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Csúcsszezon csúcsán

Csak akkor írogatok, ha nagyon kell. 
Mert nem érünk rá. Senki. Mindenki 
etet, kezel, madarat ment, takarmá-
nyért megy, telefont intéz, takarít, lá-
togatókkal foglalkozik, dolgozik, éjjel 
2-ig. Múlt hónapban még megosztot-
tam a telefonomról néhányszor egy-egy 
képet a beérkezett dobozok tömegéről, 
melyekben kezelésre váró beteg ma-
darak voltak, de már erre sincs idő. Se 
lefényképezni, se megosztani, mert az 
is elég volt, de most sokkal több van, és 
nincs idő mással foglalkozni, csak ve-

lük. E-mailekre sem válaszolunk, talán 
másnaponta olvassa valaki. Messenger 
üzentre is alig. Dolgozunk, mint a gé-
pek, reggeltől éjszakáig, a munkatársak, 
az önkéntesek, a táborozók, mindenki. 
Emberfeletti a munka. Nincs szabad-
idő, se szombat, se vasárnap, szabadság 
majd ősszel-télen. Addig senki sehova.
Próbáltunk felvenni új munkaerőt. Je-
lentkeztek sokan, többet behívtunk, 
néhányat ki is választottunk. Az első 
próbanap után megszöktek. Nem erre 
gondoltak, vagyis erre azért nem gon-
doltak. De volt aki meggondolta ma-
gát és visszajött, egy meg itt maradt, 
így már kettővel többen vagyunk, és 
még várunk augusztustól egy munka-
társat. Ha többen vagyunk, nem kell 
mindenkinek 12 órázni, és szabadnap 
is kiadható. Állatorvosunk is lett! 3 éve 
hirdetjük, korábban az egyetemi hall-
gató önkénteseinket, gyakornokainkat 
kértem fel, de inkább külföldre men-
tek. Jól tették, én is ezt tettem annak 
idején, csak korlátozott lehetőségekkel. 
Tanuljanak, szerezzek tapasztalatokat, 

pénzt is, amivel elindulnak, ha vissza-
jönnek. Dr. Máté Lilla bejárta a világot, 
visszajött és itt van. Már második hete 
dolgozik és nagyon jól dolgozik, és nem 
szökött meg. Németh Ádám első éves 
állatorvos hallgatóval fáradhatatlanul 
kezelik a madarakat éjszakába nyúlóan. 
Köszönjük és sok sikert nekik! A többi-
eknek is, akik kitartanak, hétről hétre, 
évről évere, akik visszajárnak, és akik 
vissza fognak járni.
Ezeket le kellet írjam, és még a gólyás 
cikket is, mert hó vége közeleg, és a 
pusztadoktor magazint várják az olva-
sók. De most este fél tízkor még me-
gyek vissza a műtőbe, mert van még 
egy felkar törött vércse, egy comb tö-
rött feketerigó, és Lehoczky Krisztián 
mindjárt itt lesz egy nyílt lábszár törött 
gólyával. Tegnap is hozott egyet, éjsza-
kai műszakra. Ma már volt itt kétszer. 
Ilyen ez az időszak, ha kirepülnek a gó-
lyák, sokszor a lábuk törik, és a műtét 
nem halasztható másnapra. Erről szól a 
következő cikk.

Dr. Déri János

Nemcsak gólyákat, baglyokat is elen-
gedünk, ahogy minden olyan madarat, 
melyet arra alkalmasnak ítélünk. Az 
apró énekeseket is a gólyához hason-
ló felkészítés után engedjük szabadon, 
csak kicsiben, kórtermi méretekben a 
nagyröpdék helyett. A baglyokkal más 
a helyzet. A sérült és később gyógyult 
felnőtt egyedeket egy külön röpdében 
tartjuk, fajok szerint elkülönítve, mert 
bántják egymást és igényeik is eltérőek. 
Az erdei fülesbaglyok gallyfészekben 
költenek, zöld leveles ágasfákon nap-
paloznak. A kuvikok, gyöngybaglyok 
emberi építményekhez ragaszkodnak, 
sokszor a macskabaglyok is. Erre szolgál 

