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Program:
12:00 – dr. Liptovszky Mátyás: Nyulak takarmányozása, azaz hogyan etessük nyulunkat
12:30 – dr. Sátorhelyi Tamás: Fogászati megbetegedések és tályogos elváltozások műtéti megoldása
13:30 – Sárvári Attila: Kiállítási nyulak bírálata
14:00 – dr. Pazár Péter: A gyomorürülés zavara okozta megbetegedések nyulakban 
15:00 – Kávé szünet
15:30 – dr. Csikós Katalin: Nyulak húgyúti megbetegedései és az ivartalanítás
16:30 – dr. Papp Georgina: Hogyan tartsuk életben a beteg nyulunkat?
17:30 – dr. Jekkel Gabirella: Nyulak leggyakoribb viselkedési problémái
18:00 – Konferencia vége
19:00 – Vacsora

Tisztelt Vendégeink!

Az elmúlt években, hazánkban ugrásszerűen megnőtt a lakásban, hobbi célból tartott nyulak száma. A nyulak 
szociális állatok, így nagyon ragaszkodóak, kifejezetten jó társak a mindennapjainkban. Megfelelő tartás mellet 
akár 10-12 évig is elélhetnek.

A nyúltartás elterjedésével megnőtt az igény arra, hogy a tulajdonosok többet tudjanak meg ezekről az állatok-
ról. Mi, az Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum dolgozói, megnyitásunktól kezdve külön figyelmet szentelünk a 
hozzánk érkező beteg nyulaknak. Ezt továbbgondolva megfogalmazódott a Nyúltartók Iskolájának ötlete, ami 
nem más, mint egy konferencia azok számára, akik nyulakkal foglalkoznak. Célja, hogy a nyúltartók tágíthas-
sák tudásukat, jobban megismerjék kedvenceik viselkedését, betegségeit és takarmányozási igényeit.
Első konferenciánkra olyan előadásokat válogattunk össze, amik a legaktuálisabb és legfontosabb nyulas kér-
désekre adnak válaszokat.

Programunkat igyekeztünk úgy alakítani, hogy az előadások szakképzettségtől függetlenül mindenki számára 
érthetőek és élvezhetőek legyenek. 

Reményeink szerint nem csak nyúltartóknak, hanem tenyésztőknek, és nyulakkal nem foglalkozó állatorvo-
soknak is tudunk újdonságokkal szolgálni a rendezvényen.

dr. Schütz Éva
Főszervező
Exo-Pet Állatgyógyászati Centrum
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Dr. Csikós Katalin

2003-ban végeztem a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. Ezu-
tán Érden, Vecsésen, majd 2008 óta Budapesten kisállat-praxisban dolgoztam, 
ahol az egzotikus páciensek ellátása legtöbbször rám hárult. Folyamatosan kép-
zem magam mind a kutya-macska, mind az egzotikus állatok ellátása terén, mert 
fontosnak tartom, hogy az általam kezelt betegek a lehető legjobb ellátást kapják. 
2008-ban az elsők között voltam, akik posztgraduális képzés keretei között meg-
szerezhették az Egzotikus állatok szakállatorvosa címet. 2010-ben csatlakoztam 
az egzotikus kisemlősöket ellátó állatorvosokat tömörítő nemzetközi szervezet-
hez (Association of Exotic Mammal Veterinarians).
Szabadidőmben az alvás és olvasás mellett szeretek sportolni: biciklizni, úszni, 
kirándulni, jógázni. Szívesen járok könnyűzenei koncertekre.

Dr. Jekkel Gabriella

Több, mint 10 éve foglalkozom nyulakkal. Agráregyetemet végeztem. Az egye-
tem alatt én cikkeztem először Magyarországon a törpenyulak tenyésztéséről és 
bemutatásáról. Ekkor még nem ismerték hazánkban őket. Később könyvem is 
megjelent a témában, szintén elsőként hazánkban.
Az egyetem után továbbtanultam és belekezdtem a doktori tanulmányaimba. 
Természetesen a témám, a nyulak viselkedése, tartása, tenyésztése és a védelmük 
volt. 2006 óta tagja vagyok a Nyúltenyésztési Világszövetségnek. Ennek kapcsán 

mind hazánkban, mind pedig külföldön részt vettem nyúltenyésztési és tudományos konferenciákon, beleértve 
a Nyúltenyésztési Világkongresszust is, ahol magam is előadást tartottam. Ma hazánkban több elismert törpe-
nyúl tenyésztő szerzett diplomát a segítségemmel, mert konzulensük voltam. Így a doktori címemet is a nyulak 
ismeretéből szereztem 2010-ben. A kutatásaink- a kollégákkal együtt- hozzásegítik az Európai Unió Tanácsát a 
nyulak helyes állatvédelmi törvényeinek meghatározásában.

Dr. Liptovszky Mátyás

Állatorvosi diplomámat 2005-ben szereztem meg. 2008-ban az egzotikus állatok 
szakállatorvosa lettem, majd 2015-ben tudománykommunikáció szakon fejez-
tem be tanulmányaimat. Ezzel az állatorvoslás mellett egy másik fontos szenve-
délyem, az ismeretterjesztés is a szakmám lett.
A vadállatok iránti szenvedélyem még az egyetemi tanulmányaim előtt született, 
így nem meglepő, hogy ez lett a szakterületem. Dolgoztam a budapesti, majd a 
győri állatkertben, és több magánrendelőben vezettem az egzotikus állat szak-
rendelést. Jelenleg a Nyíregyházi Állatpark szaktanácsadója, a NOÉ Állatotthon 
egzotikus “részlegének” állatorvosa, illetve a Ceva gyógyszercég munkatársa va-

gyok. Munkám fontos részét képezi a kutatás és az oktatás is, ennek köszönhető számos előadás és szakmai cikk 
az elmúlt években.
Szabadidőmet szeretem a természetben tölteni, utazással, túrázással, fotózással.



4

dr. Papp Georgina Viktória

Egyetemi tanulmányaimat a Szent István Egyetem Állatorvostudományi Karán 
végeztem, párhuzamosan felsőfokú végzettséget szerezve vadgazda-mérnöki 
szakon is. Mindig is a végletek vonzottak, így sokáig kérdéses volt lovas állator-
vos leszek vagy inkább az „egzotikus” fajok felé veszem az irányt. Utóbbi lett a 
hivatásom, míg a lovakért rajongás a hobbim. Egyetemünkön szereztem Egzoti-
kus Szakállatorvosi diplomát is.

Mivel életem párja is állatorvos, nálunk a mindennapi rutin része az állatokról való gondoskodás, mely nem 
ér véget a munkaidővel. Gyakran „hazahordjuk” a munkát, így az otthonunk néha inkább egy intenzív őrzőre 
hasonlít, mint tisztes polgári lakra.
Jelenleg négy ex-illatos úti ebünk mellett van egy kisebb cica csapatunk és hááááát elég sok „egyéb” állatunk. 
A fix létszám felett rendszeresen bővülünk mentett rágcsálókkal, lévén a Rágcsálómentés csapatát is erősítjük.
Közvetlen környezetemet rendszerint kikészítem a fogászat iránti rajongásommal, mivel a legváratlanabb idő-
pontokban is tudok mesélni (elég szemléletesen) a foghúzások szépségéről. Ebből ki is derül: számomra, a 
fogászat a nagy-nagy szerelem.

dr. Pazár Péter

2005-ben végeztem a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Karán. Ez-
után egyből a kar Egzotikus osztályán kezdtem el dolgozni mind a mai napig. 
2015-ben csatlakoztam részlegesen az Exo-Pet csapatához. 2008-ban az elsők 
között voltam, akik posztgraduális képzés keretei között megszerezhették az Eg-

zotikus állatok szakállatorvosa címet. Hatéves korom óta zongorázom, ma is a zene az egyik legfontosabb szó-
rakozásom, de szabadidõmben fõzni is szeretek.

Sárvári Attila

1981-ben születtem Kistarcsán, jelenleg is ott élek. 13 éves korom óta foglalko-
zom nyulakkal. 10 éve aktívan kiállítok és 4 éve bírálok nyulakat. Mindig a fajták 
tökéletesítése volt a célom, ahogy a „nagykönyvben” meg van írva.  Mostani ter-
vem, befejezni az Európa bíráló képzést, amin tavaly először Franciaországban 
vettem részt. Minden szabadidőmet a hobbimnak szentelem.

Dr. Sátorhelyi Tamás

1993-ban végeztem az Állatorvostudományi Egyetemen, Budapesten. A gyakor-
noki időt követően egy kollégámmal közös praxist alapítottunk Békásmegyeren.
Munkám egyre nagyobb részben egzotikus állatok gyógyításával telt. 2005-től 
a Tropicarium-Óceanárium ellátó állatorvosa vagyok. 2009-től a Szent István 
Egyetem Állatorvos-tudományi kar Egzotikus osztályán is dolgoztam klinikus 
állatorvosként. A Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága alapító tagja 
vagyok.
Az elmúlt években több tudományos és ismeretterjesztő cikkem jelent meg 
különböző lapokban. Az Egyetemen a Kedvtelésből tartott különleges állatok 
betegségei tantárgy „Hüllők gyógyászata” részét oktatattam éveken keresztül, 
emellett rendszeresen tartok előadásokat továbbképző konferenciákon.
Az elmúlt harminc évben mindig sok állatot tartottam otthon, többnyire hüllő-

ket és madarakat. 
Szabadidőmben sokat kerékpározom, ha csak tehetem, munkába is azzal járok.



