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ISMERJÜK MEG



FONTOSABB ADATOK
A molnárgörény, más néven mezei görény
(Mustela eversmanii) nyílt élőhelyek 
- mezők, szántók - ragadozója. 

Főként rágcsáló kisemlősökkel táplálkozik. 

A faj 1974 óta védett Magyarországon, azóta nem 
vadászható. Természetvédelmi értéke 50 000 Ft.
 
Élőhelyvédelmi Irányelv II. és IV. mellékletében, 
mint közösségi jelentőségű faj, a Berni Egyez-
mény II. függelékében, mint fokozottan védett faj
szerepel. IUCN besorolása: kismértékben veszélyez-
tetett (LC).

Erőteljes visszaszorulása miatt Európában veszélyez-
tetett fajnak számít, amely egyben az egyik legke-
vésbé ismert, jelentősen alulkutatott emlősfaj.

A nemek között jelentős a méretbeli különbség, a 
hímek testhossza 37-45 cm, testtömege 0,9-1,5 kg; 
a nőstényekennél kisebbek, testhosszuk 34-40 cm, 
testtömegük 0,6-0,9 kg.

Egy hazai vizsgálat szerint a territórium mérete átla-
gosan 221 ha (♀) és 319 ha (♂) jelentős egyedek 
közti szórással.

Békés megye déli részének egy 20 km-es útszakaszán az 
utóbbi 10 évben átlagosan 5 elgázolt molnárgörényt 
találtak évente.

Könnyen összetéveszthető közeli rokonával, a sötétebb 
színezetű közönséges görénnyel. 

Békés megyében 2016-ban 122 példány „közönséges 
görényt” ejtettek el vadászok. Feltehetően
jelentős részük molnárgörény lehetett.



HONNAN ISMERJÜK FEL ?

molnárgörény

közönséges görény
(más néven házi görény)

A molnárgörény emlősfaunánk kevéssé ismert ragadozófaja, amely kis termete, rejtett életmódja 
miatt természetjáró ember szeme elé is csak ritkán kerül. Teste nyújtott, lábai rövidek, a talajszinten 
előforduló, kisebb testű állatok zsákmányolásához alkalmazkodott. Szőrzete nyáron kevés pehelyszőrt 

tartalmaz, színe szalmasárga, hátán koronaszőreinek vége gesztenye vörösbe 
hajlik, ezért sötétebbnek tűnik. Lábain és farka végén sötét feketésbarna. 

A függesztőövek tájékán, a szeme körül, a farok végén sötétbarna. 
Télen bundája homokszínű, tömött, sűrű pehelyszőrzete fehér, a 

koronaszőrzet világosbarna, a szőrszálak vége fekete. A has 
télen-nyáron világos zsemle vagy homokszínű, rajta a 

hasközép-vonalában húzódó sötétebb, barnás csík 
előfordulhat. A felső és alsó ajak, valamint fülének 

szegélye fehér.  Nagyon hasonlít közeli rokonához, 
a közönséges görényhez, melytől világosabb 

árnyalata különböztetheti meg. Bundája 
télen és nyáron is világosabb rokonáénál, 

és fején a világos szőrzet kiterjedése 
nagyobb.  Ennek ellenére színe-
zetük alapján történő elkülö-
nítésük kérdéses lehet, mivel 
átmeneti színezetű példányok 
előfordulnak, ezért a két faj 
egymástól megbízhatóan csak 
koponyabélyegek vagy genetikai 
vizsgálatok alapján különíthető el.

