Ajánlás kereskedések részére
„az állatok érezni, szenvedni és örülni képes élőlények, tiszteletben tartásuk, jó közérzetük
biztosítása minden ember erkölcsi kötelessége.” (1998/XXVIII tv.)
A fenti idézet az 1998-ban született magyar állatvédelmi törvényből való. Ajánlásunkat ez
alapján, valamint a nemzetközi szinten és a tudományos életben is elfogadott „öt mentesség”
elve alapján készítettük.
Az állatok „öt mentesség” elve szerint az állatot megilleti:
1. a szomjazástól, éhezéstől és táplálékhiánytól mentes élet,
2. a kényelmetlenségtől mentes élet,
3. a fájdalomtól, sérüléstől és betegségtől mentes élet.
4. a természetes viselkedés kifejezésének lehetősége,
5. a félelemtől, stressztől mentes élet.
Természetesen előfordulhat, hogy nem elégíthető ki minden igény maximálisan, ám lehetőség
szerint erre kell törekedni.
Szomjazás, éhezés és táplálékhiány
„jó gazda gondossága: az az emberi tevékenység, amely arra irányul, hogy az állat számára
olyan életkörülményeket biztosítson, amely az annak fajára, fajtájára és nemére, korára
jellemző fizikai, élettani, tenyésztési és etológiai sajátosságainak, egészségi állapotának
megfelel, tartási, takarmányozási igényeit kielégíti (elhelyezés, táplálás, gyógykezelés, tisztán
tartás, nyugalom, gondozás, kiképzés, nevelés, felügyelet).” (1998/XXVIII tv. 3.§/8.)
Ketrecenként a görények számától függően legalább egy (három vagy több görény esetén
több) itatóra van szükség, mellyel biztosíthatjuk az állatok folyamatos tiszta ivóvízellátását. A
görény számára a legmegfelelőbb a ketrec/terrárium falára erősített itató (javasolt a csőrös
itató). A falra erősített itatók vize könnyebben cserélhető, nem borul ki, nem piszkolódik be.
A padlóra helyezett itatótálakkal nem biztosított a folyamatos tiszta ivóvízellátás, mivel a
görények kipancsolják, belehullik az alom, a kiborult víz pedig eláztatja a ketrec alját. Az
itató a kölykök számára is legyen könnyen elérhető. Amennyiben még nem tudnak hátsó két
lábukra állni, a ketrec alján kell itatótálat biztosítani számukra és ügyelni ezek tisztaságára.
Az itató legyen a görények számára kényelmesen elérhető, ne legyen se túl magasan, se túl
alacsonyan. Ha kölykök is vannak a ketrecben, számukra is legyen kényelmesen elérhető az
itató.
A vadászgörény etetésénél a következőket kell figyelembe venni: a görényeknek sok állati
eredetű fehérjére (legalább 32-35%) és magas zsírtartalmú étrendre (legalább 18%) van
szükségük és nincs szükségük növényi eredetű fehérjékre, vagy szénhidrátra. Ezt leginkább
hússal (szárnyas-, illetve nyúlhús) lehet kielégíteni, melyet változatosan ajánlott etetni
(csontos, színhús, nyesedék, belsőség). Amennyiben a kereskedő nem tudja ezt felvállalni, jó
minőségű prémium macskakonzervek, vagy vadászgörényeknek készült eledelek etetését
javasoljuk, melyek a vadászgörény étrendi igényeit megközelítik. Ez esetben is fontosnak
tartjuk, hogy az eladó tájékoztassa érdeklődőket, vevőket, hogy a görények számára a hússal
való etetés a legideálisabb. Nem javasolt a görényeket kizárólag száraztápon tartani,
akármilyen jó minőségűek is azok. Különösen igaz fiatal kölykök esetében. Fiatal kölyköket

soha ne etessünk száraztáppal. Ezen kívül soha ne adjunk borsót, kukoricát, babot,
citrusféléket, nyers disznóhúst, vagy ezeket tartalmazó tápokat az állatnak.
Nem baj, ha az állatok előtt nincs folyamatosan ennivaló, amennyiben biztosítva van a
rendszeres etetés. Ez esetben napközben négyóránként etessünk meg, este pedig kapjon
nagyobb adagot. A másik lehetőség, hogy reggel és este is kapjon annyi ennivalót, hogy az
kitartson a következő etetésig. Vigyázzunk, ne romoljon meg az ennivaló. Ha egy görény 4
óránál hosszabb ideig nem kap ennivalót, éhezni fog, ezért ezt lehetőleg kerülni kell.