a bagolyvárunk.  A mentett egészséges, 
vagy sérülésből gyógyult fiókákat kisebb 
ketrecekből a bagolyvár termeiben gya-
koroltatjuk vegyes tartásban, a gyöngy-
bagoly fiókák kivételével, mert ez utób-
biak mindent ölnek, még egymást is. Ha 
már jól repülnek, a szabadon engedés 
előtt meg kell tanítani őket vadászni, 
mert ösztönösen nem tudnak. Először 
félnek az élő egértől, ezért felnőttekkel 
együtt tartjuk őket szintén vegyesen a 
9-es kórteremben, ahonnan az oda be-
engedett egerek nem tudnak megszökni, 
és a fiatalok a felnőtteket utánozva meg-
tanulják az egérfogást. De nem csak fog-
ni kell, tudni, hanem megtartani is, sőt 
elvenni, és visszaszerezni is a többiektől. 
Esténként önkénteseink tesztelik az üveg 
mögül, hogy melyik tudja mindezt a leg-
jobban, és melyeket kell újabb heti tur-
nusokban tovább gyakorlatoztatni.
Ezután jönnek két turnusban a gyöngy-
baglyok. Őket összeférhetetlenségük 
miatt nem itt, hanem arra alkalmas pad-
lásokon, vagy pockos lucerna táblákon 
mobilröpdében odaszokatva repatriá-

lunk. Tavalyról maradt már kiképzett, 
de a tél közeledte miatt átteleltetett négy 
gyöngybagoly fiókánkat májusban ked-
ves bagolymániás volt kollégánk, Dr. Ta-
kács Tibor emlékre az özvegye által ve-
zetett Vécsecity kastélyszálló gazdasági 
udvarán lévő kukorica góré galambdú-
cába helyeztük ki, ahonnan kijárva azóta 
a kastély parkjában fogják az egereket. 
Látogassanak el hozzájuk is!      

Dr. Déri János

Bagolyelengedések
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„Lábas” gólyák

Azokat a gólyákat hívjuk így me-
lyeknek a lábát kell műteni. Ame-
lyiknek a szárnyát, az szárnyas, és 
van csőrös, szemes is. Lábasból 
van a legtöbb, és ők a legproblé-
másabbak is. Róluk lesz most szó.

 Ezekben a napokban re-
pülnek ki a kisgólyák. Július má-
sodik hetétől augusztus közepéig. 
Többnyire maguktól hagyják el a 
fészket, de alkalmanként a vihar is 
segít nekik. Eddig ez utóbbi a Me-
dárd ellenére sem okozott rend-
szeres problémát, mert a kisgólya, 
amíg nem nőttek ki repülésben 
fontos evező tollai, addig nem áll 
fel a fészekben, hanem fekszik, 
vagy ül. Ha fúj a szél, lelapul, és 
nem esik ki. Csak nagyon ritkán, 

a régi, minden évben ráépített, túl 
magas, és ezért a szél által köny-
nyebben leborítható fészekkel 
együtt kerül a földre. Volt ilyen is, 
de leginkább a szülők által, vagy 
a konkurens szomszéd gólya ál-
tal kidobott öklömnyi kisgólyák, 
vagy a sérült, vagy elpusztult szü-
lő miatt fészekből mentett kisgó-
lyák kerültek húszasával hozzánk. 
Eddig. Most a már kirepülő fiata-
lok közül az első szárnypróbálga-
tásuk során balesetet szenvedők 
érkeznek húszasával. Amíg a pár 
napos kisgólyák a 10 méteres osz-
lopról az aszfaltra esést többnyire 
egy karcolás nélkül ússzák meg, és 
szinte 100 %-ban felnevelhetőek, 
a majdnem anyányi fiatalok, ha a 
vezetéknek ütközve földhöz verik 
magukat, vagy házfalnak repül-
nek, súlyos belső sérüléseket sze-
reznek. Máj-, tüdővérzés mellett 
sokszor a lábuk törik, ritkábban a 
szárnyuk. A nyílt töréseket azon-
nali műtéttel lehet csak orvosolni, 
mert másnapra a kiálló csontvé-
gek kiszáradnak, fertőződnek, a 
kifordult végtagok erei összenyo-
módnak, a pangó vérerekből savó 
lép ki a szövetek közé, fokozza a 
vénák összenyomását, és a kerin-
gés megállásával a végtag is elhal-
hat. Van amit azonnal amputálni 
kell, van amit a sikeres műtét után 
egy héttel, és van ami megmarad. 
Addig jegeljük, és bővérűség kel-