ÉLETMÓD: Búvóhelye földalatti üregekben található, többnyire mezei pocok, hörcsög és 
ürge járatait foglalja el, saját méretére bővítve azokat. Kazlakat is gyakran választ pihe-

nőhelyéül. Egy időszakban váltogatva több búvóhelyet használ, egy helyen néhány napnál 
tovább ritkán tartózkodik. Ettől a kölyöknevelés korai szakaszában és télen térhet el. Ilyenkor akár 

több héten át ugyanahhoz a pihenőhelyéhez tér vissza zsákmányszerzés után. A molnárgörény 
elsősorban éjszaka jár zsákmány után, de alkalmanként a nap más szakában is mozoghat. Talajszinten 
vadászik, prédafajai is jellemzően talajszinten élnek. Szaporodási időszaka március végétől augusztus 
végéig tart. Párzása legtöbbször március-áprilisban történik. Leggyakrabban 3-9 utódot hoz a világra, 
39-43 nap vemhesség után. A kölyköket az anya egyedül neveli. Szemük egy hónaposan nyílik ki, 
körülbelül kéthónapos korukig szopnak, ezt követően hamarosan már anyjukkal tartanak 
zsákmányszerző útján, majd önállósodnak. 9-12 hónap után már ivarérettek a fiatalok.



molnárgörény

közönséges 
görény

HOL TALÁLKOZHATUNK MOLNÁRGÖRÉNNYEL?

ELTERJEDÉSE EURÓPÁBAN: A molnárgörénynek Európában két számottevő, a Kárpátok által elválasz-
tott populációja él. A nyugatabbra előforduló populáció (M. eversmanii hungarica) állományai 
Csehország, Kelet-Ausztria, Dél-Szlovákia,Ukrajna Kárpátoktól nyugatra fekvő részén, Magyarország és 
Nyugat-Románia területén fordulnak elő. A keleti populáció (M. eversmanii eversmanii) a törzsalakhoz 
tartozik, Észak-Bulgáriában, Dél-Romániában, Moldovában, Ukrajna keleti részén, Délkelet-
Lengyelországban, Oroszország európai részének déli területein és Kazahsztánban él. Itt csatlakozik az 
area a fő ázsiai elterjedési területhez, amely Mongólián át Kínáig húzódik.

ELTERJEDÉSE MAGYARORSZÁGON: Hazai elterjedése részleteiben nem ismert, mert országos vizsgálat 
eddig nem történt. Elterjedtebbnek Csongrád, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok és Hajdú-Bihar megyében, 
míg legritkábbnak Vas, Zala, Fejér, Nógrád és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében tűnik. Legjelentősebb 
állománya valószínűleg Békés megyében található. Egy lokális léptékű vizsgálat szerint a Kisalföldön, a 
Mosoni-sík területén is számtottevő állománya él, amely egy populációt alkot a határ túloldalán, 
Ausztriában és Szlovákiában előforduló görényekkel.

ÉLŐHELY: A molnárgörény a nyílt mezők, szántók tipikus lakója. A sztyeppéket, nyíltfüves területeket, 
legelőket, réteket és mezőgazdaságilag művelt területeket egyaránt kedveli, az emberi településeket 
és az erdőket kerüli. Dombvidéki, középhelységi élőhelyeken ritkábban fordul elő. Egykor az ürgés 
puszták gyakori kisragadozója lehetett. A kiterjedt és összefüggő legelők XIX-XX. századi össze-
zsugorodása, feldarabolódása eredeti élőhelyeit és korábbi fő táplálékállatát, az ürgét is vissza-
szorította. Bizonyos mértékben sikerült átállnia a szántóföldi életmódra és az ürgétől eltérő táplá-
lékra. A szántókon a külterjes legelőkhöz képest azonban több tényező veszélyezteti a populációit.

