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Vedd fel a nyúlcipőt, és fuss!
Az üregi nyúl még a jégkorszak előtt szerves részét képezte a Kárpát-medence faunájának, az
eljegesedés idején halt ki. Ám az Ibériai-félszigeten mindvégig erős állománya maradt meg, így a
rómaiak a katonaság élelmezésére gyakorta fölhasználták. A légiók jóvoltából érkezett vissza
Pannónia területére az üregi nyúl, ahol néhány helyen szépen el is szaporodott. Amikor a
középkorban divattá vált a nyulaskertek létesítése, elsősorban a kolostorok környékén, újból
érkeztek hazánkba üregi nyulak. Az állományokból rendre kiszabadult állatok újabb és újabb
kolóniákat alakítottak ki, immár hazánk teljes területén.
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Jellemzően a vadonban e faj ott tud tartósan megtelepedni, ahol könnyű üreget ásni, s a talajvíz
legalább 2-3 méter mélyen található.
Hazánkban az 1970-es években volt minden bizonnyal az üregi nyulak aranykora, amikor gyakran
számoltak be akár 15 ezer példányos éves terítékről is, sőt egyes vadászterületeket egyenesen
üregisnek minősítettek. Sok helyen viszont idegenkedtek az üregi nyúltól mezőgazdasági kártételei
miatt, annak ellenére, hogy nálunk sosem tudott állománya úgy felduzzadni (mint például
Ausztráliában), hogy valóban igazi csapást jelentsen. A ragadozóknak köszönhetően gyérítésük
mindig folyamatos volt.
Az 1980-as évektől a természetvédelmi érdekek megerősödésével egyre többen
vallották, hogy az üregi nyúl nem való hazánkba, hiszen mesterséges úton
visszatelepített faj, mely kedvezőtlenül alakíthatja át az őshonos növényzetet,
veszélyeztetve ezáltal flóránkat, faunánkat. Egyes területeken – mint például Bugacon, az
ősborókásban – azonban úgy tűnik, jelenléte igencsak kívánatos, ugyanis itt előfordulnak olyan
üreginyúl-családok, melyek előszeretettel eszik a borókát, így az nem szorít ki más fás szárú őshonos
növényeket.
Az üregi nyulak nagyobb telepeken élnek, ahol a bakok és a nőstények között nincs tartós kapcsolat.
Egy-egy várban egy-egy bak és négy-hat nőstény él. A domináns nőstény a vár alagútjának
mellékvágatában hozhatja világra utódait, míg az alacsonyabb rendűek gyakorta a váron kívül
kénytelenek maguk ásta, mintegy 70 centis üregbe fialni. Ez azt eredményezi, hogy az alacsonyabb
rendű nőstények kölykei gyakrabban válnak ragadozók áldozataivá, sőt, a domináns nőtény is
gyakorta elpusztítja alacsonyabb rendű társainak fiatalabb utódait. Ez utóbbi esetben azonban a
várban élő baknyúl igyekszik megvédeni saját utódait, ha kell, keményen szembeszáll a domináns
nősténnyel. A közelmúltban a Fővárosi Állat- és Növénykertben létesített üreginyúl-kolónia
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megfigyelése nagy élményt nyújthat az érdeklődőknek.
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