tő jódkáli kenőccsel masszíroz-
zuk váltakozva, naponta többször. 
Van ami sikerül, van ami nem. 
Ezekből lesznek a műlábas gó-
lyák, melyek örökre itt maradnak. 
Az időtényező a legfontosabb, 
hogy lehetőleg órákon belül, vagy 
legkésőbb aznap megkezdjük a 
kezelést, hogy mentsük a lábat, és 
az életet. Ha belső vérzés is van, 
mely a a szem sápadt kötőhártyá-
jából, és esetlegesen a szájban lévő 
véralvadékból valószínűsíthető, 
akkor infúziós és fájdalomcsilla-
pítós sokktalanítás, Konakionos, 
kálciumos vérzéscsillapítás után 
pár napig várni kell a májon, vagy 
tüdőn lévő sérülés behegedéséig, 
melyet a véralvadék zár, de min-
den mozgatásnál felszakadhat, és 
akkor elvérzik Ilyenkor 2-3 napig 
hozzá sem nyúlunk, nem is etet-
jük, sem itatjuk, nem mozdítjuk, 
sőt, legjobb az, ha rá sem nézünk, 
a sötét dobozban pihen. Semmi 
baja nem lesz addig, ha jó a kon-
díciója. Ha nyílt a törés, és fentiek 
miatt nem műthető, vagy ha igen, 
akár pár órára, a szállítás idejére 
is konzerválni kell, hogy ne hal-
jon el, ne fertőződjön a csont, és 
ne tegyen  kárt a lágyszövetben, 
erekben, izmokban. Ezt betadinos 
fertőtlenítés után infúziós lemo-
sással, ez után háromszorosára 
hígított Linco Spectin injekcióval 



belocsolva, a bőr alá vissza buk-
tatva, a sebet lidocainos érzés-
telenítés mellett egy-két öltéssel 
bevarrva, és sínbe téve kérjük az 
elsősegély nyújtótól. Erre madár-
mentő önkénteseinket, mentőál-
lomás vezetőinket kiképezzük. Ha 
nem nyílt a törés, akkor is sínbe 
kell tenni, mert egy mozdulattól 
is nyílttá válhat, és válik is, ha 
nem, akkor is a csontvég elvág-
hatja az egyetlen eret, sértheti az 
ideget, izmot, vagy kifordulva, 

m e g c s a v a r o d -
va vérpangást 
okozhat. Ezért 
nagyon fontos 
az azonnali ér-
tesítés telefo-
non!!! és nem 
e-mailen, vagy 
M e s s e n g e r e n , 
melyet nem tu-
dunk egész nap 
követni, hogy 
el tudjuk mon-
dani ezeket.
Ha megérke-

zik a konzervált lábtörött, akkor 
azonnali műtéttel jó esélye van a a 
teljes gyógyulásra, de sikeres mű-
tét esetén is (mely mindig sikeres, 
mert az életet kockáztatva is addig 
csináljuk, amíg nem sikerül tel-
jesen, mert a gólya lába az életet 
jelenti. Ha nem tudjuk felállítani 
azonnal, akkor  masszírozhatjuk, 
fellógathatjuk, ráolvashatunk, 
imádkozhatunk, de a fekvő gólya 
ritkán él túl két hetet.)  A műtét 
lábszáron velőűrszegzés fixateur 

externe-l, külső fémes rögzítés-
sel kombinálva, vagy csüdön csak 
fixateurrel, lábanként másfél óra, 
amely a tapasztalataink szerint a 
szokásos isoflurános altatásnál a 
légzés leállás határa. Ezt követő-
en gyakori az újraélesztés, mely 
többnyire sikerül, de nem min-
dig. Ha 5 perc alatt nem tér vissza 
a spontán légzés, háromnegyed 
óráig is folytatjuk, mint embe-
reknél is szokták az előírt negyed 
órás helyett, de ilyenkor ritkán si-
kerül visszahozni a beteget. Sok-
szor két láb törött, ilyenkor gyors 
és pontos beavatkozásra van 
szükség, mert borotvaélen tán-
colunk. Ebben nagy gyakorlattal 
rendelkezünk, mert sokszor na-
ponta több ilyen betegünk is van, 
de van kockázata. Ezért azonnal 
műtünk mindig, akár éjszaka is, 
hogy csökkentsük a kockázatot. 
Nyomatékosan kérjük a  telefonos 
azonnali értesítést minden lábtö-
rött gólya esetén!

