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1. MIELŐTT NYUSZIT VESZÜNK
Gondoljuk át mindenképpen a következőket:
 Tudunk-e elég időt foglalkozni vele. Egy nyuszi szeretetéért akármilyen furcsa, de
meg kell harcolni. Sok odafigyelést, türelmet és törődést igényel, különben begubózik.
 Ha eredetileg a gyerekünknek vennénk, akkor számoljunk azzal, hogy egy gyerek kb.
2-3 hét alatt ráun és ezek után mi kell, hogy gondoskodjunk róla jó esetben 6-10
évig. Sokszor ezzel nem számolnak a szülők és kiteszik a megunt nyuszikat Húsvét
után az utcára. Ez bűncselekménynek számít!
A gyereknek is el kell magyarázni, hogyan nyúljanak a nyuszihoz, ne nyomkodják
semmijét, a szemét sem. (Sajnos nem vicc, vannak olyan esetek, hogy a gyerekek komoly károkat okoznak a nyusziban, mert a szülők nem mondták el nekik mit szabad és
mit nem. Csak beviszik a szobájukba és szó szerint halálra kínozzák őket.) Illetve
vannak nyuszik akik haraphatnak, támadhatnak, kergethetik a gyerekeket/felnőtteket
egyaránt, így erre is fel kell készülni!
 Van-e elég pénzünk, a szükséges felszerelések megvásárlására, megfelelő minőségű és mennyiségű élelem biztosítására (ne felejtsük, a nyuszi nem konyhamalac
vagy mindenevő), a kötelező oltások és az egyéb állatorvosi költségek fedezetére
(betegség vagy ivartalanítás).
 Megváltozhatnak-e a körülmények: kilátásban van-e egy munkahelyváltás, egyetemi élettel együtt járó kollégium, terhesség, vagy kisgyermek (ilyenkor sokszor kevesebb idő jut a kisállatra), költözés, külföldi nyaralás, új barát/barátnő aki allergiás a
nyúlszőrre…

2. KITŐL VEGYÜNK NYULAT, HONNAN SZEREZZÜNK
Ha tenyésztőtől veszünk nyuszit, akkor biztosak lehetünk benne, hogy figyel a megfelelő vérvonalra és - csúnyán mondva - a genetikailag hibás egyedeket nem tenyészti tovább. Ezzel megkíméli magát a kisállatot nagyon sok szenvedéstől és a gazdit is. (Persze
attól még lehet beteg a nyuszi, hogy tenyésztőtől van, de kisebb eséllyel.)
Ha állatkereskedésből vennénk nyuszit, figyeljük meg előtte, hogyan viselkedik,
mennyire tűnik egészségesnek, mennyire tiszta a szeme, füle, bundája, főként a popója
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környékén. Ha lehet, nézzünk bele a szájába is, hogy milyenek a fogai. (Helyes fogállás ‒
már amit mi is megnézhetünk ‒, ha a felső és alsó fogak koronái kb. egyforma méretűek és
a felső az alsó elé harap. )

2. ábra A nyúl metszőfogai
Forrás: http://users.atw.hu/torpenyul/tartas,%20gondozas.htm

Ez a kis nézelődés azért fontos, mert senkinek sem jó az, ha hazaviszi az új jövevényt és
a következő napokban már el is temetheti.
Persze választhatjuk azt, hogy a betegnek tűnő nyuszikat hazavisszük, de ezzel sajnos a
szaporítókat támogatjuk és a kereskedő is úgy fogja érzékelni, hogy van kereslet erre is.
Vagyis megmentünk egyet, és lehet, hogy százat „gyártanak” helyette.
Ha nyuszit akarunk menteni, fogadjunk egyet örökbe. Sajnos több esetben nekik is
van valamilyen betegségük, de ezek a nyuszik már sok mindenen mentek keresztül. Rendkívül hálásak tudnak lenni és végső soron az is elmondható, hogy ilyenkor biztosan valami
jót cselekszünk egy másik élőlénnyel.
A szaporítók bármilyen, ‒ akár beteg ‒ genetikailag hibás nyuszit is pároztatnak.
Őket csak a profit érdekli, nem a nyulak jóléte. Ha lehet, ne tőlük vigyük haza a kedvencünket.
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3. NYUSZI AZ OTTHONUNKBAN
Nem kis változással jár az élet a nyuszikkal. Ebben a kis munkában inkább a benti társállattartás lesz bemutatva, tekintsünk el attól milyen az, ha valaki a kertben egy ketrecben
tartja őket.

