Vadászgörények helyzete a kereskedésekben – felmérés
Kereskedés neve és címe
Ellenőrzés ideje
Ellenőr neve

Görények kora

Még csukva van a szemük, 5 hétnél fiatalabb
Nyitva van a szemük, 5-8 hetesek
8 hetesnél idősebbek
3 hónapnál idősebbek
Az eladó elmondása alapján a koruk:

Görények száma
Itató típusa
Etetőtál típusa
Tálalt étel típusa
Etetés gyakorisága
Hely magassága

Hely alapterülete

Alvóhelyek, búvóhelyek
Hely típusa
Alomanyag

Állatok állapota

Alomtálca

Az állatok elhelyezése
Játékok típusa
Görények elhelyezése

golyós
semmi

tálka
egyéb:

ketrecre erősített

tál nélkül
éppen nincs
száraztáp
nem tudom

tálka
egyéb:
hús
épp semmivel

ketrecre erősített
cicakonzerv
egyéb:

naponta egyszer
naponta kétszer
naponta többször
A görény kényelmesen ki tud nyújtózkodni (min. kb 40 cm)
alacsonyabb
kevesebb, mint 0.5 nm
kb. 0.5 nm (Rabbit 100)
kb. 0.6 nm (Rabbit 120, Furet XXL)
Nagyobb, mégpedig:
Semmi
Alomanyag
Egyéb:

Alvóodú
Sima függőágy

Rongyok
Belebújós függőágy

Ketrec
Terrárium
faforgács
csutkaalom
rongyok
semmi
egészséges, aktív
aludtak
betegnek tűntek
tüzelő, vemhes, vagy szoptató anya
nem tudom megállapítani
van és használják
van, de nem használják
nincs, egy sarokba vécéznek
nincs, nem alomtiszták
a ketrec tiszta, ürülék nem látható
a ketrec rendkívül koszos
egyesével
párban
egyéb:
labda
gumijáték
csövek
semmi

Egyéb:
macskaalom
egyéb:

ajtó mellett
egyéb:

nyugodt helyen

hangos helyen

csoportban
plüssállat
egyéb:

Megjegyzések
(sérülésveszély, higiénia, eladó
hozzáállása, stb)
A program nem az egyes üzletek ellen irányul, pusztán adatgyűjtés, felmérés a célja. A leírt üzleteket nem
hozzuk nyilvánosságra, csak az összesített eredményeket.
Arra kérjük a résztvevő önkénteseket, hogy üzletenként egy kérdőívet töltsenek ki (otthon, a boltlátogatás
után, NEM a helyszínen). A kitöltött űrlapokat az alábbi címre küldjék:
info@mvk.hu, vagy Magyar Vadászgörény Klub, 1330 Budapest, Pf. 75.
Amit nem tudsz megállapítani, ne tölts ki. Amit nem tudsz biztosan, igyekezz szövegesen körülírni (lap szélén,
vagy a hátoldalon).
A megjegyzésbe írhatók azok a szubjektív vélemények, amik még a kereskedés kapcsán felmerültek. Igyekezz
tömör és tárgyilagos lenni.
Ezen űrlap tulajdonosa NEM jogosult arra, hogy a Klub nevében a kereskedésekben fellépjen, vagy a
Klub nevében intézkedést kezdeményezzen.