Kényelmetlenség
„A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani
kell a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét.” (1998/XVIII. Tv. 5.§/2.)
A ketrec olyan méretű legyen, hogy benne a görény tudjon mozogni, két lábára állva fel
tudjon egyenesedni, azaz magassága legalább 40 cm.
A javasolt minimális ketrec alapterülete 0.5 m2, melyen két felnőtt, vagy három növendék
(legfeljebb 3 hónapos) görény helyezhető el. Ezt a területet ennél kevesebb számú görény
esetén is biztosítani kell. Több görény esetén ezen alapterület többszörösét kell biztosítani.
Amennyiben az állatok ilyen kis helyen vannak elhelyezve, elengedhetetlen, hogy az eladó
tájékoztassa a vevőt, hogy egy felnőtt állat elhelyezésére legalább fél négyzetméter területű
ketrec szükséges, több állat esetén ennek többszöröse, és emellett is biztosítani kell a napi 3-4
óra ketrecen kívül való foglalkozást.
Minden ketrecben legyen legalább egy búvóhely: fából vagy műanyagból készült odú, egy
kartondoboz vagy egy belebújós függőágy. A belebújós függőágy kiváltható nem belebújós
függőággyal, ha abban rongyok is vannak, amik alá a görény bebújhat. Ha egy ketrecben több
görény van elhelyezve, akkor minden görény számára biztosítani kell elegendő búvóhelyet.
Fájdalom, sérülés és betegség
„állat károsítása: az állat testi épségének, szervezetének, pszichikai állapotának vagy
viselkedésének tartós, hátrányos megváltoztatása;” (1998/XXVIII tv. 3.§/2.)
Vadászgörények tartására legideálisabb a ketrec. Ha terráriumban, vagy üvegfalú helyiségben
tartjuk, gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről! Az álló levegő kiváló táptalaja a
különböző gombáknak és parazitáknak, a kereskedések sokszor mégis ezt választják. A
fegyelmezetlen és kíváncsiskodó látogatók ugyanis gyakran a feliratok ellenére benyúlnak a
ketrecbe és piszkálják az állatokat. A kereskedést harapás esetén komoly bírsággal sújthatják,
így érthető módon, szeretnék elkerülni az ilyen baleseteket. Ezen okok miatt elfogadjuk, hogy
az állatok rövid időre, átmeneti jelleggel terráriumban, vagy üvegfalú helyiségben legyenek
tartva, de ez esetben különösen fontosnak tartjuk, hogy a kereskedések tájékoztassák a
vevőket arról, hogy a terrárium nem alkalmas a görények hosszú távú elhelyezésére. Javasolt
megoldás, hogy a görények ketrecbe kerülnek, de a ketrec egy-két oldala üvegfalú, így a
szellőzés és a biztonság is megoldott.
A ketrec/terrárium aljára pormentes, tiszta és száraz fakérget, szénát, csutkaalmot, szalmát,
vagy lucernát javasolunk. Kerüljük a fenyő, cédrus és a mesterségesen illatosított faforgács

használatát. Amennyiben a kereskedésben a görények alatt faforgács található, az eladó
figyelmeztesse a vevőt, hogy hosszú távon a faforgács alkalmazása betegség kialakulásához
vezethet, de legalábbis légúti irritációt okozhat. Az otthoni görénytartáshoz a ketrec aljába
elsősorban a rongyokat (régi, kinőtt pamut holmikat) javaslunk, amiket időnként cserélni,
mosni kell. Kereskedésekben a rongyok mosására nincs lehetőség, így ezek használatát nem
lehet elvárni a kereskedőktől.
Kerülni kell az olyan elhelyezést, mely sérülést okozhat az állatnak. A ketrec szintjei ne
rácsból készüljenek, mert a görény lába beleakadhat és eltörhet. A ketrec rácsozata legyen ép,
ne tudja megbökni, megsérteni magát a benne elhelyezett állat. A görény játékai is legyenek
biztonságosak, rendszeresen ellenőrizzük azok állapotát, elkerülendő a megrágott és lenyelt
gumidarabkák okozta bélelzáródást. Gondoskodni kell arról, hogy a fiatal görények ne
eshessenek le nagy magasságból és így ne törjék el csontjaikat
Hat hetesnél fiatalabb kölyköket ne árusítsunk. Az ennél korábban történő elválasztással
megfosztjuk a kicsiket testi és lelki szükségleteiktől. Az anyatejjel szervezetükbe kerülő
létfontosságú anyagoktól, és ilyen fiatal kölyköket még nem szabad elválasztani anyjuktól.
