedves, mocsaras
élőhelyeket pedig kerüli.
 Testhossza: 19–27 cm, farokhossza: 0,0–0,2cm, testtömege: 140–
220 g
 Az utóbbi évek kutatásai alapján kiderült, hogy Magyarországon
három faja fordul elő, de mindegyik kihalással veszélyeztetett.
 A felszínre csak nagyon ritkán jön fel, kifejezetten magányos állat.
 Nincsenek fülkagylói, redukált szemét bőrhártya borítja, de a
sötétben kiváló a szaglása, hallása, a föld mágneses terének
érzékelése révén tájékozódik.
 A föld alatt készített járat rendszerét kamrák, fészek és
ürülékgödrök alkotják, amely 100 méteres is lehet. A felesleges
földet a felszínre rakja, földkupaca nagyobb a vakondénál és
földhurkák vannak a tetején.
 Táplálékát kizárólag növényi részek alkotják, gyökereket, gumókat
fogyaszt, de a föld feletti részeket is megeszi. Vízigényét a felvett
táplálékon keresztül elégíti ki.
 Évente egyszer ellik, 3-6 kölyköt.
 A felszínre menő földikutya ellensége a róka, borz, görény, ragadozó
madarak.

Védelme:
Hazánk legveszélyeztetettebb gerinces faja. Fontos
az élőhelyének kiemelt védelme.
Fokozottan védett, természetvédelmi értéke
1 000 000 Ft
Feladat: A keresztrejtvény
csemegéjének nevét adja.
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1. Nem csoportban él, hanem ………
2. Az a folyamat, amely során a földikutya utóda világra jön.
3. Kiváló ez az érzékelése.
4. A földikutya ebbe az osztályba tartozik.
5. A felesleges földet ide helyezi.
6. Nincsenek külső hallójáratai, azaz nincsenek…
7. Földalatti közlekedési helye:
8. Folyadékot nem fogyaszt, tehát nem iszik……
9. Természetvédelmi státusza:
10. Egyik fő tápláléka:
11. Ellensége:
Megfejtés: ________________________
Légy Te is VADONLESŐ!
A VADONLESŐ program hirdette meg az „év emlőse”
rendezvénysorozatot, mely minden évben más és más őshonos
emlősállatunkra irányítja a figyelmet, elősegítve azok jobb megismerését.
Lépj be a www.vadonleso.hu oldalra! Vadonleső lehetsz a FACEBOOKON
is!
Forrás:
www.termeszetvedelem.hu
Bihari Z., Csorba G., Heltai M. (2007): Magyarország emlőseinek atlasza
Megfejtés: mezei iringó (magányos, ellés, szaglás, emlős, felszínre, fülkagylói, járatrendszer, vizet, fokozottan
védett, gyökér, róka)

