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A  sokszínű ürge 

 
   Amikor kihirdették a pályázati lehetőséget,melynek témája az ürge, gondolkodóba estem. 
Hogyan is néz ki az ürge?! Először a vidra képe ugrott be,ugyanis azt hittem róla kell 
fogalmazást írni. A többiek azonban felvilágosítottak, hogy a két kis állat nem egy és 
ugyanaz. Azután eszembe jutott az a  magyaróra, ahol a  szavak jelentésével foglalkoztunk.  
Emlékeztem, hogy a szó több jelentéssel bír. Hiszen nemcsak  állatnév lehet ,hanem egy 
szleng kifejezés is. Egy kicsit tudatlannak éreztem magamat azért, mert még mindig nem 
tudtam ,hogyan néz ki a fogalmazásom szereplője,az ÜRGE.   
   Így hát utánanéztem.  A könyvtárból kikölcsönöztem egy ismeretterjesztő könyvet, az 
internet segítségét is igénybe vettem. Ahogy búvárkodtam,egyre több és több információhoz 
jutottam. Megtudtam ,hogy Európában két ürgefaj él: gyöngyös ürge és a közönséges ürge. 
Hazánkban csak az  utóbbi fordul elő. A Hortobágyon is lehet látni ,ha szerencsénk van. 
Életmódja nagyon hasonlít a prérikutyáéhoz, nappal, főként hajnalban és alkonyatkor aktív. 
Gyakran hallatja két lábra állva figyelmeztető magas hangú füttyét.  Áhá! Tehát innen ered a 
mottó: ürgefüttyök! Telepekben élnek, a föld alatt kiterjedt járatokat ásnak. A járatokból 
vízzel szokták kiönteni őket.  Ahogy Petőfi is írta Arany Lacinak című versében: 
„Ninini: Ott az ürge, 
Hű, mi fürge,Mint szalad! 
Pillanat, 
S odabenn van, 
Benn a lyukban.” 
E patkányméretű állat testhossza 20-22 cm. Olyan ,mint a hód kicsinyített mása. Farokhossza  
6-7,5 cm, tömege 200-350 gr. Színezetük  a szürkéstől a homokszínűig változhat. Téli álmot 
alszanak. Ha veszélyt észlelnek  villámgyorsan eltűnnek járataikban.  
Az ürge főleg növényekkel táplálkozik, de a bogarakat sem veti meg. Szívesen fogyasztja 
például a sáskát, tücsköt. Sajnos ő is ki van szolgáltatva a ragadozó madaraknak,emlősöknek.  
A parlagi sas és a mezei görény  étlapján  ő , a „fürge” ürge prédaként szerepel. Ilyen a 
tápláléklánc! Szegény kis ürge! ! 
    Figyelem! Védett állat. 2015-ös év  a közönséges  ÜRGE éve. 
Kíváncsi lennék milyen a való életben ez kis élőlény . A képeken nagyon cuki. Remélem 
élőben is láthatok majd legalább egyet. 


