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Beszámoló a 2012. évben egyesületünk által gondozott, mentett vadon élő állatokról
A 2012 évben 43 vadon élő állatról gondoskodtunk hosszabb- rövidebb ideig és igyekeztünk
segíteni természetes életterébe való visszatérését. E feladat teljesítésében a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park munkatársai, kérésünkre mindig segítségünkre voltak, a védett állatok sorsát
rövidebb egyesületi gondoskodás után ők egyengették tovább.
A gondozásunkba kerülő vadon élő állatok esetében a mutatók sajnos mindig rosszabbak mint
pl a kutyák vagy macskák vonatkozásában. Többet veszítünk el közülük, ennek oka pedig az,
hogy ők normális esetben természetes életterükben gondoskodnak önmagukról és csak akkor
kerülnek velünk kapcsolatba, ha sérültek, súlyosan betegek, vagy szüleiket elvesztett fiatal
állatok. A róluk való gondoskodás, a megfelelő táplálékkal és ivóvízzel való ellátás, a fajra
jellemző igények kielégítése önmagában sem egyszerű feladat, ráadásul az ember
közelségével, az esetleges gyógykezeléssel járó stresszt is nehezebben viselik, mint a házi
állatok.
Madarak
3 egerészölyv került gondozásunkba, mindhárom madár sérült volt. közülük kettőt - rövid
egyesületi tartózkodás után - a Nemzeti Park munkatársai vettek magukhoz, egy műtét
közben elpusztult.
2 karvaly, melyek közül az egyik szárnysérült volt, a másik alapvetően egészséges, csak egy
ütközés után volt enyhén sokkos állapotban. Egy-egy napot voltak nálunk. Mindkettőről A
Nemzeti Park gondoskodott tovább.
3 szárnysérült sarlósfecske, rövid egyesületi gondoskodás után mindhárman a Nemzeti
parkhoz mentek tovább
3 molnárfecske fióka, egy napi etetés-itatás után, jó kondícióban mentek tovább a Nemzeti
Parkhoz
3 kis fakopáncs, melyeknek lakóhelyét, egy odvas fát a katasztrófa védelem balesetvédelmi
okból kivágta. Erősek és egészségesek voltak, egy napi etetés-itatás után továbbmentek a
Nemzeti Parkhoz
1 törpegém fióka, mely két napi egyesületi gondozást követően szintén a Nemzeti Parkhoz
került tovább.
1 kakukk fióka, közvetlenül fészekhagyás után. Jó szándékú emberek juttatták hozzánk,
igazából feleslegesen, mert nem fészekből kiesett, hanem onnan önként távozott, a
nevelőszülők még gondoskodtak volna róla. Elengedéséig egyesületi gondozásban volt,
magáról gondoskodni tudó fiatal madárként került vissza a természetbe.
1 sisegő füzike hasonló körülmények között érkezett, mint a kakukk, végig egyesületi
gondozásban maradt, míg önálló életre képes madárként, a fajra jellemző élőhelyen szabadon
engedtük.
Hüllők
3 mocsári teknős került gondozásunkba, közülük ketten sérültek voltak, egyet pedig a fajra
egyáltalán nem jellemző élettérben találtak, valószínűleg illegálisan tartott, onnan valahogyan
elszabadult állatról volt szó.
A két sérült teknős közül az egyiknek mély vágott, gyulladt seb volt a mellső lábán, melyet
napi kétszeri hidrogén-peroxidos fertőtlenítés és antibiotikum tartalmú injekció kúra kb egy
hét alatt hozott helyre.
A másik sérült teknős valószínűleg gázolás áldozata volt, nem lehetett megmenteni, az
állatorvossal egyetértésben az altatás mellett döntöttünk.
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Emlősök
1 bénult hátsó végtagokkal élő mókus a mai napig befogadójánál él, róla bővebben külön is
szó esik.
1 őzgida egy hónapot élt hozzáértő ideiglenes befogadónál, ismeretlen okból elpusztult
4 újszülött korú nagy pele, a lelkiismeretes gondoskodás ellenére rövid idő alatt elpusztultak.
1 súlyos sebbel bajlódó róka esetében, mely a jelek szerint már a vérmérgezés állapotában
volt, az állatorvossal egyetértésben az altatás mellett döntöttünk.
2 vadmalac, melyek közül az egyik haláláig 3 napot élt gondozásunkban, a másikról a
Nemzeti Park gondoskodott
12 fiatal sünről is gondoskodtunk a következő megosztásban:
2011 ősztől 2012 tavaszáig - szabadon engedésükig - 3 állat, a 2012-13 évben 9 állat, melyek
közül kettőt - melyek elérték az átteleléshez szükséges súlyt - ősszel egy megfelelő
telelőhelyre kihelyeztünk, a 7 kisebb pedig ideiglenes befogadóknál telel.
Két, különböző fajokhoz tartozó denevérünk is volt,
1 szürke hosszú fülű denevér
1 közönséges törpedenevér.
Mindkét denevért - rövid ideiglenes tartás - után a számukra megfelelő, a fajra jellemző
telelőhelyekre juttattuk.

Beszámoló
kísérleti állat örökbe adásról
2012-ben 8 kísérleti kutyát adtunk örökbe a Veszprémben működő kutatóintézettel évek óta
tartó együttműködés keretében.
Minden állat oltásokkal ellátva, ivartalanítva, mikrochippel ellátva került új gazdáihoz.
Az állatok előéletére és a kinti, hétköznapi élethez való hozzászoktatás viszonylagos
nehézségeire való tekintettel az állatok egyéniségét figyelembe véve próbáltunk választani a
jelentkező gazdajelöltek közül, illetve volt olyan eset is, amikor a jelentkezőnek nem
javasoltam a volt kísérleti kutya örökbe fogadását és továbbirányítottam őt az egyesület, a
menhelyi kutyák felé.
A gazdához juttatott 8 kísérleti kutya jól szocializálódott új gazdáihoz és a kinti környezethez,
negatív visszajelzés nem volt.
További fejlemény, hogy 2012 tavaszán az intézet felajánlotta egyesületünknek, illetve
rajtunk keresztül a Nemzeti Parknak, hogy a kísérletben nem szerepeltetett patkányokat
ragadozó madarak etetése céljából időről-időre átvehetjük tőlük.
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