3.1 Mikor hazahozzuk a nyuszit
Érdemes a jövevény érkezésére felkészülni. Ezért szükség van:
 Egy minimum 100x50 cm-es ketrecre. Ezt olyan helyre tegyük, ami nem túl zajos,
huzatos, és ne legyen túl meleg helyen sem.
 Önitatóra az itatáshoz. Kezdetben figyeljük, tud e már belőle inni. Ezt általában is
ajánlatos figyelni, mert néha nehezen jön belőle a víz, vagy esetleg nagyon folyik és
minden tiszta víz lesz. Érdemes néha ‒ pl. ha beteg ‒ tálból is kínálni, de ne hagyjuk a
ketrecében, mert beleléphet, fel is boríthatja.
 Műanyagtálra, kerámiatálra az etetéshez.
 Szénatartóra. Ezt olyan helyre szereljük majd, hogy a nyuszi wc-zés közben is elérje,
mert akármilyen hihetetlen, a legtöbb nyuszi szeret bogyózni szénalegelészés közben
. Így nekünk is kevesebbet kell takarítani.
A szénatartót sok nyuszi viszont nem annyira szereti, mert nehezen tudja belőle kikaparni a szénát. Így van ez olyankor is, ha beteg a nyuszi. Ilyenkor könnyíthetünk a
dolgán és a wc-től a legtávolabbi helyre is letehetjük a szénát a ketrec aljára. Ne tegyünk le túl sokat egyszerre neki, inkább sűrűbben adjuk és ellenőrizzük, hogy nem
szennyeződött-e. Ha igen, ezt távolítsuk el.
 Alomtálra. Ez lehet sarok toalett, vagy olyan, amilyet a cicák is használnak. Az alomtálba tegyünk pelletet (fa/szalma), vagy forgácsot. Ez utóbbi jobban szennyezi a környezetet, és ha fontos a sterilitás műtét vagy akár sérülés után, egyáltalán nem is ajánlott. Fontos, hogy ne macskaalmot használjunk, főleg ne csomósodót!
 Tehetünk be szalmalabdát játszani, hogy ne unatkozzon.
 Alagutat vagy egy polcot azért, hogy el tudjon bújni, esetleg heverészni tudjon rajta.
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3.2 Nyuszik versus WC
 Szobatisztaságra nevelhetőek. Figyeljük meg az első napokban, melyik sarokba ürít,
és oda tegyük az alomtálcát. Addig tehát ne engedjük ki a ketrecből, amíg nem választja ki ezt az ominózus helyet.
 Pelletet csak a toalettbe tegyünk, ne az egész ketrecbe. Nekünk is könnyebb lesz takarítani. A ketrec aljába viszont tehetünk rágcsálószőnyeget, vagy plédet, ha nem szeretnénk, hogy folyton a műanyagon legyen.
 Az alomtálat akkor érdemes kitakarítani, ha látjuk, hogy az alom nedves. (Ez lehet naponta többször, de akár kétnaponta is.) Függ a toalett méretétől és a nyuszitól.
 A szobatisztaság főként a pisire vonatkozik. Bogyókat potyogtathat el ezután is a
lakásban, ha szabadon bóklászhat. (Ez nem törvényszerű.)
 Ivaréréskor pedig a hormonok miatt elkezdhet jelölő pisizni, vagy egy másik
nyuszi megjelenésekor jelölő kakizni is akár.
 Kulcsszó mindenképpen a TÜRELEM!!!

