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8. 1. BŐRKESZTYŰ
2. SÜN BALÁZS
3. AVARBAN
4. ŐSSZEL
5. ÉJSZAKA
6. SÜNISPOTÁLY
7. KULLANCS

11. füzet

MEGOLDÁSOK

Keleti sün: 30-35 cm hosszú, zömök testű állat, melynek hátát tüskék fedik, és 
veszély esetén összegömbölyödik. 
Egerészölyv: Magyarországon a legelterjedtebb ragadozómadár, 33 napig költ, 
elsősorban rágcsálókkal táplálkozik.
Ékszerteknős: Észak-Amerikában őshonos, agresszív viselkedésű teknősfaj, a 
fejét két oldalon piros vagy sárga csík díszíti.
Mocsári teknős: Az egyetlen őshonos teknősfaj hazánkban, hátpáncélja és bőre 
zöldes- vagy barnásfekete, és a part mentén rakja tojásait. 

sün, denevér, egerészölyv, mocsári teknős

füleskuvik - kakukk - kígyászölyv - vadgerle - ezüstlile - erdei szürkebegy - gyurgyalag - 
gulipán - nagy goda - apácalúd - darázsölyv - vándorfüzike - erdei pityer - rozsdás csuk 
- kuvik - kék galamb - bíbic - citrombillegető - őszapó 

csíz, fenyőpinty, fenyőrigó, fülemüle, holló, jégmadár, karmazsinpirók, lappantyú, 
macskabagoly, meggyvágó, mezei veréb, nádirigó, ökörszem, sárgarigó, sarlósfecske, 
seregély, szalakóta, vetési varjú, vörösbegy, zöld küllő

jegesréce, siketfajd, császármadár, fürj, bölömbika, kisvöcsök, uhu, daru, túzok, 
gulipán, bíbic, kakukk, jégmadár, partifecske, ökörszem, barátcinege, holló, zöldike

beltartalmi értékek: a házi tojásból kevesebb is elég, laktatóbb, több menne a vitamin
tojás sárgájának a színe, héja: az ipari sárga, héja könnyen törik,  a házi narancssárgás színű, héja kemény, 
kalciumban gazdagabb
életmód: a házi tyúk tovább kapirgál, szabadon tojik, megfelelő mozgástere van, éri természetes napfény. Az 
ipari tojások olyan tyúkoktól vannak, akik zárt térben élnek, vagy ketrecekben vagy egy nagy csarnokban. 
Sokkal kevésbé élnek természetes életet, gyorsítják a tojó folyamataikat, hogy több tojást tojjanak.
élettartam: 1,5 év, ha ipari körülmények között tojatják őket (kimerülnek, s vágóhídra kerülnek) valamint 5-8 
év, ha szabadtartásban élnek
hozam: 300 tojást is képes tojni egy év alatt egy szabadtartású tyúk pedig 240-et.
bekerülési költség: a házi tojás jellemzően valamivel drágább, nincsenek akciói 50-60 Ft darabja. Az 
üzletláncokban kapható általában mérettől függően, olcsóbb. Akár 35 Ft-ért is vásárolhatunk tojást.
takarmányozás: az ipari tyúkok tápot kapnak, illetve takarmány kiegészítőket is a szabadtartásúakkal 
ellentétben. Fő táplálékuk a háziaknak a kukorica, búza, borsó, zöldtakarmány, illetve a kapirgálás során 
megszerzett rovarok, giliszták.
Ha tehetjük inkább vásároljunk kistermelőktől házi tojást, vagy tartsunk mi magunk otthon tyúkokat!
Mi a piacon egy nénitől szoktuk venni a tojást, csak ezt árulja.
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WATERPROOF 

WINDPROOF
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Mindig csak akkor kell beavatkozni, ha az állat sérült. A baglyot, fekete rigó fiókákat, vérző lábú sünt és 
a kis sünöket az Állatkert Mentőhelyére nyitvatartási időben lehet behozni. A legyengült galamb-nak 
lehet vizet adni és egy galambokat fogadó szervezethez lehet eljuttatni.
nem kell,  kell, kell,  nem kell,  kell, kell

folyami rák 50 000 Ft
bikapók 5 000 Ft
lápi póc 250 000 Ft
kis lilik 1 000 000 Ft
kék vércse 500 000 Ft
macskabagoly 50 000 Ft
ökörszem 25 000 Ft
karéjos vesepáfrány 5 000 Ft
csikófark 100 000 Ft
sziki kocsord 5 000 Ft
gyapjas őszirózsa 250 000 Ft
tornai vértő 250 000 Ft
gyapjas gyűszűvirág  100 000 Ft
parti fűz 10 000 Ft

első sor balról jobbra haladva: erdei fülesbagoly, kuvik, európai mókus, parlagi sas
második sor balról jobbra haladva: keleti sün, vörös vércse, macskabagoly, nagy pele
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13.1.FRANKLIN
2. KISZORÍTJÁK
3. ALIGÁTORTEKNŐS
4. TOJÁSSAL
5. SÜNISPOTÁLY
6. TEKNŐSFIÓKA
7. MOCSÁRI TEKNŐS
8. BÉKÉS
9. VETÉLYTÁRS

1. ÁRAMÜTÉS
2. GYAKORI
3. MME
4. SAS
5. FA
6. MEZEI POCOK
7. ERDEI FÜLESBAGOLY
8. VÉDETT
9. SÜNISPOTÁLY

A madármentő állomásra 
vihető álla�ajok 

Állategészségügyi- és 
kapacitáshiánybeli okokból 
nem fogadható álla�ajok 

Vadászható madár- és 
emlősfajok egyedei, melyek 

nem fogadhatók 

erdei fülesbagoly házigalamb  gímszarvas 

vörösvércse balkáni gerle borz 

macskabagoly örvös galamb  róka 

parlagi sas  fogoly 

európai mókus  tőkés réce 

eurázsiai hód  vetési lúd 

bütykös ha�yú   

 