Dr. Déri  János
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Támogatás az Aegon Magyarországtól

Július végén megérkezett az Aegon 
Magyarországnak és munkatársai-
nak a rengeteg felajánlott adománya! 
A dobozhalomban mintegy félmilli-
ós értékben mind olyan eszköz lapul, 
ami mindennapi munkánkat segí-
ti. Fecskendők, infúziók, kötszerek, 

csupa hasznos holmi. Köszönjük még 
egyszer! Az Aegon Magyarország 
mintegy 25 évvel ezelőtt határozta 
meg a társadalmilag fontos ügyek 
támogatási filozófiájának irányvona-
lait, amelyeket azóta következetesen 
végig is visz. Céljuk az olyan progra-

mok, kezdeményezések felkarolása, 
amelyek kevésbé részesülnek állami 
támogatásban. Kiemelten segítik a 
kulturális projekteket, ezen belül is 
a kortárs művészeteket, az oktatás-
sal, képzéssel kapcsolatos kezdemé-
nyezéseket, valamint részt vállalunk 
karitatív jellegű segítségnyújtásban 
is. A támogatott művészek, szerve-
zetek és intézmények köre természe-
tesen időről időre változik, igazodva 
a vállalati struktúrához, valamint az 
üzleti célokhoz. Az Aegon Magyar-
ország társadalmi felelősségvállalási 
tevékenysége számos elismerésben 
részesült: megkapta a NIOK „Az év 
adományozásban élenjáró gazdasági 
szervezete” díját, a Fehér Rózsa díjat, 
a Summa Artium „Kortárs művésze-
tért” díját, a Kreatív különdíját, stb. 
Most mi is köszönjük támogatásu-
kat!
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A természetvédelem címermadara

A magyar természetvédelem címerma-
dara, az 5 forintos érme hátulján is ez a 
faj látható. A kis kócsagtól méretén túl 
lassabb, méltóságteljesebb szárnycsapáú 
röpte, hosszabb lába, a lábszár és a csüd 
sárga színezete alapján lehet megkülön-
böztetni. Ujjai feketék, szemben a kis 
kócsag sárga ujjaival. A XIX. században 
egész Európában divat volt a kócsag-
tollas viselet. Nászruhájának dísztollai 
miatt szinte teljesen kipusztították a 
fajt Magyarországról. Hogy megóvják 
a kipusztulástól, 1924-ben alkalmazták 
az első kócsagőrt a Kis-Balatonon, ami 
igen jelentős állomása volt a magyar 
természetvédelem történetének. A het-
venes évek után állománya folyamato-
san növekedni kezdett. A halastavakon 
még mindig problémát jelent a zavarás, 
a fészkelőhelyek növényzetének kaszá-
lása és égetése, még akkor is, ha nem 
fészkelési időben végzik. Kiterjedt, idő-
szakos elöntésekkel, valamint a nádara-
tás megfelelő időzítésével állománya 
tovább növelhető. Korán, már február 
végén, március elején visszatér telelőte-
rületeiről. Elvonulásuk szeptemberben 
kezdődik, de még novemberben is sok 

helyen látni. Egyre nagyobb számban 
telelnek át példányai a Kárpát-meden-
cében is.
A Kárpát-medencében élő madarak 
egy szigetszerűen elkülönült populációt 
alkotnak. Eredetileg a nagy kiterjedé-
sű, összefüggő nádasok és ősmocsarak 
fészkelője volt, de megtelepedett a ki-
sebb kiterjedésű nádasokban, halasta-
vak nádszigeteiben, nádszegélyeiben is. 
Telepeinek nagysága változó, a 3-4 pá-
rostól a 80-100 párosig terjed. Fészkét 
legtöbbször sűrű, avas nádba rakja. A 
nádszálakat 130-150 cm magasan elfek-
tetve töri meg, hogy erre az alapra épít-
se fészkét, melynek anyaga nagyrészt 
szintén nád. Fészekalja 3-4, ritkán 5 
világoskék tojásból áll. A kotlási idő 25-
26 nap. Más gémfélékhez hasonlóan a 
fiókák még röpképességük elérése előtt 
kimásznak a fészekből. A szülők ilyen-
kor tovább etetik őket. Erős napsütés 
esetén a az öreg madarak fiókákat szár-
nyukkal árnyékolják. Röpképességüket 
34-35 napos korukban érik el. Főként 
a sekély, alacsony növényzettel ritkásan 
benőtt vizeken táplálkoznak. Elsősor-
ban halakat, kisebb mértékben csíkbo-