5

A nyúl táplálása
A nyúl növényevő állat, ami azt jelenti, hogy kizárólag növényi eredetű táplálékot fogyaszt. Folyamatos táplálkozásra van 
szüksége ahhoz, hogy egészséges maradjon. Táplálékának döntő része fűszéna legyen, melyhez teljes értékű tápot adjunk. 
Az egészségügyi problémák megelőzése érdekében, megfelelő arányban fogyasszon szénát, tápot és jutalomfalatokat. Ezt 
jól illusztrálhatjuk egy piramissal: a legfontosabb és legnagyobb mennyiségű táplálék a jó minőségű réti (fű) széna, míg 
minimális szükséges jutalomfalatokból és zöldségekből.

Széna

A fűszéna (hivatalosabb nevén: réti széna) alapvetően fontos a nyulak emésztőrendszerének egészséges működéséhez. 
Segít megelőzni az elhízást, a fogászati betegségeket, a hasmenést és az unalmat egyaránt. Mindig korlátlanul álljon a 
nyulunk rendelkezésre jó minőségű réti széna. A szénát cseréljük ki, ha szennyeződött. Naponta legalább akkora adag 
szénát kellene fogyasztania egy nyúlnak, mint a saját teste.

Egy éves kor alatt lucerna szénát is fogyaszthatnak a nyulak. E kor fölött azonban már kizárólag jutalomként kapjanak 
lucernát, összetétele miatt ugyanis elhízáshoz és húgykőképződéshez vezethet az etetése. Vemhes és szoptató állatok, vagy 
beteg nyulak számára – állatorvosi ajánlásra – átmenetileg hasznos lehet még fogyasztása.

Hogyan etessünk szénát?

A napi adag döntő része réti széna legyen.

Kínáljunk több különböző típusú szénát a változatosság miatt.

Ha szénarácsot használunk, akkor mindenképpen tegyünk a ketrec aljára is szénát, sok nyúl ugyanis nem szívesen 
eszik máshonnan.

A széna természetes termék, ezért normális, ha a különböző csomagok kinézete és illata kis mértékben eltér egymás-
tól, még azonos márkán belül is.

A széna ne legyen penészes, dohos szagú, apróra töredezett, vagy poros. Ha nagyobb, vastagabb szálak is vannak 
benne, az viszont nem okoz problémát.
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A jó minőségű széna zöld, vagy zöldessárga színű, jellegzetes, kellemes (széna)illatú. Érdemes minden kezünk ügyé-
be kerülő szénát megvizsgálni alaposan, így hamar ráérzünk a közöttük lévő különbségre. Sajnos ez a különbség az 
árban is érezhető lesz: a jó minőségű széna mindig drágább.

Pelletált táp

Egy teljes értékű, pelletált táp segít, hogy nyulunk hozzájusson minden szükséges vitaminhoz és ásványi anyaghoz. Egy 
rostban gazdag, az állat korának megfelelő, pelletált táp, a leginkább megfelelő. Ezek a tápok arról ismerhetőek meg, hogy 
minden szemcséjük egyforma alakú és méretű, nem lehet belőle válogatni. A nyúltápok jellemzően viszonylag kis méretű 
szemcsékből állnak, ezeket fogyasztják szívesen az állatok.

Hogyan etessünk tápot?

Válasszunk az állatunk korának megfelelő, pelletált, kedvtelésből tartott nyulaknak gyártott tápot. 

Minden nyúltáp esetében elvárható, hogy legalább 20% rostot tartalmazzon (ha több, a nem baj, sőt, hasznos!). Az 
összetételt minden tápon köteles feltüntetni a gyártó, de a mi dolgunk, hogy ezt el is olvassuk.

Kerüljük el a magokat, kukoricát és gyümölcsöket tartalmazó keverékeket! A nyulak hajlamosak kiválogatni ebből 
a számukra ízletes falatokat és egyoldalúan táplálkozni. Ezek a keverék tápok alkalmatlanok a kedvtelésből tartott 
nyulak számára.

Kerüljük a hízónyulak számára gyártott tápokat. Bár ezek látszólag olcsóak, hosszú távú etetésük súlyos egészségügyi 
problémákhoz (pl. elhízás, húgykő képződés) vezet szinte minden esetben. 

A napi adagot mindig mérjük ki! A tápot jól tisztítható, stabil tálba tegyük, amit a nyulunk nem tud felborítani. Ha a 
táp szennyeződik, akkor cserléjük ki tisztára.

Zöldségek és jutalomfalatok 

A jutalomfalatok kiválóan alkalmasak a nyúl-gazdi kapcsolat elmélyítésére. Ugyanakkor túl sok finomság esetén a nyulak 
hajlamosak meghagyni a többi eledelt és táplálkozásuk egyoldalúvá válhat. A közhiedelemmel ellentétben a nyulaknak 
nincs szükségük folyamatosan répára, joghurtos falatkákra, vagy magos rágórudakra. Sőt! Csak az alap táplálék elfo-
gyasztása után kínáljunk természetes jutalomfalatokat. Ezek mennyisége ne haladja meg a teljes napi adag 5%-át, azaz 
néhány falatot.

A friss zöldségek egészséges és természetes részei a nyulak táplálékának. Jó víz-
forrásnak számítanak és hozzájárulnak a változatossághoz is. Ugyanakkor csak 
korlátozott mennyiségben szabad adni őket. Legfeljebb napi egyszer, néhány fa-
latnyi zöldséget adjunk nyulunknak! Nem az a cél, hogy ezzel lakjon jól, ez csak 
változatosabbá teszi az étrendjét. A hangsúly továbbra is a szénán kell, hogy le-
gyen. Kerüljük a fejes- és jégsalátát, valamint a „K” betűs zöldségeket (karalábé, 
kelkáposzta, stb.) mert ezek emésztőszervi problémákat okozhatnak. Zöldsége-
ket és zöld növényi részeket – mint minden új táplálékot – csak fokozatos szok-
tatás után adjunk a nyulaknak, mert a hirtelen adagolás hasmenéshez vezethet. 

A gyümölcsöket teljesen hagyjuk ki az étrendből. Az emberek számára term-
esztett gyümölcsök nagy mennyiségű cukrot, és nagyon kevés rostot tartalmaz-
nak, mert mi így szeretjük. Ez ugyanakkor a nyulak emésztését akár végzetesen 
felboríthatja. E helyett adhatunk a szabad természetből gyűjtött zöld növénye-
ket, melyek sokkal közelebb állnak a nyulak természetes étrendjéhez. Ilyenek 
lehetnek például a gyermekláncfű, az útifüvek, vagy a pásztortáska. Figyeljünk 
azonban arra, hogy nyulunk nem tudja felismerni a mérgező növényeket, így 
mindenképpen nekünk kell gondoskodnunk arról, hogy biztonságos legyen, 
amit számára kínálunk. Tartsuk be a szabályt: ha mi nem ismerjük fel biztosan, 
hogy milyen növény van előttünk, akkor ne szedjük le a nyulunknak!



7

Magyarországon, más európai országokhoz hasonlóan 
rohamosan nő a lakásokban tartott nyulak száma. A 
kedvtelésből tartott állatokkal foglalkozó rendelőkben 
is megjelennek ezek az állatok, komoly kihívás elé állít-
va minket, állatorvosokat. Mivel a kisállatrendelőkben 
elsősorban ragadozó állatokat kezelünk, gondolkodás-
módunk is ehhez idomult. A nyúl azonban nem kis 
macska, hanem sokkal inkább parányi ló. A ragadozó-
kétól gyökeresen eltérő élettani, viselkedési, takarmá-
nyozási jellemzők ismerete elengedhetetlenül szüksé-
ges a sikeres gyógykezelésükhöz. 
 Az irodalomban elérhető információk többnyi-
re a gazdasági nyulak takarmányozástanával, járvány-
tanával foglalkoznak. Ezek az ismeretek csak korláto-
zottan hasznosíthatók, hiszen a tartási cél alapvetően 
más. Mi egyedi állatokat tartunk és kezelünk, az állo-
mánybetegségekkel nem fogunk találkozni. Egy hob-
binyúl várható élettartama 8-12 év, ezalatt az idő alatt 
számos, a gazdasági nyulak esetében ismeretlen, vagy a 
nagyüzemi tartás szempontjából jelentéktelen problé-
ma jelentkezik. 
 A fogászati problémák, illetve ezek következ-
ményei a, nyulak és a rágcsálók szinte leggyakoribb 
megbetegedései. Nem követünk el nagy hibát az alábbi 
gondolatmenettel: minden rosszul evő vagy sovány pá-
ciens fogászati beteg, amíg az ellenkezője be nem bizo-
nyosodik. 
 A házinyúl (Oryctolagus cuniculus) a nyúlala-
kúak (Lagomorpha) rendjébe tartozik. Jellemző rájuk, 
hogy a természetben növényevők, fűfélék és kétszikűek leveleivel, szárával táplálkoznak, magvakat, gyümöl-
csöket csak elvétve fogyasztanak. Táplálékuk nagy rosttartalmú, alacsony szénhidráttartalmú. Emésztőrend-
szerük is ehhez adaptálódott. Jellemző rájuk a nagy gyomor, a nagy vakbél, és a caecotrophia, tehát a takarmány 
jelentős része kétszer halad át az emésztőcsövön.
 Fogazatuk elodont, hypsodont fogazat, tehát fogazatuk folyamatosan növekszik, a szájüreg felől látható 
klinikai koronából, és az alveolusban helyeződő rezerv koronából áll. A rezerv koronát az egyszerűség kedvéért 
– bár helytelenül – foggyökérnek is szoktuk nevezni. A premoláris és molaris fogak közt funkcionális és anató-
miai eltérések nincsenek, a klinikai gyakorlatban ezeket gyakran őrlőfogaknak (cheekteeth, CT) nevezzük. A 
nyulak alsó metszőfogai a két felső metszőfog (I1 és I2) közé illeszkednek, fogaikat elsősorban a fű letépésére, 
a kéreg lehántására használják. A táplálék őrlését a hátulsó fogak végzik. Ezért a nyulak a metszőfogaik eltávo-
lítását jól viselik. Az őrlőfogaik fűrészfog szerű csipkéket képeznek, a rágósík oldalirányban vízszintes, az alsó 
őrlőfogakon hátrafelé lejt. Az állcsonti (maxilláris) CT1 és CT6 kivételével az őrlőfogak két szemközti foggal 
érintkeznek. Állkapcsuk anisognath, azaz egyszerre csak az egyik oldali őrlőfogak záródnak. 
 A nyulak rágásuk során állkapcsukat vízszintes irányban és függőlegesen is mozgatják. Rostos takar-
mány esetén a rágómozgások vízszintes komponense dominál, míg magvak, pellet, zöldségfélék rágása esetén 
a függőleges. A vízszintes rágómozgások során kopik legjobban a fogazat, ráadásul a rostos takarmányokat 

