Üregi nyúl

(Oryctolagus cuniculus)

Felismerés jegyei:

Küls leg az üregi nyúl hímje és n sténye nem térnek el
egymástól. Sz rzete szürkés vagy sárgásszürkés, a tarkója és a
nyak vöröses, a hasa, a lábak bels oldalai és a farok alsó része
piszkosfehérek. A farok fels fele fekete. A füle színe barna, a
fülhegye sohasem fekete. Gyakoriak a különféle színváltozatok.
Az üregi nyúl fülei rövidebbek, mint a mezei nyúlé, el rehajtva
nem érik el az orr hegyét. A mells lábakon 5, a hátsó lábakon 4
ujj található.

Az üregi nyúl nyoma
A mezei nyúlnál kisebb, feje rövidebb. Lekerekített, mells és
hátsó lábai csaknem egyforma nagyok. Eml inek száma 3-5 pár.
A házi nyúl se, ezért - ha az kikerül a szabad természetbe és
elvadul - eredményesen szaporít. Alsó metsz fogai
folyamatosan n nek, ezért azokat koptatni szükséges.

Az üregi nyúl koponyája
Fogképlete:
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A nyoma és nyomképlete hasonlít a mezei nyúléra, de arányosan
kisebbek. Ürüléke 7-9 mm-es átmér j bogyó, amit gyakran egy
helyen halmoz fel.
Elterjedése:

A negyedkorban még szerte Közép-Európában el fordult. Az
utolsó eljegesedés után elterjedési területe az Ibériai-félszigetre
és Északnyugat-Afrikára húzódott vissza. Betelepítés útján
került vissza Európa szinte valamennyi országába. Napjainkban
csak Skandinávia nagy részén, Finnországban, a Baltikumon és
a Balkánon nem fordul el . Betelepítették Észak- és DélAmerikába, Ausztráliába, és Új-Zélandra. A faj iránti nagy
érdekl désre és a telepítési kedve jellemz , hogy az 1900-as
évek elején a történelmi Magyarország 63 vármegyéjéb l 52ben jelentettek lelövést. A XX. Század elején, Magyarországon
a Kisalföldön és Délnyugat-Dunántúlon. Az 50-es években a
Kisalföldön, Mez földön, és a Duna-Tisza közén, az 1980-as
években f ként a Duna-Tisza közén fordult el nagyobb
számban. Az 1999-es statisztikában csak Bács-Kiskun, Pest és
Tolna megyében jeleztet becslési és teríték adatokat.

Él helye:

Európai elterjedési területén száraz gyepeken, réteken, laza
állományszerkezet erd kben, erd szélén, sövények mentén
fordul el . Kerüli az 500 m feletti térszinteket, hegyvidéki
fenyveseket, általában a hideg és nedves él hely-típusokat.
Magyarországon els sorban a laza homokos talajokat kedveli.
Mivel földalatti kotorékban él, ezért csak tartós vegetációval
borított területek jöhetnek szóba él helyéül. A homokvidéken
ezek a talajm velést l nem érintett erd k és bokrosok. A
tarvágásokat követ tuskózások után képz d tuskósorok kiváló

helyet jelentenek megtelepedésére. Rekultivált kavics- és
homokbányákban is szívesen megtelepszik.

Kotoréka
Szaporodása:

A fiatalok 6-8 hónapos korban ivarérettek, ami azt jelenti, hogy
potenciálisan már a születésük évében szaporíthatnak. Ezt
azonban csak azok a n stények képesek megtenni, melyeknek a
testtömege meghaladja a 800 g-ot. Többnyire a fiatalok csak a
következ év tavaszán vesznek részt a szaporításban. Az üregi
nyúl különleges szociális felépítés , közös territóriumot
fenntartó csoportban él, ezért a párzáson kívül nincs hosszabb
kapcsolat a hím és a n stény között. Párzását pepecselésnek
hívjuk. A vetélked hímek össze-össze ugranak és a mells
lábaikkal pofozzák egymást. Magát a párzást a terelés/hajtás, a
farok mozgatás és vizelés el zi meg. Többnyire éjszaka, illetve a
kotorékban párzanak. A párzási id szak januártól augusztusig
tar, kezdetét nagymértékben befolyásolja az id járás. A
vemhesség utolsó napján a n stény földalatti fészeküreget
készít, az ellés itt történik. Az ell vacok száraz f vel és a
testér l tépett sz rrel jól kibélelt kamra, a lakókotorék mellett. A
párzási aktus maga váltja ki a petesejt leválást, azt követ en
történik meg a megtermékenyítés. Vemhessége 28-31 nap. A
n stények az ellést követ napon már pározhatnak, amíg az
egyik almot szoptatják, a másikat hordják ki. Az ellés a
márciustól októberig folyamatosan tart. Az alom nagysága
általában 5-6 egyed. A n stény naponta egyszer ugyanabban az
id ben keresi fel a kölyköket és mintegy öt percig szoptatja
ket. Az anya mikor elhagyja a kotorékot, annak bejáratát
mindig lezárja, betakarja. A kisnyulak életük els három hetét az
ell vacokban a külvilágtól elzárva töltik. A szopás során
semmilyen segítséget nem nyújt az anya a kicsiknek, nem
tisztogatja ket. A távozása el tt mindig elhelyez néhány