A molnárgörény elfordulási helyek eloszlása Magyarországon 1900 és 2018 
(balra), valamint 1990 és 2018 (jobbra) között, UTM négyszögek szerint 
megjelenítve. Fejér megyéből, valamint Borsod-Abaúj-Zemplén  megye 
északi részéről 1990 óta nincs ismert előfordulása a fajnak.
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Ökológiai vizsgálatok
Gyomortartalom-vizsgálatok eredményei szerint a 
molnárgörény táplálékának döntő többségét minden 
évszakban kisemlősök alkotják (54-74%). Ezen belül is 
a leggyakoribb préda a mezei pocok és mellette a hör-
csög, de az ürge és a vándorpatkány fogyasztása is 
előfordul. A madártáplálékban – amely a táplálék 
ötödrészét tette ki – főként kistestű énekesmadarak 
szerepelnek, de előfordul fácán is. Egyéb táplálék-
féleséget ritkán találni az étlapjukon, például a mezei 
nyúl fogyasztási aránya csupán 1% körül alakul. A 
táplálékelemek egymáshoz viszonyított aránya 
évszakonként változott, a kisemlősök fogyasztása 
nyáron 90% fölé emelkedett, a madaraké pedig 
tavasszal megközelítette a 40%-ot. A molnárgörény az 
esetek közel kétharmadában 15 és 50 g közötti 
tömegtartományba eső prédával táplálkozott, 
emellett viszonylag gyakran fogyasztott nagyobb 
tömegű prédát is. Az esetek négyötöd részében 
talajszinten és a fennmaradó részben alapvetően 
fákon és bokrokon élő prédával táplálkozott.

Egy másik vizsgálatban ürülékelemzéssel határozták 
meg a molnárgörény táplálékösszetételét a Mosoni-
síkon, mezőgazdasági művelés alatt álló élőhelyen. A 
táplálékban mindössze kilenc táplálékféleség fordult 
elő, és a kisemlősök játsszák a legfontosabb szerepet. 
Ezek közül a mezei pocok volt a fő zsákmánya; a 
legtöbb időszakban 75% feletti arányban volt jelen.  
Amikor a mezei pocok egyedszáma jelentősen 
visszaesett, akkor növekvő mennyiségben jelent meg 
a nyúl és a hörcsög, extrém esetben a nyúl 62%-os, a 
hörcsög 33%-os gyakorisággal jelentkezett. A szárnyas 
apróvadak közül a fácán fogyasztását mutattuk ki, de mindössze 1% alatti gyakorisággal fordult elő.

Egy korábbi rádiótelemetriás vizsgálatunk során a molnárgörény élőhelyválasztását, mozgáskörzet 
nagyságát, illetve ezek szezonális változását vizsgáltuk nagytáblás, mezőgazdasági művelés alatt 
álló élőhelyen. A vizsgálat másfél éve alatt 11 hímet és 3 nőstényt láttunk el rádióadóval és követtük 
nyomon egyedenként változó hosszúságú vizsgálati időszakon (1-8 hónap) keresztül. A 
molnárgörények mozgáskörzete hímek esetében átlagosan 318,6 ha, a nőstényeknél 221,4 ha volt. Az 
állatok által használt terület térbeli elhelyezkedése és nagysága évszakonként változást mutatott. A 
molnárgörényeknek télen kisebb mozgáskörzete volt a tavasszal becsültekhez képest. A szomszédos 
otthonterülettel rendelkező egyedek esetében különböző mértékű átfedéseket tapasztaltunk 
területeik között, amelyek átlaga 14,4% volt. A hímek és nőstények otthonterületeinek átfedése 
nagyobbnak bizonyult a hímek közt tapaszaltnál. A molnárgörények élőhely-választását tekintve 
előnyben részesítették az őszi gabonákat, a repcét, az őszi vetésűek tarlóit, a lucernát és a gazos 
élőhelyeket, míg a szántásokat elkerülték.

 A molnárgörény esetében a közúti gépjárműforgalmat fontos veszélyeztető tényezőnek tartjuk. Egy 
hosszútávú kutatás során Békés megyében, a Csanádi-háton a faj populációját éppen az előkerült 
gázolt görények alapján monitorozzák. Ez alapján tudjuk, hogy a faj egyedszáma évről-évre 
jelentősen változhat, valamint a populáció méretének ingadozásai követik a hörcsög gradációit.