3.3 Nyuszik az otthonunkban
Engedjük ki, amikor tehetjük, emiatt érdemes:
 a tapétát, ajtófélfákat védeni (pl. kartonnal),
 vezetékeket, kábeleket, mobiltöltőket elfedni, és a
 a növényeket is olyan helyre tenni, ahol nem tudják lelegelni! Főként a mérgező
növényekkel vigyázzunk.
 Ne hagyjunk méreganyagokat (tisztítószerek, mérgek, permetek) elérhető helyen.
 A ketrec tetejére is érdemes tenni plédet vagy törölközőt, ha szeret rá felmászkálni. (Így biztos nem akad bele a lába, ha hirtelen leugrik róla. Ebből származtak már
csúnya balesetek.)
Mivel este aktív, ne a hálónkban legyen a végleges helye, mert kaparhat, rohangálhat éjjel.
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3.4 Hogy szabad a nyuszit megfogni
A legtöbb nyuszi nagyon nem szereti, ha felvesszük, de ez olykor elkerülhetetlen.

2. ábra A nyúl helyes tartása I.
Forrás: http://www.torpenyul.hu/content/ny%C3%BAl-helyes-megfog%C3%A1sa

Megemelhetjük úgy is, hogy a mellső lábak alá nyúlunk be, és utána a popó alá. Vannak
olyanok, akik nagyon rúgkapálnak, karmolnak közben!!! Fontos, hogy ne ejtsük le ilyenkor
sem!1

3. ábra….A nyúl helyes tartása II.

1

https://www.youtube.com/watch?v=VuR5hjWkJHA
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4. A TÁPLÁLKOZÁSRÓL ÁLTALÁBAN
A kulcsmondat mindig a következő: a nyuszik fő tápláléka a jó minőségű széna,

ami mindig legyen előtte korlátlan mennyiségben!!!
Két irányzat van:
1. Napi kétszer kis maréknyi PELLETÁLT táp az optimális egy kb. 1,5 kg-os nyuszinak, vagy
2. napi kétszer, kis adag zöldség vagy annak kombinációja (maximum 4 fajta), v
Persze lehet kombinálni is, de fő a fokozatosság és a jó minőség.

4.1 Mit szabad adni?
Tápok: kis (női) marékkal napi kétszer (reggel és este) adjunk a nyuszinak a széna mellé.
Ez a mennyiség egy kb. 1,5 kg-os nyuszira van számolva. Egy komponensű, nem szemes
tápot érdemes adni azért, hogy a nyuszi ne tudja a jobb falatokat kiválogatni. A pelletált
tápok a fogaikat is optimálisabban koptatják, mint a szemesek és minden benne van, amire
egy nyuszinak szüksége van. Rendkívül ajánlott a Versele Lagától a Cuni Complete (fogproblémás nyusziknak különösen ajánlott!), és a Trovet. Ez utóbbi idősebb, vagy kevésbé szénázni kívánó nyusziknál ALAP táplálék is lehetne.
Ha más tápot választunk, akkor arra kell figyelni, hogy a fehérjetartalom legyen alacsonyabb a rosttartalomnál, és ez utóbbi legyen 20 százalék fölött.
Legfontosabb zöldségek:
 Sárgarépa (inkább a zöldjét adjuk, mert a gyökerének magas a cukortartalma)
 Fehérrépa
 Zeller
 Spenót
 Édes paprika
Fontosabb fűszernövények:
 Oregánó (immunerősítő is)
 Bazsalikom
 Petrezselyem
 Kapor
 Citromfű
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Korlátozott mennyiségben adható:
 Kelbimbó
 Karfiol
 Brokkoli
 Karalábé
Gyümölcsöket mértékkel adjunk (magot sose adjunk):
 Alma (magas a cukortartalma)
 Sárgadinnye
 Szőlő
 Ananász
 Papaya
Sokak szerint ez utóbbi két gyümölcs nagyon hasznos lehet vedléskor, mert olyan enzimeket tartalmaz, amelyek lebontják a táplálék egy részét és a nyálkát is. Ez utóbbi tartja össze
a nyuszik beleiben a szőrcsomókat. Mint minden mást, ezt is fokozatosan vezessük be!
Fontos, hogy a konzerv vagy az ananászlé azért sem felel meg a célnak, mert abban nincs
enzim. Így csak a gyümölcsöt preferáljuk.
Említésre méltó még a szőrcsomók könnyebb kiürüléséhez a Digestive support2
(Oxbow termék), Red Berry paszta a Trixie-től3, a Gimbi4, és ha minden kötél szakad, a
Fibreplex is. Ez utóbbi alaptermék lehetne nyuszisoknál.
Ha azt látja valaki, hogy a nyuszi bogyók láncszerűen ürülnek, kicsit, vagy egyáltalán
nincsenek, akkor nem szabad késlekedni! Ha a nyuszi „eldugul” a beleiben felhalmozódott
szőrtől - mivel nem tud hányni -, életveszélyes állapotba kerülhet.
Gyűjthetünk a nyuszinknak szintén füvet, tyúkhúrt és pitypangot is megbízható területekről. Nagyon fog neki örülni. Persze a friss és nedves fű felfúvódást is okozhat, ha hirtelen kap nagy adagot, így természetesen ehhez is fokozatosan szoktassuk hozzá.