Gyakori a kölyök görényeknél a csonttörés, mivel a fejlődő szervezet csontozata még nem
elég erős. Különösen gyakori a csonttörés a korán elválasztott kölykök esetében. A kölykök
szeme kb. 5-5.5 hetes korban nyílik ki, felnőtt szemfoguk pedig 7-8 hetes korban tör elő az
ínyből, a kor megállapítása kezdő eladó esetében ezek segítségével történhet.
Amennyiben az állat beteg, vagy szemmel láthatóan fájdalmai vannak, nem szabad az
eladótérben elhelyezni. A beteg állatokat vigyük állatorvoshoz, a betegség idejére különítsük
el a többi állattól és semmiképp se tartsuk ezen idő alatt az eladótérben. Javasoljuk a
görényeknek 8 hetes kortól két-három hetente legalább két (vagy három) szopornyica és egy
veszettség elleni oltás beadatását. Túltüzelt nőstény esetén javasolt az ivartalanítás. Nem
javasoljuk a nőstény befedeztetését és ezután történő eladását.
Természetes viselkedés
Ha egy görény nem alomtiszta, vagy az alom takarítása nehezen megoldható, nem várjuk el a
kereskedőtől az alomtálca biztosítását. Ez esetben is elvárható azonban a ketrec tisztántartása,
takarítása, legalább napi rendszerességgel. Javasoljuk ugyanakkor az alomtálca használatát,
mivel meggyőzheti a vásárlót az alomtálca szükségességéről és hasznáról.
Biztosítsunk minél nagyobb ketrecet a görényeknek és amennyiben lehetséges, vegyük ki őket
minél többet a ketrecből, hogy kielégíthessék természetes mozgásigényüket. Lehetőség
szerint foglalkozzunk minél többet a görényekkel, hogy szokták az emberi társaságot.
A görény intelligens állat, aki, ha egyedül van egy ketrecben, unalomra van kárhoztatva.
Nemcsak egyedül, de társasan tartott görényeknél is javasolt, hogy legyenek játékaik, mivel a
játék nagyban hozzájárul a stresszhatások csökkentéséhez. A játékok lehetnek műanyag
csövek, labdák, de akár egy lukas cipős doboz, vagy egy papírtáska.
Félelem, stressz

„Az állat életfeltételeinek kialakításánál tekintettel kell lenni korára, nemére és élettani
állapotára. Biztosítani kell az egymásra veszélyt jelentő, egymást nyugtalanító állatok
elkülönített tartását.” (1998/XXVIII. Tv, 4.§/2.)
A ketrecekben, kereskedésekben tartott görények fokozott stressznek vannak kitéve, még
akkor is, ha ennek szemmel látható jelei nincsenek. Éppen ezért mindent el kell követni, hogy
ennek mértékét a lehetőségekhez képest minimálisra csökkentsük. Ne helyezzük a görényeket
ajtó mellé, hangos állat (pl. rikoltozó papagáj) mellé, vagy nagy forgalmú helyre.
Gondoskodjunk róla, hogy a látogatók ne nyúlhassanak be a ketrecbe, ne ütögethessék a
ketrec/terrárium oldalát. Feltétlenül biztosítsunk a görényeknek búvóhelyet (fából vagy
műanyagból készült odú, kartondoboz vagy egy belebújós függőágy, rongyok).
Amennyiben lehetséges, a fiatal állatokat ne egyedül tartsuk, ugyanígy a felnőtt állatok
esetében is, ha társasághoz szokottak, próbáljuk meg őket úgy elhelyezni, hogy legyen
társaságuk. Ne tartsuk az állatokat túl nagy csoportokban sem. Egy ketrecben legfeljebb egy
alomnyi kölyök legyen. A görények elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy minél többen
vannak együtt elhelyezve, annál nagyobb helyre, ketrecre van szükségük.
Olyan egyedeket ne tegyünk egy ketrecbe, akik nem viselik el egymást. Ivaros hím mellé ne
tegyünk másik görényt, mert a másik nemétől és korától függetlenül molesztálhatja, ill. másik
hím esetén agresszíven léphet fel vele szemben. Ha fedezés a cél, sem szabad egy tüzelő
nősténnyel együtt az eladótérben elhelyezni. A beteg, ill. tüzelő, vemhes, szoptatós nőstény
mellett (saját kölykein kívül) ne legyen más állat. A beteg, tüzelő, vemhes, vagy szoptató
nőstényeket, még kölykökkel együtt sem szabad az eladótérbe helyezni.