-

A fogászati megbetegedés egyik tünete a nyálzás
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hosszabb ideig tart megrágni. 
Ha a fogazat nem kopik meg-
felelően, meghosszabbodik, 
ezáltal nagyobb nyomás kerül 
a fogakra, így ezek fokozato-
san kimozdulnak a helyükről. 
A felső (maxilláris) őrlőfo-
gak jellemzően kifelé, a pofa 
irányába, míg az alsók (man-
dibularis), a nyelv irányába 
mozdulnak. Így a fogak nem 
érintkeznek a szemközti fo-
gakkal megfelelően, és a nem 
kopó részeken túlnövések ke-
letkeznek. Az őrlőfogak ren-
dellenes záródása (malocclu-
sioja), a klinikai koronák 
meghosszabbodása (elongáci-
ója) másodlagosan a metsző-
fogak rendellenes záródását 
okozza. A nyulak 2-4 éves kor-
ban kialakuló fogkopási ren-
dellenessége  többnyire takar-
mányozási eredetű. A széna, 
fű rágásakor a nyúl jellemzően 
vízszintes irányú mozgással 

rág, a fogak ilyenkor jól kopnak. A magvak, pelletek rágása sokkal kevesebb rágómozdulatot igényel, és ezek 
is inkább függőleges irányú, roppantó mozdulatok. Ilyenkor a fogak sokkal kevésbé kopnak. A kosorrú, lógó 
fülű nyulakban, különösen a szatén szőrű egyedeknél a fiatal korban kialakuló megbetegedés egyértelműen 
örökletes hátterű. A nyúl tartási körülményei is befolyásolhatják a betegség megjelenését. A nyulak csontozata 
nagyon vékony szerkezetű, szivacsos felépítésű, könnyű, ezáltal is a ragadozók előli gyors menekülést segítve. 
A lakásban élő nyulakhoz képest a szabadban élő nyulak nagyobb hőingásnak vannak kitéve, több napsütés éri 
őket, többet mozognak. A csontozatuk is szilárdabb lakásban élő társaiknál. A szabadban élő nyulakban ezért 
a fogászati betegségek megjelenése ritkább. 
 A fogkopási rendellenességek tünetei sok esetben nagyon jellegzetesek, bár eléggé változatosak. Előfor-
dulnak heveny esetek, amikor hirtelen súlyos tünetekkel találkozunk. Ha egy túlnövő csipke hirtelen kibukkan 
az íny alól, vagy éppen eléri a nyelvet és nyálkahártya sérülést okoz, az állat hirtelen abbahagyja a táplálkozást, 
bágyadt, rosszkedvű, nincs, vagy alig van bélsara. Nyálfolyás néha előfordul, de sokszor semmi egyéb tünet 
nem jelentkezik. Elkülönítő kórjelzés szempontjából a más okból létrejövő gyomor-bél mozgási zavarok, húgy-
úti betegségek jönnek elsődlegesen szóba. 
 Idült esetben (nagyon gyakran a tulajdonos csak ekkor észleli a problémát) a testtömeg csökkenése a 
vezető tünet. Gyakran feltűnő az étvágytalanság, sokszor az állat próbál, de nem tud enni, válogat, a szénát már 
nem eszi, de az apróbb vagy puhább takarmányt még képes elfogyasztani. Mivel egy falat megrágása sokkal 
tovább tart, a tulajdonosok sokszor úgy látják, hogy állatuk különösen jó étvágyú, hiszen egész nap eszik (pró-
bál enni). Nyulakra jellemző a nyálfolyás, ez az áll környékének a szőrét macerálhatja. Mellső lábukon a lábtő 
tájéka is gyakran nyállal szennyezett. Ha a szájüregben már gennyes folyamatok zajlanak, a nyúl tisztálkodás 
közben az egész szőrzetét gennyes nyállal szennyezheti be. A végbélnyílás környéke lágy bélsárral (caecotroph) 
szennyezett, ami hasmenésnek tűnhet. A nyulak gyakran az alomtálcájukban gubbasztanak, maguk alá vizel-
nek, hasukon és hátulsó lábukon a szőr kihullhat, a bőr macerálódhat. Gyakran feltűnően sokat isznak. 
 A fogkopási rendellenességek gyakran okoznak következményes betegségeket. Gyakran alakul ki emész-
tési zavar, a gyomor ürülésének lelassulása, vakbél obstipációja, ezek diagnosztizálására és kezelésére is figyel-
met kell fordítani. A nyulak könnycsatornája a szemzugból az orrjáratba vezeti a könnyet. A könnycsatorna a 

Metszőfogak túlnövése legtöbbször az őrlőfogak problémájának következménye
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felső metszőfog rezerv koronája alatt halad 
el. A metszőfogak rezerv koronáinak túl-
nyúlása gyakran a könnycsatornák szűkü-
letét, elzáródását okozza, ami könnyfolyás-
hoz (epiphora) vezet. A túlnőtt őrlőfogak 
nem férnek el kellőképpen a szájüregben, 
a szemközti fogak nyomása is nagyobb. Az 
ilyen fogak rezerv koronái („gyökerei”) is 
megnyúlnak, sokszor deformálódnak. Az 
ilyen rezerv koronák, a kimozdult, sérült 
fogak lehetőséget biztosítanak a baktériu-
mok mélyebb szövetekbe jutására, és tályo-
gok kialakulására.
 A nyulak és rágcsálók vizsgálatakor 
a szájüreg vizsgálatát minden esetben el 
kell végezni. A vizsgálathoz humán orrter-
pesztőt vagy otoszkópot használhatunk. Az 
állat kíméletes rögzítésére nagy figyelmet 
kell fordítani. Súlyosan beteg nyulat egy túl 
határozott lefogás is elpusztíthat. Éber vizs-
gálattal a fogak felszíneinek 40-60%-a látható. Kétes esetben mindenképp el kell végezni a szájüreg vizsgálatát 
altatásban. Ilyenkor a vizsgálat szükség esetén kezeléssel folytatódhat. Amennyiben beigazolódik a fogak ren-
dellenessége, a koponya RTG vizsgálata rendkívül hasznos, hiszen a fogaknak csak kis része látható a szájüreg 
felől, a rezerv koronák elváltozásai csak így diagnosztizálhatók. Fogászati célú koponya felvételeket mindig 
altatott állaton készítünk. Jobb és bal oldalirányú (latero-laterális), jobb és bal 30%-ban ferde, hát-hasi irányú 
(dorsoventrális), valamint szemközti irányú (rostrocaudalis) felvételt készítünk. 
 A fogászati kezelés során korrekciót, azaz a fogak normál anatómiai méretére történő csiszolását, szük-
ség esetén az érintett fog kihúzását (extractio), illetve a tályogok kezelését végezzük el. Fontos tudni, hogy a 
nyulak és rágcsálók fogászati problémái nem gyógyíthatók meg. A kezeléssel – sikeres esetben – a meglevő 
állapotot fogjuk konzerválni, illetve tünetmentes vagy tünetszegény állapotot biztosítani az állatnak. Mivel a 
kezelés rendszeresen, az állat élete végéig fog tartani, a tulajdonosok felvilágosítása, és későbbi együttműködé-
sük a kezelés sikerében meghatározó.
 A fogászati kezelés sikere érdekében elengedhetetlen a megfelelő tüneti és kiegészítő kezelés. A lehűlt 
(hypotherm) állatokat óvatosan melegítjük. A kiszáradás (dehydratio) kezelésére infúziós folyadékpótlást vég-
zünk, fájdalomcsillapítót adunk, ill. az egyéb jelenlévő betegséget kezeljük. Ha az állat nem táplálkozik megfe-
lelően, megkezdjük a táplálását. A nem, vagy rosszul evő nyulak kényszertáplálása a kezelés kulcslépése. Nagy 
rosttartalmú, pépes táplálékot adunk fecskendővel, annyi ideig, amíg az állat elegendő mennyiséget nem eszik 
magától. Erre a célra az Oxbow’s Herbivore Critical Care vagy a Trovet GP táp a legjobban használható. 
 Fogászati korrekciót csak altatott állaton végezhetünk. A nyulak és rágcsálók altatása nehezebb és koc-
kázatosabb is a kutyák, macskák altatásánál. Biztonságos altatásukhoz altatógép használata mindenképpen 
szükséges. Nyugodt nyulak metszőfogának csiszolása bódított állapotban elképzelhető, a többi esetben az ana-
esthesia elengedhetetlen. A fogak korrekciójához megfelelő műszerezettség és bizonyos manuális gyakorlat 
szükséges. 
 Metszőfogak túlnövése, malocclusiója az esetek többségében az őrlőfogak problémájának következmé-
nye, ezért korrigálásukat csak azok vizsgálta és szükség szerinti korrigálásuk után végezzük. A metszőfogakat 
ollóval, karomvágóval letörni műhiba. A törés okozta lökéshullám a fog pulpájának sérülését okozza, ami a 
fog deformálódásához, tályogok kialakulásához vezethet. A fogak korrekcióját vágókoronggal vagy fogászati 
csiszolófejjel kell elvégezni. A nyulak metszőfogainak rendellenes záródása (malocclusioja) esetén a fogak eltá-
volítása javasolt. 
 Az őrlőfogak túlnövését fogászati csiszolófejjel korrigáljuk. A korrekciót az anatómiai állapot helyreál-
lításáig végezzük, túlkorrigálni ritka kivételektől eltekintve nem célszerű. A fogak pofa felőli (buccalis) felszíne 
gyakran nehezen látható, ilyenkor sebkutató szondával tapogatjuk ki a felszíneket. Korrekció után, a fogak 