2

http://www.oxbow.hu/?q=node/18
http://www.petnet.hu/termek/Trixie_RedBerry_Malt_Szoroldo_paszta_ragcsaloknak_100g-31-13864
4
http://bolthely.hu/godolloiallatpatika/id/00164_Gimbi_szoroldo_paszta_ragcsaloknak_50g
3
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4.2 Mit ne adjunk a nyuszinak?
 Soha ne adjunk a nyusziknak csokit vagy édességet!!!
 Permetezett vagy primőr termékeket.
 Tilos a burgonya, hagyma, a tej, - és keményítőtartalmú termékek.
 Káros lehet a túl sok (heti egy teáskanálnál több) szemes gabona, olajos és egyéb
magvak, kukorica, szárazkenyér, bab, lencse.
A táplálkozásról részletesebb információt a következő linkeken is lehet olvasni:
http://www.medirabbit.com/HU/Digestive/Food/feeding_hu.pdf

5. A NYUSZIK SZOCIÁLIS LÉNYEK
 Szeretik a társaságot. Amihez hozzátartozik, hogy szinte elválaszthatatlan lesz két
jól összeszoktatott nyuszi.
 A legoptimálisabb párosítás az ivartalan lány-ivartalan fiú. (Az ivaros párosítástól
a felesleges szaporulat miatt most tekintsünk el, hiszen ebben az esetben nem is igazán
tarthatjuk őket együtt. Ennek oka, hogy a nőstény egyed szervezete a folyamatos párosodástól és szüléstől komoly károkat is szenvedhet. Ez jelentősen megrövidíti az életét
is.)
 Ha csak az egyik fél ivartalan és különböző neműek, akkor az ivaros nyuszi zaklathatja az ivartalant szexuálisan.
 Ha csak az egyik fél ivartalan és azonos neműek, akkor az ivartalan félhez egész
kicsi ivarosat hozzunk, és így próbáljuk meg az összeszoktatást.
 Vannak esetek mikor megegyező nemű, akár ivaros egyedek is kijöhetnek egymással. Ez azonban elég ritka, így érdemes megfontolni az ivartalanítást.
 Mindig bonyolultabb két domináns egyed összeszoktatása.
 Összeszoktatásuk ivartalanítás esetén sem mindig egyszerű, de megéri.
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6. IVARTALANÍTÁSSAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKKÖLTSÉGEK
A műtét kockázatos → De ha igazán hozzáértő nyulas orvos végzi, akkor a kockázat lecsökkenthető. Ezért mindenképpen nyúlértő orvoshoz kell vinni, még nem túl idős korban
(de a 8 hónapos kort érdemes megvárni). A legjobb orvos esetében is van egy bizonyos fokú műtéti kockázat az altatás miatt. Ekkor műtéti balesetről lehet beszélni, ami azt jelenti,
hogy az adott nyúl, az adott időpontban, valamilyen szerre, rosszul reagál, és emiatt összeomlik. Sajnos ekkor elveszítjük a nyuszinkat a műtét közben.
Mit tehetünk mi a kockázat csökkentésére? A gazdi jól felkészítheti a nyusziját a műtét előtt természetes immunerősítőkkel (oregánó, bazsalikom, - figyelem, a változásokat itt
is fokozatosan vezessük be) és esetleg egy vérvizsgálatot is kér a műtét előtt a nyúl általános állapotáról. (pl. milyen a máj lebontóképessége) Viszont ettől függetlenül is lehet valamilyen rejtett betegsége. A műtét után pedig érdemes friss zöldséggel, fűvel kínálgatni.
Ezeket hamarabb elfogadja a legtöbb nyúl, mint a szénát. Ha nem kezd el enni, kakilni akkor általában ‒ és szigorúan orvosi utasításra ‒ kényszeretetést kell alkalmazni.5
Az ivartalanítás nem olcsó. A bak műtéte kevésbé rizikós, de már az is 10 ezer Ft felett lehet a legtöbb jó helyen! A nőstény műtéte veszélyesebb, mert ez egy nagy alhasi műtét, emiatt tovább tart és drágább is pár Ezer Ft-tal.
Ha csak a bak ivartalan és a nőstény ivaros, akkor megnő az álvemhesség esélye.
Emiatt lehet aggódni akkor is, ha egyedül van, vagy egy másik ivaros nősténnyel van
együtt tartva (akár külön ketrecben, külön kiengedés mellett). Ha a nőstény nyuszit nem
ivartalaníttatjuk, akkor sajnos számos egészségügyi kockázatnak lesz kitéve a folytonos
ivarzása miatt. Ez lehet a belső nemi szervek gyulladásos megbetegedéseitől kezdve egészen a rosszindulatú méhdaganatig minden. Ne felejtsük el, ha már megvan a baj, akkor
sokkal nehezebb segíteni akár egy műtéttel is. Ezért ha lehet ezeket is előzzük meg. Fontos, hogy a hozzáértő állatorvosok szerint az ivartalanítás miatti elhalálozás aránya kisebb,
mint az ivarszervi megbetegedéseké.
A bakok ivartalanítását a nem kíván szaporulat és viselkedési problémák (spriccelő pisilés és a társai) miatt szokták ajánlani.

