Vörös róka

(Vulpes vulpes)

Felismerés jegyei:

Legismertebb, legelterjedtebb ragadozónk. Testméretekben ivari
dimorfizmus mutatható ki, a kan tömeg 13-14 %-kal nagyobb a
szukáénál. Testén a vöröses szín sz r dominál, a háton sötétebb
sáv húzódik végig, amit a lapockáján ugyanilyen pászta
keresztez. A has sz rzete világosabb, szürkésfehér vagy fehéres
árnyalatú. A farok vége fehéres, vagy kifejezetten fehér, a lábak
küls fele és a fülek feketék. A pofáján lev un. tapintó sz rök
hossza meghaladhatja a 10 cm-t, a bajuszszálak ugyanolyan
hosszúak. A farok hossza elérheti a testhossz 70 %-át. Nyoma a
kutyafélékre jellemz , a mells lábán 5, a hátsón 4 ujj van.

A róka nyoma
Nyomképlete leggyakrabban zsinórozás.

A róka csapája a hóban
Hullatékát általában jól látható helyen hagyja, azzal és
vizeletével jelöli meg territóriumát.

Hullatéka …

… vizelete

Koslatáskor lehet leggyakrabban ugatását hallani. (Hangját
letöltheted: http://www.hunterarchery.extra.hu/dok/fuchs.mp3 ).

A róka koponyája

Fogképlete:

3142
--------- = 42
3143

Elterjedése:

Csaknem egész Eurázsiában és Észak-Amerikában ÉszakAfrikában (déli határa a Szahara) el fordul. Csak a magas
északról és a trópusi területekr l hiányzik a kontinenseken.
Betelepítették Ausztrália jelent s részére. Hiányzik Izlandról, a
Baleár-szigetekr l, Máltáról, Krétáról, a Földközi-tenger sok kis
szigetér l és szigetcsoportjáról. Nagy-Britanniában 1960-ban
jelent meg ismét. Európában 5-6 alfajának elkülönítése indokolt.
A magassági elterjedése szinte korlátlan a 3000 m körüli
magasságokban is megtalálható. Magyarországon gyakorlatilag
az egész ország területén el fordul.

Él helye:

Nem válogatós, generalista faj, mindenütt megtalálja
létfeltételeit, ami széleskör elterjedését igazolja. Megél a
tundrán, a sivatagban, a nagyvárosok el városaiban. Hazánkban
korábban erdei vadnak tartották, holott a mez gazdasági
területeken is mindenütt jelen volt. Ez a széleskör
élettérfoglalás napjainkra is jellemez .

Szaporodása:

Az ivarérettséget 10 hónapos korban érik el, így a rókák már a
születésük utáni szaporítási ciklusban is részt vehetnek. A
magányosan él rókák esetében a párok egymásra találása csak
az ivari feromonok illatanyagainak érzékelésével történhet meg.
A szukák a fogamzási képességük el tt már két héttel vagy
vizelettel, vagy a farkt nél található ibolyának, azaz az
illatmirigyek segítségével kezdik terjeszteni illatanyagaikat,
hogy felkeltsék a kanok figyelmét. Ez a hosszú id szak
biztosítja azt, hogy a szukák a viszonylag rövid 1-6 napon
keresztül történ tüzelés során, biztosan megtermékenyüljenek.
A szuka visszautasítja a kant, ha az még a szuka párzási hajlama
el tt akar fedezni. A szuka érvényesíteni tudja akaratát, ezért
er szak nem fordul el . A kés bbiekben a kölcsönös
bundaápolási viselkedéssel kifejezik az összetartozást, a kan
megnyugszik, a szuka mellett tartózkodik figyeli a riválisok
megjelenését. Azonos er t képvisel kanok között el fordulnak
sérüléseket okozó verekedések, éppen úgy mint a területszerzési
kísérletek során is. A párzás során a kan szuka hátára rakja
mells lábait, a szuka a farkát oldalra fordítja. Különösen az
ivarzás tet pontján el fordul, hogy a szuka felkínálja magát,
felszólítva a kant a párzásra. A párzás mintegy 20-30 percig tart,
mert a péniszduzzadás következtében a pár szorosan együtt
marad. Magas állománys r ség mellett, ahol a rókák
családcsoportokban élnek, a kan mellett egy alfaszuka és azok
leányai egy territóriumon belül találhatók, csak az alfaszuka

párzik. A róka egyszer ivarzó faj, a párzási id szakot
koslatásnak hívjuk. Magyarországon december második felét l,
március elejéig tart. Legintenzívebben január-február
hónapokban történik. A róka a kölykezés, illetve a fiatalok
felnevelése céljából kotorékot foglal, illetve készít.

Kotoréka
A róka mells lábaival kaparja ki a kotorékot, melynek egy vagy
több bejárata, illetve egy vagy több kamrája van. Szívesen foglal
el és javít ki régi róka vagy borz kotorékot, s t olykor a borzzal
meg is osztozik azon. Arra alkalmas természetes földi vagy
sziklaodvakban, lyukakban is megtelepszik. A kés bbiek
folyamán a kotorék a család, vagy a kóborló egyedek számára
szolgál menedékül. Vemhességi ideje 52-53 nap. Sikertelen
megtermékenyülés esetén álvemhesség léphet fel, ennek
id tartalma 40 nap, amely után visszatér a nyugalmi állapot. Az
álvemhesség esetén nem indul meg a tejelválasztás. Az ellés
id szaka március közepe, április közepére esik. Az ellés 2-4 óra
hosszat tart, a szukák megeszik a magzatburkot. A róka évente
egyszer kölykezik. Átlagos alomnagyság 4-5 kölyök. A kölykök
születésük után 2-3 hétig csak szopnak, ezután fokozatosan
térnek át a szilárd táplálékra. A szuka gondos anya, így a
kölykök gyorsan fejl dnek. Ha a kotorék veszélyeztetetté válik a
szül k átköltöztethetik a kölyköket. A kotorékot el ször 6 hetes
korukban hagyják el, de csak 8 hetes korukban távolodnak el
annak szájától néhány méterre.