Bal felső örlőfog túlnövése
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okozta nyálkahártya sérülések többnyire jól gyógyulnak. Amennyiben az állat a beavatkozást követő két-há-
rom nap alatt nem kezd el önállóan táplálkozni, célszerű a szájüreget ismételten alaposan átvizsgálni. A fogkor-
rekciót átlagosan 4 hét és 4 hónap közötti rendszerességgel szükséges megismételni.
 Mivel a nyulak a metszőfogak eltávolítását jól tolerálják, a szabálytalanul növő metszőfogakat legjobb 
eltávolítani. A beavatkozás kockázata sokkal kisebb az ismételt korrekciók, a tályogok esetleges kialakulásának 
kockázatánál. A metszőfogak eltávolításakor mind a hat metszőfogat kihúzzuk. Fontos, hogy a fogpulpát is 
eltávolítsuk, ellentétes esetben a fog regenerálódik. A beavatkozás után az állatot szükség esetén néhány napig 
mesterségesen tápláljuk, fájdalomcsillapítást végzünk, antibiotkumot és probiotikumot adunk.
 Az őrlőfogakat többnyire csak abban az esetben távolítjuk el, ha mozognak vagy a fogmeder gennyes. A 
nyulak az extractiot jól tolerálják.
 A rendellenes fogkopás, kimozdult, mozgó fogak utat nyitnak a baktériumoknak a fogmeder irányá-
ba, ahol azok gennyes elváltozásokat, tályogot, a fogak rezerv koronáinak feldarabolódását (fragmentálódását) 
okozzák. 
 A tályogok a fejen szinte mindig fogakkal állnak kapcsolatban, ezért kezelésük a kutyák-macskák esetén 
megszokott módon eleve reménytelen. A nyulak fogtályogjait meggyógyítani többnyire nem lehet. A legtöbb 
amit elérhetünk, az egy több éves nyugodt periódus, ami szerencsés esetben az állat életében már nem okoz 
problémát. Mindenképpen meg kell keresni a gócot, és maradéktalanul eltávolítani, ahhoz, hogy a folyamat 
meggyógyuljon. Ez az, ami az esetek többségében teljesen nem lehetséges. 
 A tályogokat többnyire nyitottan kezeljük. A műtéti terv elkészítéséhez mindenképpen szükség van 
RTG felvétel, esetleg CT készítésére. Az altatott állatot műtéthez előkészítjük, a tályog felett a bőrt egy körkörös 
metszéssel felnyitjuk, a tályogot feltárjuk, és a tályogfalat a lehető legnagyobb mértékben eltávolítjuk. Ennek 
gyakran anatómiai akadályai vannak. A létfontosságú erek, idegek és rágóizmok megtartása nagyon fontos. A 
tályogüreg alapos tisztítása után a bőrt körkörösen a tályogalaphoz varrjuk (marsupializáljuk), hogy a záró-
dását megakadályozzuk. Rendszeres tisztítás mellett a tályogot hagyjuk másodlagosan meggyógyulni. Ezalatt 
antibiózist, fájdalomcsillapítást, folyadékpótlást, mesterséges táplálást végzünk.
 Ha a tályogot műtét közben alaposan sikerült kitisztítani, megpróbálhatjuk a zárt sebkezelést. Ilyenkor a 
csont üregébe gentamicinnel impregnált kollagénhab implantátumot, a lágyszöveti üregekbe klindanmicinnel 

impregnált PMMA 
gyöngyöt helyezünk. 
Sikeres esetben gyor-
sabb és egyszerűbb 
utókezelést eredmé-
nyez.
 Az előadás során 
gyakorlati példákon 
keresztül mutatjuk be 
a fogászati betegségek 
kezelésének lehetősé-
geit, a szükséges esz-
közöket és eljárásokat. 

A koponya csontok fejlődési rendellenessége (brachygnathia) következtében az állkapocs csont hosszabb, mint az állcsont, így a metsző-
fogak nem érintkeznek
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A rómaiak körülbelül ie. 200-ban foglalták el Spanyolország mai területét. 
Itt találkoztak először üregi nyulakkal. Gyorsan felismerték, hogy a nyulak 
jó hús- és szőrmeforrásként szolgálhatnak, és meg is kezdődött a házinyu-
lak kialakulása. Később, a középkorban kialakultak az első nyúlfajták is. Az 
1800-as években a nyulakat már kedvencállatként is tartották.
A kutyákhoz hasonlóan a nyúlfajták tenyésztése és szelekciója a mai napig 
tart. Mit is jelent ez? A gyakorlatban a nyúltenyésztők egyesületekbe tömö-
rülnek. Magyarországon egy nemzetközileg elismert  egyesület van: a Ma-
gyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetségén belül a Magyar 
Nyúltenyésztők fajtaklubja.
 A tenyésztői munka lényege az, hogy megfeleljünk az ún. „tenyészcélnak” A 
nyúlfajták esetében a tenyészcél a mindenkori standard (fajta szabályzat). A 

tenyésztő eszköze a szelekció. Csak a legtökéletesebb (standardhoz leginkább hasonlító) egyedeket szaporítjuk 
tovább, és közelítünk a célhoz. 
A nyulaknak nem törzskönyvük, hanem úgynevezett származási igazolásuk van. Minden fajtatiszta nyulat teto-
válással vagy lábgyűrűvel, esetleg krotáliával látnak el (hogy később is azonosítható legyen). A leggyakoribb 
egyedi megjelölés a tetoválás. Az a nyúl amelynek nincsen tetoválása, nem vehet részt  kiállításon.

Mit jelent a tetoválás?
Bal fül - H 2 8: olyan nyúlról van szó, amely Magyarországon, 2008-ban, február hónapban született. Jobb fül – 
S 123: a százhuszonhármas sorszámot kapta a Magyar Nyúltenyésztők Fajtaklubja adatbázisában. A kiállításon 
szakképzett bírák a tenyésztői munkát vizsgálják. A tenyésztő arról 
kap visszajelzést, hogy a tenyészete pozitív illetve negatív irányba ha-
lad-e? Miket kell javítani?

A kiállításon a következő szempontok szerint bírálunk:
súly, testforma, típus, szőrzet, rajzolati jegyek, egészség, ápoltság.

Honnan vásároljunk kisnyulat?
Ez a kérdés gyakran felmerül. Amennyiben megbízható vérvonalú, szép, standardnak megfelelő nyulat szeret-
nénk tartani, a lehető legkevesebb genetikai terheléssel, akkor olyan tenyésztőtől vásároljunk, aki a fentieket 
betartja, tenyészetes regisztrálva van, állatai minősítettek, tetováltak, hivatalos bélyegzővel ellátott származási 
igazolással rendelkeznek. Fontos, hogy a nyulat csak úgy vegyük át, hogy adnak hozzá származási lapot! 

Az első képen egy hosszú orrú, felemás fülű nyúl látható, a második képen
egy igazi kosorrú törpenyúl látható
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Kedvtelésből tartott nyulakban a gyomor-bélcsatorna megbetegedései gyakori és komoly problémák. Ezek 
hátterében sokszor a tartástechnológiával vagy a takarmányozással kapcsolatos hajlamosító tényezők állnak. 
Ahhoz, hogy megértsük és időben fölismerjük őket, elengedhetetlen az emésztés élettani alapjainak ismerete.
A nyulak a természetben magas rosttartalmú növényi táplálékot, fűféléket fogyasztanak. Ennek megfelelően 
fejlődött a fogazatuk és a gyomor- bélcsatornájuk, az apróra rágott rostokban lévő tápanyagokat mikroorga-
nizmusok lebontó tevékenységének a segítségével hasznosítják a vastagbélben és a vakbélben. A mikrobiális 
emésztési folyamatok egyensúlyban tartásához folyamatos energia és rostutánpótlás szükséges – az ilyen típusú 
állatok a nap jelentős részét táplálkozással töltik, és sokkal nehezebben tűrik a koplalást, mint a húsevők. 
A gyomor- bélmozgás zavarai legtöbbször vagy a táplálékfelvétel beszüntetése következtében kialakult komp-
lex kórfolyamat, vagy a gyomor-béltartalom továbbhaladásának gátlása miatt jelentkeznek.
Az étvágytalanság energia és rosthiányhoz, ezáltal a bél mikroflórájának károsodásához vezet, amely az idő 
előrehaladásával egyre súlyosabb betegséget idéz elő. A rendellenes mikroflóra következtében gázképződési 
folyamatok indulnak be, amelyek a bélfal feszülését, ezáltal a bélmozgás reflexes csökkenését és hasi fájdalmat 
okoznak. Szintén gázfelhalmozódást, hasi fájdalmat és a motilitás csökkenését okozza, ha a bélmozgásnak me-
chanikai akadálya alakul ki. A bélmozgási zavarok tünete az ürítés megváltozása: a bélsár szokatlan alakúvá, 
apróbbá válik, az állat ritkábban, vagy egyáltalán nem ürít. 
A bélsárürítés elmaradása tehát a bélmozgás lelassulásának, leállásának a következménye és komoly beszámítás 
alá esik. Sajnos gyakori tévedés, hogy a tulajdonosok természetesnek tartják, hogy ha az állat nem eszik, nincs 
is minek kiürülnie. Ezzel szemben a nagy térfogatú, és a mikrobiális emésztést biztosító vastagbelek sosem 
ürülnek ki teljesen – ez a mikroflóra végzetes pusztulását okozná. A lelassult, vagy leállt bélmozgás arra utal, 
hogy az emésztési folyamatok súlyosan károsodtak. 
Ha a nyúl abbahagyja a táplálékfelvételt, szakszerű beavatkozás híján nagy az esélye, hogy az energia és rosthi-
ány következményei miatt az emésztési folyamatai tovább károsodnak. Ha nem eszik, és nem ürít bélsarat sem, 
az már kialakult súlyos emésztési zavart jelent, és minél hamarabb állatorvosi beavatkozást igényel. 
A gyomor-bélcsatorna motilitás zavarainak gyakori típusa a gyomorürülés akadályozottsága, amely heveny 
tüneteket okoz. Ilyenkor a gyomortartalom besűrűsödik, és nem jut tovább a vékonybelek irányába, vagy a 
vékonybél elzáródása akadályozza a takarmány továbbhaladását. Jellegzetes tünet, hogy a nyúl hirtelen, akár 