5

https://www.youtube.com/watch?v=2c2tCQiSa8U
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Ha az orvos azt mondja műtét előtt, hogy a nyulat, koplaltatni kell, akkor érdemes
más ‒ valóban nyulas ‒ orvoshoz fordulni!!! Ugyanis nem árt előtte még szénával is
megetetni, hogy könnyebben beinduljanak műtét után. Hányni úgysem tud a nyúl, így nem
kell attól tartani, hogy műtét közben saját hányadékát lenyeli és megfullad! Minél előbb
elkezd enni és kakilni, annál jobb. A nőstény nyuszinak ‒ mivel ez egy viszonylag nagy
hasi műtét ‒ jobb ha annyira nincs tele a bélrendszere, így náluk már reggel csak szénát adjon a gazdi.
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7. A NYUSZITARTÁS ELŐNYEI
Az ajándék nagysága mindenkinél más és más, de a legtöbb nyulas állítja, hogy:
„Nyúl nélkül lehet élni, de nem érdemes” és ezt komolyan is gondolják!
Ezen kívül kapunk még:
 A nyusziktól nagyon sok szeretetet lehet kapni, ha bizalmába fogad! (Hasonlóak mint
a cicák, csak jobban ragaszkodnak.)
 Egy igaz barátot és társat.
 Feledhetetlen élményeket.

8. A NYUSZITARTÁS HÁTRÁNYAI
Bizony hátrányai is vannak a nyuszitartásnak:
•

Némely esetben igen hangos (van amelyik szeret kaparni, ketrecet rázni éjjel is).

•

Ivartéréskor sokat kell takarítani utána és ilyenkor a vizelet és bélsár elég kellemetlen illatú. (Rápisilhet a kanapéra, ágyra, falra, stb).

•

Védheti a ketrecen belül a területét, támadhat, haraphat, bokszolhat, kergetheti a gyerekeket!

•

Megrághatja a kábeleket, tapétát, növényeket, ajtófélfákat.