ürülékbogyót a fészekben, amit a kicsik el ször csak
szagolgatnak, majd 10 napos koruk után el is fogyasztanak.

Ürüléke
Az elválasztás drasztikus, az anya és a kolónia többi n sténye el
is zavarhatja a kicsiket.
Egyedfejl dés:

Az újszülöttek 40-45 g-os testtömeggel, csupaszon, vakon,
süketen jönnek a világra. Els sz rzetük 6-8 napos korukban n
ki, ezzel együtt kezdenek hallani, szemük a 10. napon nyílik ki.
Négy hetes korukig szopnak, a végleges sz rzetük a 6-7. héten
alakul ki. Teljes testméretüket egy éves korukra érik el. Mind
születéskori, mind feln ttkori ivararány az 1:1 körüli értéket
mutatja.

Táplálkozás:

Az üregi nyúl növényev , a kifejlett példányok tápláléka er s
szezonalitást mutat. Napi aktivitása 17-05 óra közötti, ebben az
id szakban veszi fel a táplálékát. Az anyák étrendje befolyásolja
a nyúlfiak kés bbi táplálkozását. A kisnyulak minden esetben
el nyben részesítik azt a táplálékot, amit anyjuk fogyasztott. Ezt
az információt már az elválasztás el tt, s t a magzati korban
megkapják. A drasztikus elválasztást követ en nincs
lehet ségük tanulni anyjuktól. Az els információk magzati
korban a véráram útján a méhlepényen keresztül érik a
magzatot. A második mód az anyatej íz- és szagingerein
keresztüli információszerzés, végül a vacokban elhelyezett
bogyók szagolgatása és elfogyasztása révén. Mivel az anya
elválasztáskor semmilyen segítséget nem nyújt a kicsiknek, ezért
csak azok az egyedek képesek életben maradni, amelyek keveset
hibáznak a szilárd táplálék megválasztásában.

Állományviszonyok:

Állománydinamikájában ciklikusság figyelhet meg. Általában
7-9 éves magas, feldúsult állomány után legalább ilyen hosszú
visszaesés volt tapasztalható. A hanyatlás rendszerint együtt járt
a magas állománys r ség következtében állományszabályzóként
fellép mixomatózissal. Az utóbbi években szinte összeroppant
a magyar üregi nyúlállomány, melynek f oka az RHD (nyulak

vírus okozta vérzéses betegsége) megjelenése volt. A jelent s
állománycsökkenés a terítékben is megmutatkozott. 1999-ben
terítéke 189 példány volt. 2006-ban terítéke 34 egyed. A 2007es becslésr l nincs adat.
Mozgáskörzet, migráció:

Az üregi nyulak mozgáskörzete viszonylag kicsi a telepekhez
kapcsolódik. Minden csoport védi a néhány kotorékból álló
telepet, amely a territórium egy részét jelenti. A territóriumok
határán helyezik el ürülékhalmaikat. A határok elhelyezkedését,
kialakítását a vegetáció mintázata nagymértékben befolyásolja.

Gazdasági jelent sége:

A jelent s állománycsökkenés miatt gazdasági jelent sége
nincs, károkozása elhanyagolható. A megmaradt állománya
mindenképpen kíméletet érdemel, s t populációjának
rehabilitációjára kell törekedni.

Vadászati lehet sége íjjal: Hazánkban, szinte kipusztult faj, csak egyes területeken az
ismételt telepítések miatt lehet vadászatára gondolni. Éjszaka
aktív állat, ezért vadászata a kés délutáni, illetve napfelkelte
el tti órákban eredményes. A kotorék környékén érdemes a
leshelyet elfoglalni. A délután a kotorékból táplálkozni induló,
míg hajnalban a visszatér nyulakra lehet eredményesen
vadászni. Vadászatára minden fajta íj alkalmas, hagyományos
tollazású pengés vadászhegyes, vagy blunt, illetve judó heggyel
felszerelt vessz k használata ajánlott. A sebzett nyúl általában a
kotorékba menekül, ezért a kotorék közvetlen közelében nem
nagyon érdemes kockázatos lövést tenni. Vitális zónái
megegyeznek a mezei nyúléval.
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