Kölykök a kotorék szélén
10-12 hetes koruktól kezdenek lassan önállósodni, szeptemberre
teljesen önállóvá válnak, ekkor új otthonterületet keresnek
maguknak.
Egyedfejl dés:

A kölykök fogatlanul, csukott szemmel és füllel jönnek a
világra. Születési testtömegük mintegy 90-120 gramm. A
gyapjas sz rzetük barnás vagy szürkés árnyalatú, fehér
mellfolttal és farokvéggel. Szemük 14-16 napos korban nyílik
ki. Az els tejfogak 18 napos, az utolsók 26 napos korban törnek
át. A fülek 4-5 hetes korban válnak felállóvá. A bunda
többlépcs s színváltozással, mintegy 90 nap alatt éri el végleges
színét. 3-4 hónapos koruktól válnak ragadozóvá, azaz kezdik
maguknak megszerezni táplálékukat. A megszületett kölykök
ivararánya populációnként változó lehet. A magzati ivararány
1:1, de a kor el rehaladtával a kanok kerülnek többségbe.

Táplálkozás:

A kölykök mintegy 3 hétig szopnak, majd egy hétig vegyes
étrenden élnek, a 4. héten kezd dik meg elválasztásuk. Ebben az
életszakaszban el emésztett táplálékot kapnak, a nekik szánt
zsákmányt a szül k a nyel cs ben „raktározzák”. A kisrókák
10-12 hetes korukban kezdik tanulni a vadászatot, el ször
kiseml sökön. A róka táplálékában szinte minden szerepel,
eml sök, madarak, egyéb gerincesek, gerinctelenek, dög,
szemét, növények. Táplálékának zömét általában a mezei pocok
jelenti.

Pocokra vadászva

Állományviszonyok:

A róka az egyik olyan faj, amelynek állománydinamikáját
populáció szinten a leginkább befolyásolja a be- és kivándorlás,
illetve a mortalitás. Mind becsült állománya, mind terítéke az
utóbbi 30 évben n tt. 1975-ben terítéke 25.400 példány volt.
2006-ban terítéke 50.017 egyed volt. 2007-ben becsült
állománya 71.129 példány volt.

Mozgáskörzet, migráció:

Egy róka mozgáskörzete a táplálékkínálat függvényében 301300 ha között változhat. A fiatal rókák szeptemberben
elhagyják szüleik otthonterületét. A kanok messzebbre
vándorolnak, a szukák közelebb maradnak születési helyükhöz.
Az elvándorolt állatok a következ szaporodási ciklusig saját
territóriumot igyekeznek foglalni.

Gazdasági jelent sége:

Egész évben vadászható, védelemre nem szorul. A mára
veszettségt l mentes állománya sok gondot okoz a vadgazdának,
és ellentétes a természetvédelem érdekeivel is. A populációk
szinten tartása, helyenként csökkentése fontos feladat.
Általánosan elmondható, hogy a koslatási egyedszám
kétszeresét kell kivenni az állományból, ahhoz, hogy az szinten
maradjon. A vadgazdálkodás és a természetvédelem közös
érdeke, hogy hatékony gazdálkodással az állománycsökkentést
el lehessen érni.

Trófeabírálat:

A róka koponya bírálati képlete:
Koponya hossza cm-ben
x1
Koponya szélessége cm-ben x 1
24,00-24,49
24,50-24,99
25,00-

bronzérem
ezüstérem
aranyérem

Vadászati lehet sége íjjal: Szinte minden ismert vadászati módon íjjal is eredményesen
vadászható faj. Vadászatára bármilyen íj használható,
eredményesebbek a nagyobb pontosságú irányzékos íjak. Igaz,
hogy a rókák nagy része lesvadászaton kerül terítékre, de a többi
vadászati mód is eredményesen alkalmazható. Lesvadászaton
általában a szórókon jelenik meg gyakran, ahol az ott táplálkozó
rágcsálókra vadászik. Meg kell jegyezni, hogy egyes egyedek a
kukoricát is el szeretettel fogyasztják. A vadászaton fontos a
megfelel álcázás és a „hangtalan” íj, mivel a látása és a hallása
is tökéletes. Hajtásban aránylag nehéz megl ni, de nem
lehetetlen. Az eredmény nagyban függ a hajtás szervezését l és
a résztvev k számától. Ugrasztással történ vadászatára kevesen
vállalkoznak, de eredményesen alkalmazható vadászati mód.
Nekem, mint általában minden olyan vadfaj vadászata, melynél
a hívást eredményesen lehet alkalmazni, a legnagyobb élményt
ez a vadászati forma jelenti. Jó széllel, megfelel takarás mögül
behívott rókának az elejtésénél nagyobb élményben ritkán lehet

része a vadászíjásznak. A l tt vad kezelésénél feltétlenül be kell
tartani az állategészségügyi el írásokat. Bár a veszettség, melyet
a Lyssavírus okoz, az orális immunizálás hatására jelent sen
csökkent az országban, id nként azért egy-egy egyednél mégis
jelentkezik. Mivel a veszettségre minden melegvér állatfaj és
az ember is fogékony saját érdekében mindenkinek kötelessége
a szabályok betartása.
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