•

Elég érzékeny! Főleg a beteg nyuszik esetében magasak az orvosi költségek!
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9. MIRE FIGYELJÜNK?
Nyulas orvossal nézessük meg legalább fél évente a nyuszit, ekkor lehet beadatni a kötelező oltást is.
A karmait vágjuk/vágassuk le rendszeresen, abban az esetben, ha túlnőtt a szőrén és
ő maga pl. ásással nem tudja rendszeresen koptatni.
A fogait nézzük meg havonta, és ha úgy látjuk, hogy az alsó vagy a felső metszők
hosszabbak a kelleténél, vigyük olyan nyulas orvoshoz, amelyiknek tapasztalata van a fogászati kérdésekben is. Fogproblémára utalhat az is, ha a nyúl nem annyira szeret/tud szénázni. Lehet, hogy a hátsó fogak is érintettek. Ezeket bódításban lehet hatékonyan megnézni. Általánosan elfogadott tény, hogy a nyuszik fogát nem szabad vágni! Csiszoltatni kell őket.
Ne hagyjuk magára 1-2 napnál tovább, mert nagyon érzékeny. Hiába hagyunk elég
szénát és vizet előtte, a nyusziknál a baj, nagyon hamar jön, és ilyenkor azonnali orvosi segítség kell.
Nagy melegben hűtsük! Klímánál arra figyeljünk, hogy a berendezés ne fújja a hideg
levegőt közvetlenül a nyuszira. Ha nincs klíma a lakásban, akkor hideg vizes palackot tegyünk mellé, vagy vizezzük be a fülét, esetleg egy sima hideg csempét, járólapot helyezzünk le neki a földre. Azon is szívesen hűsöl.
Ha baj van, gubbaszt, nem eszik, kicsik a bogyók, túl lágyak, vagy nincsenek, azonnal
NYÚLÉRTŐ orvoshoz kell vele menni!!!
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10. MENTÉSÜNKRŐL RÖVIDEN
A Nyúlmentés 2014 januárjában jött létre. Pár alapító tag, számos ideiglenes befogadó és
önkéntes segíti a munkánkat. Főként a Facebookon szerveződünk, de e-mailban is várjuk a
segítőket. Hivatalossá 2015. májusban váltunk. Ekkor megalakult az Első Nyúlmentő
Alapítvány, melynek 5 kuratóriumi tagja van. 2016. októberéig már több mint 430 nyuszi
gazdisodott a segítségünkkel. Ebből alapítványunk örökbeadott majdnem 250 nyuszit, ami
gondozásunkban is volt. Több bajbajutott családnak segítettünk az ellátás vagy az orvosi
költségek finanszírozásában. 2015 tavaszától pedig új profilunk a kicsi, vagy sérült mezei
nyuszik kézzel nevelése és repatriálása is.

10.1 Mikor mentünk?
Kidobott, megunt nyuszik (legtöbbször Húsvét környékén), kertekből elkóborló nyuszik,
rosszul tartott nyuszik, családi indokok (ami lehet allergia, külföldre költözés stb.), és vadnyulak esetében. Vagyis amikor szükség van rá, éjjel-nappal, hétvégéken is!

10.2 Hogyan mentünk?
Első körben a nyuszik a gondozásunkba kerülnek, vagy ideiglenes befogadókhoz viszszük őket. Későbbiekben itt történik a rehabilitáció is. Tapasztaltabb tagjaink az új nyuszi
átvételénél a karomvágást, fogakra és fülre való rápillantást maguk végzik. Esetleg szenynyezett hátsófél tisztítása is szükséges lehet több esetben.
Ezt követően orvoshoz visszük a nyuszikat. (Ott megkapják a kötelező védőoltásukat
is (Myxomatózis és RHD ellen). Megnézik a szőrzetüket nem bolhás-e, a fülüket nem atkás-e, ellenőrzik a fogaikat és a karmaikat. Itt kiemelném, hogy vannak kifejezetten nyusziknak készült bolhairtószerek. (Adventage, az Insecticid 2000) Más, pl. a legismertebb
bolhairtó, a Frontline használata tilos, mert halált okozhat!!!
Ivartalanításra is sor kerülhet a karantén letelte után abban az esetben, ha a nyuszi megfelelő korban és egészségügyi állapotban van.
Végül örökbe adjuk őket olyan jelentkezőknek, akik véleményünk szerint jó életet
biztosítanának nekik. (Az örökbeadásokat emiatt hosszas levelezések előzik meg. Az
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örökbeadókkal pedig később is tartjuk a kapcsolatot, képeket kérünk a nyusziról, és érdeklődünk hogyléte felől. )

10.3 Milyen nyuszikat mentük?
Herceg (ivaros bak, kor kb. 2 év)
Szörnyen legyengült immunrendszerrel, atkás füllel és hatalmas metszőkkel került a Mentéshez. Először stabilizálni kellett az állapotát, majd kihúzták először az alsó, később a felső metszőket a Család utcai Kisállatrendelőben. Azóta szuperül van az új gazdinál. Tud
akadálymentesen szénázni is.