órák alatt beszünteti a táplálékfelvételt, rosszkedvű, 
gubbaszt, illetve nem ürít bogyókat. A betegség hát-
terében a legtöbbször hajlamosító tényezők állnak 
– ha egy nyúl nem megfelelő takarmányt fogyaszt, 
vagy fogprobléma miatt nem tökéletesen rágja meg 
az ennivalót, esetleg nem tudja megfelelően tisztí-
tani magát és szőrt nyel, gyakoribb, hogy gyomorü-
rülési problémája lesz. A folyadékháztartás zavarai, 
bármilyen okból történő kiszáradás a gyomortarta-
lom besűrűsödését okozhatja. A gyomorürülés és a 
bélmozgás stressz hatására is lelassulhat, a tünetek 
sokszor szállítást, környezetváltozást követően je-
lentkeznek. 
A rosszul megrágott takarmányrészek és szőrszálak, 
valamint olyan idegen anyagok, amelyeket szálak 
formájában az állat le tud nyelni – pl. szőnyeg vagy 
rongydarabok – a gyomortartalomban csomók-

A röntgenfelvételen jól látható a gázzal és folyadékkal feszülésig telt gyomor
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ká, gombolyagokká állhatnak össze, amelyek 
a jóval kisebb átmérőjű vékonybélbe kerülve 
elakadhatnak, és gátolják a tartalom további 
haladását. A vékonybél elzáródását okozhatják 
olyan szemes takarmányrészek is, amelyek a 
gyomorban található nedvesség hatására meg-
duzzadnak, és a beleken nem tudnak áthalad-
ni. Nyulakban a belek mechanikai elzáródását 
tehát a leggyakrabban a gyomorban képződő 
képletek, nem pedig lenyelt idegen anyagok 
okozzák – a nyulak mindent apróra rágnak, 
képtelenek egyben lenyelni egy akkora tár-
gyat, amely a belek elzáródását okozhatja. 
Az elzáródás jellegzetesen két helyen szokott 
kialakulni, gyakrabban közvetlenül a gyomor 
után, a vékonybél elülső szakaszán, ritkábban 
a vékonybél és a vakbél határán. A gyomor 
után kialakuló elakadás nagyon hamar a gyo-
mor kitágulásához és gázképződéshez vezet – ez a magyarázata, hogy a tünetek órák alatt kialakulnak. Mivel a 
nyulak a gyomorszáj anatómiai felépítése miatt nem képesek hányni, nem tudnak megszabadulni a felhalmo-
zódott tartalomtól. A gyomor kitágulása, falának feszülése jelentős fájdalommal jár. A pangó gyomortartalom 
ozmotikusan aktív, ez további folyadék fölhalmozódást okoz, valamint erjedés, gázképződés indul meg, ezért 
öngerjesztő folyamatként a tágulat és a fal feszülése tovább nő. A fokozódó hasi nyomás a mellkasi szervek – a 
tüdő és a szív – valamint a nagy hasi erek működését zavarja, ez légzési, keringési elégtelenséghez vezet. A sú-
lyos fájdalom és a keringési elégtelenség végül sokkos állapotot és a nyúl elhullását okozza. 
A gyomorürülés zavara és a bélelzáródás tehát életveszélyes megbetegedés. Az ismertetett tünetek: hirtelen 
romló általános állapot, az étvágy és bélsárürítés leállása esetén azonnal állatorvosi beavatkozásra van szükség. 
Az állatorvosi vizsgálat során az elsődleges cél a beteg nyúl állapotának gyors felmérése, és szükség esetén stabi-
lizációja. Ez sokszor csak kórházi körülmények között, folyamatos megfigyelés mellett végezhető el, az állator-
vos az általános állapot függvényében javasolhatja a kórházi fölvételt. Néha a súlyos hasi fájdalom és a keringési 
zavar miatt a szükséges diagnosztikai vizsgálatok elvégzése is veszélyt jelent, ilyenkor nyugtatók, fájdalomcsil-
lapítók adása a legelső lépés. A keringés támogatására vénakanül beültetésére és infúzióra van szükség. 
A beteg állat stabilizációját követően végezhető el a részletes vizsgálat. A kitelt gyomor sokszor már a kezdeti 
gyors állapotfelmérés során tapintható, ezáltal a gyomorürülési zavar gyanúja felmerül. A diagnózishoz és a 
kezelés megtervezéséhez a has röntgenvizsgálatára van szükség. A röntgen alkalmas a gázos gyomor és bélsza-
kaszok ábrázolására, valamint a kórházi kezelés során ezek állapotváltozásainak ellenőrzésére. 
A legfontosabb terápiás döntés, hogy szükség van-e műtéti megoldásra. A gyomorürülést akadályozó összeállt 
tartalom vagy a belek elzáródását okozó képletek sokszor csak sebészi úton távolíthatóak el, míg az enyhébb, 
takarmányozási problémákra, gyomormegterhelésre vagy stresszre visszavezethető esetek konzervatív módon 
orvosolhatóak. A döntést nehezíti, hogy a betegek légzési, keringési szempontból sokszor rossz állapotban 
vannak, ezért a műtéti altatás magas kockázatot jelent. Mivel a belekben elakadt apró takarmány és szőrcsomók 
önmagukban semmilyen képalkotó eljárással nem ábrázolhatóak, a döntést a beteg általános állapota és az in-
tenzív konzervatív kezelésre adott válasz alapján lehet meghozni. 
Az erős fájdalomcsillapítók – általában morfinszármazékok – görcsoldók, és a keringés támogatása infúziós 
kezeléssel gyakran látványos eredményt hoz. Megállíthatóak azok az öngerjesztő folyamatok, amelyek a sokkos 
állapot kialakulásáért felelősek. A gyomor-bélfalak feszülése és a fájdalom csökken, a szív munkája, a vérke-
ringés javul. A bélmozgás újraindul és az összeállt gyomortartalom fel tud lazulni. Sok esetben a valódi elzáró-
dást okozó képletek is továbbcsúsznak, és ilyenkor már végig tudnak haladni a bélcsatorna hátulsó szakaszán. 
Ezek a folyamatok a kórházi megfigyelés során nyomon követhetőek. A gyomor tapintata puhábbá válik, a 
hasi fájdalom enyhül, a nyúl testtartása megváltozik, normális viselkedési és mozgásformákat mutat. Ismételt 
röntgenvizsgálattal a gyomor-bélcsatorna folyadékkal és gázzal telt területeinek átrendeződése látható, ami a 
visszatérő bélmozgások jele. 

A hasüreg megnyitásakor a feszes gyomor rögtön előbukkan
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Az esetek egy részében a konzervatív kezelésre re-
mélt válasz nem következik be. A gyomor mérete 
nem változik, vagy tovább nő, ezért a hasi fájdalom 
sem csökken jelentősen. Az ismételt röntgenfelvé-
telen a gyomorban még több gáz és folyadék, a be-
lekben a leállt bélmozgás miatt a korábbival azonos 
kép látható. Ezekben az esetekben a magas kockázat 
ellenére műtéti ellátásra van szükség. A konzervatív 
kezelésre reagáló betegeknél a javulás általában már 
egy-két órán belül egyértelmű. Ha ennyi idő alatt 
nincs változás, célszerű minél hamarabb felkészülni 
a sebészeti megoldásra, mert az idő múlásával a si-
keres műtét esélyei romlanak. 
A műtét során lehetőség szerint gyomormetszést 
kell végezni. A vékonybél kezdeti szakaszán találha-
tó elakadt idegentestek általában visszalökhetőek a 
gyomorba. A gyomor teljes kiürítése azért is fontos, 
mert sok esetben több összeállt szőrcsomót vagy 