garakat, csíborokat, szitakötőlárvákat 
fogyasztanak, de békákat, gyíkokat, 
lótücsköt és kisemlősöket is fognak. Az 
ősszel vonuló, és a növekvő számban 
áttelelő példányok gyakran szürke gé-
mekkel együtt egerésznek, pockoznak a 
tarlókon és lucernásokban.
A kórházban található nagy kócsagunk 
Tiszalúcról került be hozzánk, jobb 
szárnya sérült.

Konyhás István

Madármentő képzések Fenékpusztán és Hortobágyon

Fenékpusztán megtartottuk a tavasz-
tól elmaradt madármentő gyakorlati 
képzést. Melyik fiókát kell megmen-
teni? Nem mindegy. Mint ahogy az 
sem, hogyan… mibe tesszük? Mi-
lyen melegen tartsuk? Mit adjunk 
neki enni? Mind olyan kérdés, ami 
ezerszer elhangzik a telefonban 
ügyeletes kollégánknak szegezve. 

És a válasz koránt 
sem egyszerű. 
Minden esetben 
más, annak függ-
vényében, milyen 
fajról van szó, mi-
lyen korban van, 
és milyen környe-
zetben találtuk… 
Ez a téma rengeteg 
h ib a l ehe tő s é ge t 
hordoz magában. 
Nem mindegy 

mikor, hol, és milyen módszerekkel 
avatkozunk be egy-egy esetben. Ha 
nem vagyunk megfelelően tájékozot-
tak, végzetes hibákat követhetünk el. 
Ne feledkezzünk meg róla: Életekről 
van szó! Jóhiszeműségből, mentési 
szándékkal könnyen elszakíthatjuk a 
természetes élőhelyén talált egészsé-
ges fiókát szüleiktől. Vagy nem meg-

felelő táplálással örökre nyomorékká 
tehetjük. De ha nem avatkozunk be, 
néha pont az okozza a kis élet vesz-
tét. Sok esetben szükség van mentés-
re, fiókanevelésre! Csak tegyük tájé-
kozottan, körültekintően! Mikor, hol 
és hogyan járunk el helyesen? A he-
lyiek a kismadarak etetését, gondo-
zását mutatták be, mi az elsősegély 
nyújtást, gyógyszer beadást, sebkö-
tözést, sínezést, műláb készítést. Az 
eredményes vizsgázókkal önkéntes 
szerződést kötöttünk. Köszönjük a 
lehetőséget és részvételt! A madár-
mentő táborainkban is elsajátíthat-
ják az érdeklődők az alapvető men-
tési ismereteket. Így Hortobágyon 
is lehetőség volt arra, hogy vizsgát 
tegyenek azok, akik a későbbiekben 
így is szeretnék munkánkat támogat-
ni.

Dr. Déri János
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Gólya elengedés augusztus 20-án

Több, mint 20 éve hagyomány, 
hogy a hortobágyi Hídi Vásár ren-
dezvényeinek egyik színfoltja a 
Madárkórházban meggyógyult és 
a szabad életre felkészített gólyák 
elengedése. Ez a rendezvénysoro-
zat minden napján déli 12-kor kez-
dődik, és az érdeklődők, látogatók 
erre önkánt jelentkezők saját kezű 
közreműködésével történik, melyre 
szeretettel hívunk és várunk min-
denkit.

Azért ekkor engedjük őket szaba-
don, mert a gólyák már augusztus 
első heteiben is megkezdhetik vo-
nulásukat, de ezekben a napok-
ban indulnak Afrikába utoljára. A 
gyógyult és a szabadon engedésre 
felkészített gólyáinkat más most is 
folyamatosan engedjük szabadon, 
de ezt az utolsó alkalmat akkor is 
kihasználjuk, ha a Hídi Vásár, au-
gusztus 20-i rendezvényei esetle-
ges járványvédelmi intézkedések 
miatt elmaradnak, vagy korláto-
zások alá esnek, mert a gólyáknak 
menniük kell. Lehetnek közöttük 
már gyógyult lábasok, szárnya-
sok, áramütöttek, és sok olyan fia-
tal, melyeket még tojás- vagy fió-
ka korában mentettünk fészekből, 
szüleik dobták ki, vagy vihar ver-
te le, és heteket hónapokat töltött 