4. ábra Herceg nyuszi metszői
Forrás: Saját szerkesztés, fényképezte Ditrich Anikó

Pilla (ivaros nőstény, kor kb. 9 hónap)
Májusban kaptuk a bejelentést, hogy építkezésen találtak egy nyuszit kartondobozban. Mikor leadták, mondta a megtaláló, hogy sebes a lába. Sokkolva fogtuk fel, hogy egy amputálódott végtagot látunk. A talpa volt teljesen leszakadva. Nem vérzett és orvos is látta már
aznap, de ezzel nem tudott együtt élni huzamosabban - pedig nagyon puha pléden volt tartva. A csont annyira kiállt, hogy amikor használta sokszor lejött a seb, vérzett neki. Ezért
egy korrekciós műtéte volt az Állatorvosi Egyetemen júliusban, ahol a csontot kissé megrövidítették, valamint lágyszövetet és izmot is húztak rá. Nem olyan régen pedig el kezdte
használni támasztó lábként. Ez nagyon jó hír. Persze emellett rendszeresen viszi a mostani
gazdija fizioterápiára és otthon is rendszeresen kell masszírozni. De Pilla szépen működik,
már van egy kis párja is.
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5. ábra Pillácska
Monyó (1,5 éves ivaros nőstény)
Sajnos szegényt úgy kapták tavaly, hogy valószínű vagy születési rendellenessége van,
vagy eltört a lába. Hamarosan kompetens orvos is látni fogja. Monyó egyébként nagyon
kis barátságos nyuszi, csupán nem szeret ölben lenni. És annak ellenére, hogy beteg, nagyon ügyesen mozog.
Január végén került a gondozásunkba, az Egyetemen kezelik, de rendszeresen, heti két
alkalommal kell hordani fizioterápiára. Megérkezése óta az egyik hátsó láb sokat javult.

11. VADNYULAT TALÁLTAM!
Ha valaki elárvultnak hitt vadnyulat talál kirándulás közben, akkor:
 Figyelje meg az állatkát, lehetőleg távolról!
 Ne simogassa meg, még akkor sem, ha nagyon aranyos, mert utána az anyja nem gondozza tovább.
 Csak akkor nyúljon az állathoz, ha veszélyben van (pl. kutya vagy macska miatt), ha
sérült, ha eltévedt (pl városban kószál) vagy biztos, hogy az anyja halott.
 Ne felejtse senki sem azt, hogy a mezei nyulak fészekhagyók. Ez azt jelenti, hogy az
egy napos kölykök már szőrösek, a szemük ki van nyitva és rohangálnak is!!! Vagyis
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még igaziból nagyon kicsik, anyukájuk szoptatja őket. nem úgy fejlődnek, mint a törpenyulak!

5. ábra Pár napos mezei nyulak
Forrás: Saját készítésű kép, fényképezte Meier Krisztina

Ha az állat életveszélyben van, csak akkor vegye valaki magához. Ekkor fontos, hogy
 Nem szabad megkezdeni egyből az etetést, először a testhőmérsékletét ellenőrizzük,
mert ha kevesebb, mint 38-39 C, akkor melegíteni kell (pl. pléddel betakarni).
 Az első 24 órában csak 5 százalékos cukrot tartalmazó infúziós oldattal (Rindex 5) lehet őket etetni 1 ml-es fecskendőből, a testtömeg méretükre kiszámítva.
 Ezután 72 óra alatt szoktak fokozatosan a macskatej pótlóra átállni, mert azt tudja
szervezetük a legjobban felvenni, de ez nem a mi feladatunk lesz! Keressünk hozzáértőt!

 Tehéntejet adni szigorúan TILOS!
 Széna és víz adható, életmentésre pedig KIVÉTELESEN egy kevés mézes víz is.