takarmányrészt lehet eltávolítani, amelyek később a belekbe jutva azok ismételt elzáródását okozhatnák. A vé-
konybél hátulsó szakaszán elakadt képletek vagy belejuttathatóak a vakbél üregébe, ahol már nem okoznak el-
záródást, vagy eltávolításuk bélmetszésen keresztül lehetséges, aminek a gyógyulási esélye lényegesen rosszabb. 
A műtétet követően intenzív utókezelésre van szükség. A kórházi gyógyszeres és kiegészítő terápia elengedhe-
tetlen azoknál a betegeknél is, ahol a gyomorürülési zavar konzervatív módon oldódott. Az utókezelés lényeges 
eleme a folyadékpótlás és a fájdalomcsillapítás. További támogató terápiaként a bélmozgást segítő és a gyomor-
nyálkahártyát védő szerek illetve probiotikumok adhatóak. A gyomor-bélcsatornát érintő műtétet követően 
antibiotikum kezelés is indokolt. Ha nincs szükség sebészi megoldásra, általában antibiotikumra sincs, mivel a 
gyomorürülés zavarait a legtöbbször nem fertőző betegség okozza. 
A normális emésztési folyamatok helyreállításához elengedhetetlen a betegek mesterséges táplálása, magas 
rosttartalmú, növényevők számára fejlesztett készítményekkel. A nyulak többsége ezt fecskendőből könnyen 
elfogadja. Mivel a rostemésztési folyamatok és a bélflóra károsodása hamar bekövetkezik, a mesterséges táplá-
lás minden esetben javasolt, ha a gyomor ürülése nem akadályozott. 
Az emésztés javuló állapota előbb-utóbb a bélsár mennyiségében és állagában is megmutatkozik. A gyógyulás 
jelei, ha a nyúl elkezd magától is enni, illetve egyre normálisabb bogyókat ürít. Ilyenkor még célszerű hosszabb 
ideig támogatni a bélflórát illetve fokozatosan csökkenteni a mesterséges táplálást, amíg az emésztés és a spon-
tán étvágy teljesen helyreáll. A betegség súlyosságától függően a gyógyulás néhány napig vagy akár 1-2 hétig is 
eltarthat. 
A kezelés sikere szempontjából kulcsfontosságú, hogy a nyúl időben szakszerű ellátást kapjon, a hirtelen kiala-
kuló gyomorürülési zavar sürgős beavatkozást igényel. 
A megelőzésben a legfontosabb a takarmányozás optimalizálása – a jó minőségű szálas takarmány hozzájárul 
a rendes mikroflóra fenntartásához illetve biztosítja a fogak megfelelő koptatását. Ne engedjük a nyulat olyan 
idegen dolgokat rágni, amelyek a későbbiekben elakadást okozó képletté állhatnak össze a gyomorban – első-
sorban a szálakból álló anyagok, szőnyegek, textilből készült tárgyak veszedelmesek. A hosszabb szőrű vagy 
szatén szőrtípusú nyulak bundáját rendszeresen ápolni kell, a könnyen kihúzható szőrszálakat kefével el kell 
távolítani, esetleg rendszeresen le is lehet nyírni a szőrzetet. Ezzel csökkenthető a veszélye, hogy a tisztálkodás 
során a nyúl túl sok szőrszálat lenyeljen. Igyekezzünk minimalizálni az állatot érő stresszt – a nyulak a termé-
szetben zsákmányállatok, sokszor ijedősek és olyan körülmények is zavarhatják őket, amelyek a tulajdonos 
számára nem merülnek fel stresszhatásként. Ilyen lehet idegen emberek, vagy másik házi kedvencek, különö-
sen kutya vagy macska megjelenése a nyúl környezetében. Az etetés rendszerének megváltozatása, utazás, vagy 
bármilyen hirtelen környezetváltozás szerepet játszhat a tünetek kialakulásában. 
Ha van lehetőségünk a természeteshez közeli tartásmódra, próbáljuk meg a nyulat részben kerti ketrecben, 
kifutóban tartani. A természetes zöldtakarmány és az időjárás normális ciklikus változása jót tesz a nyúl szőr-
zetének, emésztésének egyaránt, és hozzájárul kedvencünk hosszú távú egészségének megőrzéséhez. 

Az idegen test rendszerint szőrlabda, amely a vékonybél elülső szakaszán akad el
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Az állatorvosi rendelőbe érkező nyulak körében nagyon gyakoriak 
a húgyúti megbetegedések, illetve az egyéb betegségek által okozott 
húgyúti tünetek. 
A nyulak kiválasztó szervrendszere alapvetően hasonlít az egyéb há-
ziállatokéra, de vannak sajátos különbségek, amelyeket fontos meg-
említeni ezen betegségek megértéséhez. Ebből kifolyólag a nyulak 
húgyúti betegségeit semmiképpen nem szabad a húsevő háziállatok-
nál megszokott elvek szerint megközelíteni. A nyulak egfontosabb 
húgyúti problémái a kalcium-tartalmú üledék lerakódásával kapcso-
latban jelentkeznek, így ezt tárgyaljuk részleteiben.
Fontos tudni, hogy a nyulak a takarmányban levő összes kalciumot 
felszívják a bélen keresztül (ellentétben a húsevő háziállatainkkal, 
akikben ez bonyolult mechanizmusok által van szabályozva), így a 
felesleges mennyiséget kénytelenek a vesén keresztül kiválasztani. Ez 
a lágyszövetekben kalcium sók, a húgyutakban pedig magas kalcium 
tartalmú üledék vagy kő lerakódásához vezethet. Ezt nagymérték-
ben segíti a növényevőkre jellemző lúgos vizelet (amely kedvez a sók 
lerakódásának), a magas kalcium tartalmú eleség (rossz minőségű 
tápok, lucerna pellet, stb.) adagolása, kalciumtartalmú fogkoptatók, a 
normálisnál kisebb mértékű vízfelvétel, a mozgáshiány (akár ideg-
rendszeri vagy ízületi problémák miatt) és az elhízás.
A leggyakoribb tünetek, amelyeknél húgyúti problémára (is) szüksé-
ges gondolni: nagymértékű vízfogyasztás, a megszokottnál gyakoribb 
vagy nagyobb mennyiségű vizelet ürítése, szobatiszta nyusziknál a 
szobatisztaság elvesztése, a vizelet alomtál mellé ürítése, esetleg agyagszerű vizelet megjelenése. Fontos, és 
sürgős ellátást igénylő gond, ha a vizeletben vért látunk, vagy vizelettel szennyezett a nyúl hátsó testfele (sok-
szor ilyenkor a vizeletben fekszenek és nem szívesen mozognak ezek a nyuszik), vagy, ha erőlködik vizelet 
ürítéskor. Sokszor nem látható specifikus tünet, csak levertség, étvágytalanság (és ennek következtében a bél-
sárgolyók méretének csökkenése), esetleg hasi fájdalom jelei: gubbasztás, görnyedt testhelyzet, fogcsikorgatás, 
esetleg sírás. Idült esetben fogyás és másodlagos megbetegedések, idegrendszeri tünetek (encephalitozoono-
sis), esetleg külső paraziták elszaporodása is jelentkezhetnek. Sokszor már csak a rendelőben figyelhető meg 
a kiszáradás, esetleg másodlagos bélrendszeri problémák jelenléte. 
Az alap betegség felderítéséhez mindenképpen állatorvosi segítség 
szükséges. A probléma súlyosságától és attól függően, hogy az adott 
nyuszinál milyen tünetek dominálnak, teljes (a szájüregre is kiter-
jedő!) fizikális vizsgálat, hasi röntgen és/vagy ultrahang vizsgálat, 
vizeletvizsgálat, vérvizsgálat válhat szükségessé. 
Nagyon fontos tudni, hogy véres vizelet vagy vércseppek ürítése 
esetében ivartalanítatlan nőstény nyulaknál a legfontosabb a méhvér-
zéssel járó betegségek kizárása! Ehhez hasi ultrahang vizsgálat szük-
séges, amelyet mindenképpen nyulakat gyakran vizsgáló ultrahangos 
szakember végezzen! Azt is szükséges megvizsgálni, hogy valóban 
vért látunk-e, vagy esetleg valamilyen növényi pigmentanyag jelent 
meg a vizeletben, bár ez utóbbi a vizeletnek inkább halvány piros 
vagy narancssárga színt kölcsönöz.

Magas kalcium tartalmú üledék kimosása a húgyhólyagból katéter 
segítségével

Vércseppek méhdaganatos nyúl vizeletében
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Fontos sajátossága még 
a nyulaknak, hogy 
fogászati problémák 
esetén is gyakran meg-
nő a vízfogyasztásuk, 
ezért fontos a szájüreg 
vizsgálata, gyanú ese-
tén altatásos fogászati 
vizsgálat is szükséges.
A húgyúti problémák 
kezelése mindig komp-
lex módon történik. 
Fontos része az esetleg 
fennálló alap betegség 
kezelése, a fájdalom-
csillapítás, a folya-
dékterápia, az esetleg 
fennálló bélrendszeri 
gondok kezelése, a 
gyomornyálkahártya 
védelme, szükség sze-
rint antibiotikum terá-

pia, ill. a felázott bőr kezelése, gyakori alomcsere, stb. Egyes esetekben műtéti ellátás vagy altatásban történő 
húgyhólyag öblítés is szükséges lehet.
Az intenzív állatorvosi ellátást és tüneti gyógyulást követően életmódváltás szükséges, hogy a fent említett 
hajlamosító tényezők kiküszöbölhetőek legyenek. Fontos a minél nagyobb mennyiségű zöldtakarmány ada-
golása. Ha ez nem megoldható, akkor nagy mennyiségű, jó minőségű rétiszéna (ez adagolható benedvesítve 
is), esetleg zöldségzöldek adagolása, kis mennyiségű alacsony kalcium tartalmú táp etetése és a vízfogyasztás 
növelése, illetve a víz többféle módon és helyen történő felkínálása javasolt. Kaphatóak táplálék kiegészítők is 
a  húgyúti problémák megelőzésére és csökkentésére (pl. Oxbow Urinary Support).