nálunk, de még több olyan, melyek 
az utóbbi hetekben, vagy napokban 
érkeztek, és gyors gyógyulást kö-
vetően csak a villanyoszlopra szál-
lásról való leszoktatás és a légve-
zetékekkel való ütközés elkerülése 
miatt tartunk pár napig a kisebbik 
nagyröpdénkben, majd két héten 
át az embertől és az autóktól, va-
dászoktól való távolságtartásra, és 
a sasokkal való konfliktusok elke-
rülésére szoktatjuk őket.
Ezt úgy oldjuk meg, hogy a túlélő 
röpdében villanypásztorral sze-
relt villanyoszlop pár között a lég-
vezeték is ráz, de csak egy kicsit, 
és mivel ez a legmagasabb pont a 
röpdében, egyszer mindegyik meg-
próbál rá felszállni, de azonnal el is 
megy tőle a kedve. A röpdében öly-
vek és tartósan sérült, röpképtelen 
sasok is vannak, melyek nem esz-
nek gólyát, nem is érik utol gyalog 
a repülős fiatalokat sem, de rájuk 
mozdulhatnak, hogy a táplálékukat 
elvegyék, mint ahogyan versenge-
niük kell a többi gólyával is ezért. 
Megtanulják, hogy figyeljenek, 
mert a másik röpdében már röpü-
lős sasok is vannak, melyek nem 
viccelnek. A napi többszöri válo-
gatás, megzavarás során repülésre 
kényszerített gólyák közül azokat 
fogjuk ki, melyek legjobban repül-

nek és az ember közeledtére legelő-
ször szállnak fel.
A befogás előtt hangosan járó mo-
torú és dudáló autókkal vesszük 
körül a röpdét és lövést imitáló ka-
rikás ostor csergetéssel, és számuk-
ra fegyvernek látszó seprűnyéllel 
ijesztgetjük őket.  
Csak azokat engedjük el, és java-
soljuk minden más mentőhelyen 
tartott és elengedésre váró gólya 
mellett minden más madár eseté-
ben is, hogy lehetőleg ezen kikép-
zést teljesítő egyedek kerüljenek ki 
a természetbe, hogy ne legyenek 
az elektromosság, autók, máltai-, 
arab- és afrikai vadászok, vagy sa-
sok áldozatai. Jelenleg 40 gólya van 
a túlélő röpdében, melyeket heten-
te cserélünk, de mindig van annyi 
hely, hogy minden olyan szabadon 
engedésre váró gólyát és más ma-
darat tudjunk fogadni más mentő-
helyekről, ahol igénybe veszik ezen 
ingyenesen felajánlott lehetőséget. 
A Mályi Természetvédelmi Egyesü-
let évek óta él vele, jelenleg 4 fia-
tal gólyájukat trenírozunk, melyek 
majd az Aggteleki Nemzeti Parkba 
kerülnek vissza szabadon bocsá-
tásra. Várjuk a gólyákat pár napos 
kiképzésre az egész országból az 
ország legnagyob röpdéibe!  

Dr. Déri János           
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Kórházi hírek

Minden év februárjától próbál-
juk a legtöbb helyen hangsúlyoz-
ni, hogy időben jelentkezzenek a 
táborainkba, mert nagyon sokan 
érdeklődnek. Idén a tavaszi vírus-
helyzet ellenére is sokan időben 
tudtak jelentkezni, mások pedig 
kimaradtak. Nagyon sajnáljuk! 
Csak azt tudjuk mondani, minél 
hamarabb küldjék a jelentkezési 
lapot, ne hagyják a határidő vé-
gére, mert nem lesz hely. Ezen a 
nyáron öt turnusban volt termé-
szetismereti és madármentő tábo-
runk. A résztvevők a madármentés 
fortélyaival és a Hortobágy ter-
mészeti szépségeivel ismerked-
hettek meg. Kirándulásra is jutott 
idő, csónaktúra, vadaspark, pusz-
tai szafari, halastavi kisvonatozás 