Minden perc számít, mielőbb szakszerű segítség kell!!!
Nyúlértő orvoshoz vagy a vadasparkokhoz kell eljuttatni őket!!!
Később a szakszerűen felnevelt kölyköket visszaengedik oda, ahol a helyük van.
A TERMÉSZETBE!
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12. TE HOGYAN SEGÍTHETSZ?
 Ha megveszel egy nyuszit, felelősen, élete végéig gondozod!!!
 Nem szaporítasz felelőtlenül! Hagyd ezt a tenyésztőkre, ők jobban értenek hozzá.
Sokszor nem is tudhatjuk, hogy a szeretett nyuszinknak valamilyen genetikai betegsége van, ezt kár lenne az utódokba is tovább örökíteni.
 Szerepet vállalsz az orvosi költségekben. Elég nagy összeget emészt fel a nyuszik
oltása, műtétei, és a gyógyszerek.
 Jelentkezel ideiglenes befogadónak. Ezt a Facebookon is megteheted vagy emailban.
 Támogatói termékeket vásárolsz. Táskát, kispárnát, lapmágnest, szatyrot, kulcstartót, adventi koszorúkat és egyéb dísztárgyakat lehet rendelni tőlünk.
 Segítesz a szállításban. Ez történhet mentés esetén, vagy amikor állatorvoshoz viszszük a nyuszikat.
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13. KARANTÉNRÓL
Ha új nyuszit viszel haza, vagy átmenetileg befogadsz egy másik nyuszit, akkor karanténra van szükség.
Miért fontos a karantén? Védjük elsősorban a saját és nem utolsó sorban a behozott
állatkát, hiszen vannak olyan kórokozók, amik esetében a nyuszi nem produkál tüneteket,
úgymond hozzászokott, de más nyusziba ha ez bekerül lebetegítheti. Csúnya, kiirthatatlan
betegségek is vannak (pl. e cuniculi, pasztörella), melyeknek hordozó lehet a nyuszkó
(akár a tiéd is). A stressz is immunszegény állapothoz vezethet. Ilyenkor főleg előjöhetnek
olyan betegségek is, amelyek egy egészséges nyusziban nem okoznak tünetet.
Ezért ha hazaviszünk egy mentett állatot, biztosítsunk számára nyugalmat az első pár napban.
Kiemelten kérünk mindenkit, ha van másik nyuszi otthon, tartsa be előírás szerint a minimum 2 hetes karantént.
A karantén 2 hete alatt mindenképpen külön helység kell a mentett állatnak. Ilyenkor
nem baj ha csak a ketrecben vagy kifutóban tartjuk. A lényeg, hogy az adott területet jól
tudjuk fertőtleníteni. Ilyenkor az elsődleges szempont, hogy ne történjen nagy baj és védjük a saját és mentett állatot is.
Ha a karantén letelte után egészségesnek nyilvánítja az orvos, akkor mehet egy olyan
helyre, ahol szocializálódni is tud.
Nagyjából így kell csinálni:


Ne legyenek egy légtérbe a nyulak.



Kézmosás alap nyuszizás előtt és után.



Saját nyúltól haladunk az idegen nyuszi felé etetésnél, takarításnál



Mindig legyen váltóruha +váltócipő.



Az új nyuszit mindig fertőtlenített ketrecbe tegyük!



Az ecetes víz nem elég ! (Saját nyuszit sem tennénk be másik nyuszi után fertőtlenítés nélkül egy ketrecbe. Kérjük mentvényeinkre is vigyázzatok. Ha mi visszük a
ketrecet, az már az esetek többségében fertőtlenítve van.)



A nyuszi után is fertőtlenítsük a ketrecet, ha örökbe fogadják, vagy távozik másik
ideiglenes gazdihoz.
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Nagyjából ennyi, nem kell megijedni. A baj akkor következhet be, ha nem így járunk el.
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14. A NYUSZIK 10 PARANCSOLATA
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15. INTERNETES FORRÁSOK
http://users.atw.hu/torpenyul/tartas,%20gondozas.htm
http://www.torpenyul.hu/content/ny%C3%BAl-helyes-megfog%C3%A1sa
http://www.medirabbit.com/HU/Digestive/Food/feeding_hu.pdf
http://www.torpenyul.hu/
http://nyulmentoalapitvany.hu/
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