A nőstény nyulak folyamatosan ivarzanak, az ovulációt (peteleválást) a párzás indukálja. Nem tenyészállatok-
ban a folyamatosan zajló ivarzás hormonális hatásai a méhben sok esetben különböző kóros folyamatokhoz 
vezetnek.
Ezek közül a leggyakoribb a méhnyálkahártya hiperpláziája (megvastagodása), amely méhgyulladáshoz vagy 
jóindulatú polyp képződéshez vezethet, de rosszindulatú daganattá, adenokarcinomává is fejlődhet. Utóbbi 
elsődleges folyamatként is kialakulhat, akár már 2 éves korban! 
Nyulakban is előfordulhat méhgyulladás, amelynek során folyadékkal telik meg a méh vagy annak egy szaka-
sza. 
A méh megbetegedéseinek gyakori tünete a hasi fájdalom, a levertség, véres vizelet ürítése, de még jel-
lemzőbb a vér vagy véralvadék ürítése, általában a vizeletürítést követően. Súlyos esetben rövid időn belül 
nagymértékű vérvesztés is bekövetkezhet, súlyos vérszegénységet okozva. A hasi fájdalom másodlagos gyo-
mor-bélrendszeri gondokhoz vagy húgyúti problémákhoz is vezethet.
Minden méhben zajló megbetegedés megoldása a mielőbbi ivartalanítás (vagyis a petefészkek és a méh eltá-
volítása), amennyiben a beteg állapota lehetővé teszi. Nehéz helyzetben vagyunk, amikor súlyos vérvesztés 
után kell a beteget operálható állapotba hozni.
A fent említett betegségeket megelőzendő javasoljuk minden fiatal nyuszit tartó gazdinak a mielőbbi ivartala-
nítást, mivel gyakorlatilag ugyanaz a műtét kisebb seben keresztül, sokkal kisebb műtéti kockázattal végezhe-
tő el egy egészséges, fiatal állaton.

Magas kalcium-tartalmú üledék (sludge) felhalmozódása a húgyhólyagban (röntgen felvétel)
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A cím talán kissé drámaira sikerült, de ennek 
ellenére sajnos néha tényleg rengeteg múlik, 
akár nyulunk élete is, a beteget először „diag-
nosztizáló” felkészültségén.
Zsákmányállat révén a nyúl tünetrejtő faj. Ez 
azt jelenti, hogy csak jóval a betegség kialaku-
lása után, legtöbbször már a végső stádiumban, 
fogja a betegség tüneteit mutatni. Ezen tünetek 
az esetek jelentős részében nem kórjelző ér-
tékűek, azaz nem csak egyféle betegséget jelez-
hetnek. A leggyakoribb ilyen jelek:
- elesettség
- étvágytalanság
- bélsár elmaradása
- nehézlégzés, orrfolyás
- vizelet erőteljesebb színe
- idegrendszeri tünetek (ferde fejtartás, kör-
mozgás, inkoordináció).

Mindenekelőtt le kell szögezni, hogy ez a cikk nem az otthoni nyúlkezelésre akar sarkallni. De addig is, amíg 
elérjük állatorvosunkat telefonon és beérünk a rendelőbe nem árt, ha tudjuk mivel segítünk és mivel ártunk 
biztosan.

A nyulunk étvágytalan

A legfontosabb tudni, hogy a nyulak nem tűrik jól a koplalást. Már 12 óra közvetlen életveszélyes állapotot 
tud előidézni náluk etetés nélkül. Amikor nem vesznek magukhoz táplálékot abbamarad a bélsár ürítése is. A 
legtöbb gazdinak ez tűnik fel először. Emellet tipikus a bélsár minőségének változása (híg, apró, szőrrel össze-
fűzött) is. Bármely esetről is legyen szó azonnal lépni kell. 
Fontos! A nemevő nyulunkkal ne kezdjünk el zöldséget, gyümölcsöt vagy gyümölcslevet itatni. Ezek ugyanis 
erjedésre hajlamosak és egy amúgy is lelassult emésztésű nyúl esetében tovább fokozzák a gázképződést, hasi 
fájdalmat és csökkentik az életbenmaradás esélyeit. Mielőbb forduljunk állatorvoshoz, aki ilyenkor a vizsgála-
tot követően eldönti szüksége van-e a nyuszinak infúzióra, kényszer etetésre, gyógyszerekre. Ilyen esetben is 
biztosítsunk neki ivóvizet tálban, a legtöbb nyúl ugyanis szívesebben iszik tálból mint önitatóból. 

A nyulunknak kényszermozgása van

A legtöbb gyakori betegség esetében (Encephalitozoon fertőzés, középfül gyulladás) jelentkezik. Jó esetben 
csak fejoldaltartást látunk, rosszabb esetben a nyuszi felborul, a hátára pördül és a ketrechez veri magát. Bár-
mely tünet jelentkezése esetén haladéktalanul kell az orvosi segítség. Amit tehetünk és nagyon fontos:
- ne hagyjuk a nyuszit vergődni
- tegyük egy jól kipárnázott szállítóboxba, ahol kényelmesen el tud nyúlni és pihenni
- sötétítsük le a boxot (a fényinger legtöbbször fokozza a tüneteket)
- szénát tegyünk mellé, mert a legtöbbször az ijesztő tünetek ellenére esznek
- kínáljuk vízzel is, de ne nyomkodjuk a szájába, mert könnyen félrenyelhet.

Sok betegség esetében az infúziós kezelés a terápia részét képezi
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Nem tud pisilni a nyulunk

Ami elsőre fel szokott tűnni a 
gazdiknak az a gubbasztás, ét-
vágytalanság. Csak a nyuszik 
egy része erőlködik vizelés 
közben. A tünetek pontosan 
ugyanúgy jelentkeznek egy 
hólyag gyulladás és egy húgykő 
okozta húgycső elzáródás ese-
tében is. Utóbbinál jó esetben 
néhány óránk van megmenteni 
a nyulunk életét, hiszen a vize-
let így is termelődik és elvezetés 
hiányában a hólyagfal repedé-
séhez vezet.
Fontos! Ne kísérletezzünk ott-
hon emberek számára gyártott 
fájdalom csillapítókkal. Ilyen 
eseteben megnő a gyomorfe-
kély kockázata és az emberi fáj-
dalomcsillapítók tovább növe-
lik ennek esélyét.

Visszatérő emésztési probléma

Minél többször jelentkezik ez, annál biztosabb, hogy komolyan elrontunk valamit. Nincs gyenge, rosszul „ösz-
szerakott” nyúl, de valóban nem mindenki egyformán érzékeny az emésztőszervi megbetegedésekre.
Ilyen esetben ne sajnáljuk az időt, konzultáljunk állatorvosunkkal a nyuszi takarmányozását és tartását illetően. 
Már az állatorvos előtt beadhatjuk a bélflóra stabilizálót és megkezdhetjük a kényszeretetést kis adagokkal in-
dítva. A további kezelésről pedig az állatorvos dönt majd a vizsgálat eredményének függvényében.

Általános elvek

A nyulak mind a kihűlésre mind a túlhevülésre nagyon érzékenyek. Nagy melegben szállításkor fokozottan 
ügyeljünk a túlhevülés megakadályozására. Ennek érdekében a nyuszi fülét hideg vízzel nedvesíthetjük a külső 
oldaláról. A kihűlés szintén nagy kockázatot jelent. Egy elfekvő, nem evő apatikus nyuszi esetében nagy a való-
színűsége. Ilyenkor gondoskodjunk melegítéséről, takarjuk be, legfőképp a füleit.
Ha szállítjuk nyulunkat ne az ölünkben utazzon. Ettől egy beteg állatnak nem lesz jobb, de egy enyhe légzési 
nehézség is lehet fatális kimenetelű, ha a nyuszi nem tudja felvenni a számára kényelmes pózt. A nyulak részére 
forgalmazott szállítóboxszok zöme alkalmatlan a célra, használjunk inkább macska szállítót. Az aljába tegyünk 
olyan puha borítást, ami nem csúszik ki a nyuszi lába alól. Ezt fedjük egy nedvszívó anyaggal. A legtöbb egész-
séges nyúl nem vizel maga alá, de a betegek igen. A pisi könnyen bőrproblémákat okoz, így célszerű ha nem 
abban fekszik a nyuszi.
Utazás közben fokozott a stresszhelyzet a nyuszi számára. Próbáljunk meg odafigyelni arra, hogy ezt ne tetéz-
zük még kiabáló kisgyermekkel, a saját idegességünkkel, folytonos nyösztetéssel és ne kínálgassunk eleséget a 
nyuszinak.  Ne feledjük, ami egy egészséges nyúlnál működik és nem okoz gondot érvényét veszítheti a beteg 
állat esetében, sőt akár ronthat is az állapotán.