Morfológiai és genetikai kutatások
Több forrás szerint megvan az elméleti lehetősége annak, hogy a molnárgörény a közönséges 
görénnyel hibridizálódjon. A molnárgörény elterjedési területének nyugati részén átfedésben él a 
közönséges görénnyel. A hibridizáció meglétének és mértékének tisztázása morfológiai és genetikai 
vizsgálatokkal lehetséges, amelyekkel más kérdések is megválaszolhatók a faj rendszertanával 
kapcsolatban, pl. lehetővé válik a Kárpát-medencében előforduló M. eversmanii hungarica alfaji 
státuszának tesztelése. A két testvérfaj egyedeit egymással pároztatva életképes utódok születnek, 
ami háziállatként történő tenyésztésének alapjait is jelenti. Külső jellegek, mint a bunda színezete is 
arra utalnak, hogy a két faj egyedei hibridizálhatnak egymással, azonban e külső jellegek 
megtévesztőek lehetnek, hiszen a hibridek a szülői típusok teljes változatosságát mutathatják, nem 
szükséges átmeneti jelleget felvenniük. Jelenleg még nem ismert, hogy a vadon élő közönséges 
görény és a molnárgörény egyedek milyen gyakran kereszteződnek egymással, milyen gyakori a 
hibridizáció jelensége, és mekkora lehet a hibrid egyedek aránya a teljes populációban.
 
Az első genetikai vizsgálatok eredményei alapján a citokróm-B nevű DNS-szakasz bázissorendje 
alapján nem különül el a két faj. Gyakori jelenség az élővilágban, hogy ha közelmúltbeli a két faj 
elválása, akkor az allélek (vagy a haplotípusok) még nem „válogatódtak le” fajonként, hanem a két 
fajon belül előfordulhatnak a közös őstől örökölt haplotípusok. Ugyanakkor ez az eredmény arra is 
rámutat, hogy a molnárgörény és a közönséges görény a közelmúltban vált el egymástól; közöttük 
nincs, vagy gyenge az izoláció, és a hibridizációnak valószínűleg nincs genetikai akadálya. A fenti 
eredményt az ázsiai rokonok bevonásával tágabb taxonómiai kontextusba helyezve arra a 
megállapításra jutottunk, hogy a faj valószínűleg keletről érte el Európát, ahol a molnárgörény egy 
csoportja alkalmazkodott a  lomberdei életmódhoz és kolonizálta Nyugat-Európát. Azaz a közön-
séges görény valószínűleg a molnárgörény egy evolúciós közelmúltban levált ágát reprezentálja, 
amelynek evolúcióját az új környezethez való alkalmazkodás irányította. Hagyományos módszerrel és 
lézerszkennerrel 3D-ben végzett koponyamorfológiai vizsgálatok eredményei éppen erre a gyors 
adaptációra mutatnak rá. A két faj koponyamérete és -alakja ugyanis teljesen eltér egymástól, ami a 
gyors és jelentős elkülönülésre utal. Figyelemre méltó eredmény, hogy a magyarországi 
molnárgörények (M. eversmanii hungarica) koponyája jobban hasonlít a közönséges görények 
koponyájához, mint az Ukrajna területéről származó molnárgörények (M. eversmanii eversmanii) 
koponyája, amelyet részben olyan helyen gyűjtöttek, ahol a közönséges görény már sokkal ritkább 
vagy nem fordul elő. A két faj közötti viszonylag jelentős méretbeli különbség és a nagyfokú genetikai 
hasonlóság arra utal, hogy erős szelekciós nyomás hatására az európai görények ősei gyors anatómiai 
átalakuláson mentek keresztül. Valószínűleg a sokrétű táplálékforrás hatására a közönséges görény 
morfológiai sokfélesége megnövekedett, miközben a molnárgörény táplálékspecialista életmódot 
folytatott. 