és lovasszekerezés 
színesítette a prog-
ramot. A táborba 
általában 9-12 éve-
sek jelentkeztek, de 
szinte minden tur-
nusban volt felnőtt 
jelentkező is. Éppen 
ezért jövőre indí-
tunk külön felnőtt 
turnust is, hiszen 
teljesen máshogyan 
kell felépíteni egy tá-
bori programot egy 
tizenévesnek és fel-
nőttnek, esetleg nyugdíjasnak. Az 
év elején ismét  meghirdetjük tá-
borainkat 2021-es évre is.. Tesszük 
ezt azért, mert egy turnusban 10-
14 főnél több érdeklődőt nem sze-

retnénk fogadni. Ennek oka, hogy 
csak ezzel a létszámmal tudunk 
érdemben foglalkozni, hiszen a tá-
bor elég speciális a madármentés 
miatt.                        Konyhás István

Idén is nagy sikere volt a madármentő táboroknak

Hónapok óta etetjük őket, szépen 
cseperednek, erősödnek, ősz végére 
szépen kifejlett állatok lesznek belő-
lük. Csak épp nem nagyon tudjuk mi 
is legyen velük. Elengedni nem lehet 
őket, a vadasparkok, állatkertek is tele 
vannak velük. Igen, idén is lett pár őz-
gidánk, bár ezek tényleg veszélyben 
voltak és volt kifejlett, elütött őzünk is, 
mégis szeretnénk hangsúlyozni, akár-
mennyire cukik is, nem biztos, hogy 

meg kell őket menteni.  Legyünk kö-
rültekintőek, megfontoltak, ha kisem-
lőst találunk. Ha őzgidát találunk séta 
közben, kerüljük el nagy ívben. Attól 
még, hogy egyedül van, vagy nem 
mozdul, nem tévedt el, nem sérült 
meg, és nincs szüksége az emberekre. 
Ott van a közelben az anyja, amelyik 
a gidát hátrahagyta. Az állatkának az 
a dolga, hogy lapuljon, amíg csak tud. 
az emberek nagy része nem tudja, mit 

kell csinálni, ha magános őzbe botlik. 
A közhiedelemmel ellentétben a ma-
gános őzikének valójában az égvilágon 
semmi baja nincs. Mivel az őz (akár-
csak például a mezei nyúl) születését 
követően még igen gyengécske, nem 
követi a sutát a táplálékszerző kör-
utakra. Emiatt az anyja rendszeresen 
magára hagyja a kicsinyét egy védett 
helyen, amíg víz és élelem után jár. Ez 
akár többórás távollétet is jelenthet. 
Ha gidát találunk, láthatjuk, hogy az 
ösztönösen meglapul, mozdulatlan, de 
ez nem azt jelenti, hogy beteg. Fontos, 
hogy még csak ne is érjünk hozzá! Ha 
megsimogatjuk, rajta marad az ember 
szaga, és az anyja már nem fogja el-
fogadni és szoptatni. Hacsak nincs az 
állat közvetlen életveszélyben, ne nyúl-
jon hozzá senki! Ha valaki úgy gon-
dolja, hogy az állatnak mindenképpen 
segítségre van szüksége, akkor értesít-
se az illetékes vadásztársaságot vagy az 
erdőgazdaságot. Fontos hangsúlyozni, 
hogy ugyanez vonatkozik a szarvasok-
ra, a vaddisznókra, a nyulakra és min-
den vad emlősre.

Konyhás István

Cukik, védtelennek tünnek, de lehet, hogy nem kell megmenteni
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ÉjszakáZOO

A Hortobágyi Vadaspark 
és a Hortobágyi Madárkórház 
18 órától közös programmal várja 
a látogatókat. A helyszínek között 
a vendégeket vadasparki busz szállítja 
és a program közös jeggyel látogatható.
A busz a Hortobágyi Madárkórháztól
indul óránként 19.00 órától.
Részvételi díj: 2000 Ft/fő

2020 augusztus .15

Állatkertek éjszakája

  HORTOBÁGYI VADASPARK

• éjszakai szafari a rekonstruált őstulkok 
  és mongol vadlovak között
• éjjeli lepkészet fénycsapdázással
• fáklyás szakvezetés, ahol megtudhatjuk, 
   hogyan alkalmazkodtak az éjszaka
   aktív állatok a sötétben való vadászathoz

     HORTOBÁGYI MADÁRKÓRHÁZ

• fáklyás madárkert séta
• tárlatvezetés a kórházban óránként
• 21.00 órakor baglyok szabadon 
   engedése és tábortűz
• az éjszaka állatai és kisállat bemutató
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Hortobágyon