A kis testű növényevőket, így a nyulakat is, ha nem esznek kényszer etetni szükséges fecskendőről vagy kanálról
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A házinyúl őse, az üregi nyúl, a nyúlszerű rágcsálók rendjébe tartozó kozmopolita emlős, amely képes al-
kalmazkodni a nagyon eltérő típusú élőhelyekhez is. Ennek következtében az üregi nyúl ma szinte az egész 
világon elterjedt. Bár a házi- és törpenyúl testméretei, testarányai jelentős eltéréseket mutatnak az üregi nyúl-
hoz képest, viselkedése szinte semmit nem változott a domesztikáció és a tenyésztés során. Csupán az egyes 
viselkedési formák előfordulási gyakorisága, intenzitása és időtartama mutat némi változást.
A házinyúl ethogramja a magatartás célja és funkciója szerinti csoportosításban a következő:
 -Tájékozódás és exploráció: térbeli és időbeli orientáció, kereső és kutató viselkedés;
 -Testápoló viselkedés: tisztálkodás és az ezzel kapcsolatos viselkedési formák;
 -Anyagcserével kapcsolatos viselkedés: táplálékkeresés, evés, ivás, ürítés, pihenés és alvás;
 -Támadás és védekezés: támadás, védekezés, menekülés és rejtőzködés;
 -Építő tevékenység: üreg, vár építése;
 -Területkisajátító viselkedés: területválasztás, -jelölés, -használat, -védelem;
 -Fajfenntartáshoz kapcsolódó viselkedés: párzás, fészeképítés, ellés, utódgondozás;
 -Társas viselkedés: távolságtartás, csoportképzés, társas élet, kommunikáció.

Orientáció (tájékozódás)
Az üregi és a házinyulat a tájékozódásban elsősorban a kitűnő szaglása segíti, de hallása és látása is kiváló. A 
különböző szagjelek – az áll alatti, az ágyéktájéki és az anális mirigyek váladékai, valamint a vizelettel ürülő 
feromonok – a tájékozódáshoz fontos információkat nyújtanak. Az áll alatti mirigyek váladéka a territórium 
és a csoporttársak megjelölésére is szolgál.

Exploráció (kereső-kutató viselkedés)
Ez a viselkedésforma elsősorban szimatolásban és ásásban nyilvánul meg, de gyakran rágással is párosul. A 
nyulaknak ez a fajta viselkedése nagyon fejlett, ami különösen akkor nyilvánul meg, ha az állat új, ismeretlen 
környezetbe kerül vagy megszokott környezetének egyes elemeit megváltoztatjuk. Exploráció hiányában 
is kialakulhatnak azonban abnormális/sztereotip viselkedési formák, de ezek előfordulási gyakorisága 
nagymértékben csökkenthető az állatok környezetének ingergazdagabbá tételével.

Testápoló viselkedés
A nyulak idejük jelentős részét 
(15-25%) tisztálkodással töltik. Ez 
egy igen jól fejlett, ún. allometrikus 
magatartásforma, ami azt jelen-
ti, hogy a viselkedés egy állatnál 
történő megjelenése a csoporttár-
sakban is hasonló viselkedést vált 
ki. A túlzott testápoló viselkedés 
azonban már abnormálisnak 
számít.
A nyulak komfortérzetének kial-
akításában azonban a tisztálko-
dáson kívül olyan viselkedés-
formák is szerepet játszanak, mint 
például a nyújtózkodás, az ásítás, 
vagy a tüsszentés.

A kis testű növényevőket, így a nyulakat is, ha nem esznek kényszer etetni szükséges fecskendőről vagy kanálról
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Anyagcserével kapcsolatos 
viselkedés
A nyúl, mint növényevő faj a 
természetben sok időt és en-
ergiát fordít a táplálékkeresésre. 
A nyulak életének első két het-
ében kizárólag a napi egy vagy 
több alkalommal történő szo-
pás a táplálkozási viselkedés. A 
harmadik élethéttől kezdődően 
azonban egyre nagyobb időt 
igényel a szilárd takarmány fog-
yasztása, amit a tejjel szemben, 
napjában több alkalommal is 
fogyasztanak a nyulak intenzív 
körülmények között. Az evéssel 
eltöltött idő átlagosan 7-15% 
között alakul.
Sok más állatfaj mellett a nyúlra 
is jellemző, hogy laza csoport-
ban, egymással kapcsolatban, 
de kellő távolságot tartva szeret 
táplálkozni. 

A nyulakra jellemző táplálkozási viselkedés a cékotróf elfogyasztása, ami 3 hetes kortól kezd termelődni és 
ürülése napi ritmust követ. 
A nyulak éjszaka aktív állatok, a nappalt pihenéssel töltik. A pihenés az állat idejének kb. 50-70%-át teszi ki. 
Általában a pihenés közel 30%-át az alvás teszi ki, ami történhet fekvő és ülő testhelyzetben egyaránt.

Támadás és védekezés
Ha a domináns egyed hirtelen mozdulattal fordul egy alacsonyabb rangú társa felé, akkor fenyegetésről 
beszélünk. Ilyenkor az egész teste előrenyúlik, könnyedén felemelkedik a végtagokon, a fülei felállnak. Ez 
az ún. fenyegető póz. Az alárendelt egyed ebben az esetben alávetettségi pózt vesz fel. Összekuporodik, fejét 
válla közé húzza és mozdulatlan marad.
Az agresszió normális viselkedésforma, mely a rangsorrend kialakítását segíti elő. Agresszióra leggyakrabban 
az azonos nemű kifejlett állatok között – elsősorban a bakoknál kerül sor – az anyákért és a területért folyta-
tott küzdelem részeként. 

Építő tevékenység
Az építő viselkedésben fontos szerepet játszik a tájékozódás (térbeli orientáció) és a tapasztalatszerzés. Építő 
tevékenysége során az állat a lakóhelyéül szolgáló közegben, (a nyúl a talajban) üreget váj magának. Eze-
khez átlagosan 2,4-3,4 m hosszú, saját bejárattal rendelkező alagutak csatlakoznak. Az üreg elsősorban, mint 
menedék (búvóhely) szolgál, de az alom nevelésében is központi szerepet tölt be. 

Területkisajátító (territoriális) viselkedés
A territórium feladata általában kettős: részben a táplálékkészlet megszerzésének, részben pedig a szaporodás 
zavartalan körülményeinek a biztosítása. Természetes körülmények között a nyulak az olyan területeket rész-
esítik előnyben, amelyek talaja lehetővé teszi az üreg(rendszer) kialakítását, amelyek növényzettel gazdagon 
borítottak és így menedékül szolgálnak a ragadozók elől.

Fajfenntartáshoz kapcsolódó viselkedés
Tavasszal jobb a libidó és a vemhesülési arány, mint ősszel. Az anyai gondoskodásnak lényeges része a fésze-

Az egyedül tartott nyulak, unalmukban, gyakran kárt tesznek berendezési tárgyainkban
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képítés, ami a fialás előtt 2-3 nappal kezdődik. Ilyenkor szájukban szénát, szalmát vagy egyéb alomanyagot 
hordanak a fészekbe. Hormonális hatásra meglazulnak a szőrszálak, így az anya képes szőrt tépni a has és a 
mellkas tájékáról és kibéleli vele a fészket. A fészek minősége általában az elsőtől a 3. fialásig javul, majd folya-
matosan romlik. Miután a fiókák elhagyják a fészket, anyjukat gyakran csak „hőforrásnak” használják. 

Társas (szociális) viselkedés
A házinyúl őse, az üregi nyúl, kolóniában él, területhasználata igen gazdag, egyes helyeket előnyben részesít, 
szívesebben tartózkodik ott. Minden olyan alkalommal, amikor két vagy több nyúl interakcióba lép egymás-
sal, szociális viselkedésről beszélünk.
A nyulak társas viselkedése elsősorban a családi kötelékekben jut kifejezésre. Stabil, ún. anyaági családi 
csoportban élnek, amely 2-9 anyából és 1-3 bakból, valamint az ő ivadékaikból és néhány további alárendelt 
baknyúlból áll. A nyulak is, mint más családi kötelékben élő állatok, a csoporton belül egymás között bi-
zonyos, a fajra jellemző egyedi távolságot tartanak. Ez a távolság a nyulak esetében aktív időszakban három 
egy irányba való ugráshoz elegendő távolság, ami kb. 1,5-2 m. Pihenéskor jellemzően összebújnak, egymást 
kölcsönösen tisztogatják, ugyanakkor evéskor távolságot tartanak. 

Sztereotip viselkedés
Normális viselkedésnek tekinthető minden olyan öröklött és tanult viselkedés, ami egy bizonyos környezet-
ben az állat egészségét, szaporodását és túlélését segíti. Minden állat viselkedésének vannak azonban olyan 
aspektusai, amelyek nem fajspecifikusak és kívül esnek azon a körön, amely az adott faj tagjainál nem fogság-
ban lévő körülmények között rendszerint megfigyelhető. Ezeket nevezzük abnormális viselkedési formáknak.
A sztereotípia az abnormális viselkedés egy formája. Az állandóan, változatlan formában ismétlődő, a ter-
mészetestől eltérő viselkedési formák sorolhatók ide, melyeknek nincs nyilvánvaló céljuk vagy funkciójuk 
(táblázat). Egy részük természetes viselkedési formákból alakul ki, míg mások létrejötte „csupán” válasz a 
mesterséges környezet korlátozásaira. Kialakulásuk oka legtöbbször a félelem, a frusztráció vagy az unalom.

A leggyakrabban előforduló abnormális (sztereotip) viselkedésformák

A sztereotípiák és a jólét közötti kapcsolat bizonyított, de a sztereotípiák megléte nem feltétlenül jelenti azt, 
hogy az állat jóléte pillanatnyilag nem megfelelő.

Abnormális (sztereotip) viselkedés

Ketrec (rács) rágása, harapdálása,
nyalogatása

Kaparás és ásás a ketrec sarkában

Az itató és az etető rágása, kaparása, 
harapdálása, túlzott nyalogatása („játék” 

az itatóval)

“Álevés”

Hosszú ideig tartó körbe-körbe fut-
kosás, előre-hátra ugrálás

Túlzott tisztálkodás, a szőrzet túlzó 
nyalogatása, rágása (szőrevés)

A fej mozgatása le-föl, illetve job-
bra-balra

Unalom
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