VESZÉLYEZTETŐ TÉNYEZŐK
Erőteljes visszaszorulása miatt Európában veszélyeztetett fajnak számít. A veszélyeztető tényezők 
meghatározása és értékelése azonban bizonytalan a korábbi célirányos kutatások hiányában. A 
molnárgörényre veszélyt jelent a gépjárműforgalom, a mezőgazdaságban használt 
hörcsögmentesítés nem szelektív módszerei (méregkihelyezés és a csapdázás), illetve közvetve 
minden olyan peszticid és intenzív mezőgazdasági technológia alkalmazása, amely negatívan hat 
táplálékbázisára, a rágcsáló kisemlősökre. A molnárgörény védelme nem választható el a hörcsög 
védelmétől; állománynagyságának térbeli és időbeli dinamikája Békés megyében egyértelmű 
összefüggést mutat a hörcsög mennyiségével. A közönséges görénnyel való összetéveszthetősége 
miatt tévedésből elejthetik, akár nagyobb mennyiségben is. A rókának kihelyezett testszorító 
csapdák a görényeket sem kímélik.
 

MIT TEHETÜNK VÉDELME ÉRDEKÉBEN?
Fontos feladat a monitoring vizsgálatok módszereinek kidolgozása, tesztelése, amely országos 
léptékben alkalmas a görénypopuláció egyedszám-változásának a követésére. Ezzel párhuzamosan 
lokális kutatások is szükségesek, pl. korszerű telemetriás módszerekkel meghatározható a faj 
egyedsűrűsége, élőhely-választása, mozgáskörzetének nagysága, illetve szaporodásbiológiájáról is 
gyűjthetünk újabb adatokat. A közúti forgalom, mint veszélyeztető tényezőnek vizsgálata is a kiemelt 
célok között szerepel, mert helyenként a gyakori elütések jelentős negatív hatással lehetnek a 
populáció méretére. Szintén fontos cél lehet további, ma még nem ismert veszélyeztető tényezők 
feltárása. A hörcsögmentesítést, mérgezést és csapdázást első lépésben jogszabály-módosítással 
bejelentés-kötelezetté kellene tenni, annak érdekében, hogy ellenőrizhetővé váljon, ki, mikor és 
milyen ráfordítással végzi ezt a tevékenységet. A molnárgörény védelmének érdekében elsődleges 
fontosságúak azok az extenzív mezőgazdasági technológiák és élőhely-fejlesztési módszerek, 
amelyek pozitív hatással vannak a fő táplálékforrást jelentő rágcsálókra. Ilyenek az ugaroltatás, 
erdősávok, mezsgyék megtartása, helyreállítása, telepítése, gyepek rendszeres legeltetése, a 
mérgezés és ölve-fogó csapdázás mellőzése, vagy arányos mértékű alkalmazása. Segíthetjük a 
molnárgörények áttelelését megfelelő méretű szalmahalmok, illetve bálák kihelyezésével, amelyek 
télen kedvelt búvóhelyet jelentenek számukra. Megfontolandó továbbá a közönséges görény levétele 
a vadászható fajok listájától, és ezzel párhuzamosan a faj védetté, a molnárgörény fokozottan 
védetté nyilvánítása. Évente 500 körül ingadozik a kilőtt közönséges görénynek jegyzett egyedek 
száma, amely igen alacsony mennyiség ahhoz, hogy ezen állatok megőrzése veszélyeztesse a 
vadászható apróvadakat és a háziszárnyasokat. Az aktív védelem mellett az ismeretterjesztésre és 
bemutatásra is nagyobb hangsúlyt kell fektetni, például fontos lenne a görénytartók és -tenyésztők 
tájékoztatása arról, hogy a tenyésztett állatok természetbe történő kijutása milyen kockázattal jár.
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Ottlecz�Barnabás�(BEKE):�tel.:�06204575793
Görföl�Tamás�(MTM):�tel.:�06302006222

Készült�az�Agrár
minisztérium�Zöld�Forrás
2018�pályázatának�
támogatásával.
PTKF/603/2018.�

A� programot� a� közhasznú� Bükki� Emlőstani� Kutatócsoport� Egyesület� (BEKE)� koordinálja� partnereivel�
szoros�együttműködésben.�Hazánk�emlőskutatását�és�védelmét�támogathatja�adományaival�és�adójának�1%ával!
Bankszámlaszámunk:� 1173900920231169� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �Adószámunk:� 18583500210

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Valós�méretű�molnárgörénylábnyomok!


