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Bekerülési okok 

•  fajonkénti és évszakonkénti különbségek 
•  trauma (utak, vezetékek, üvegfelületek) 
•  áramütés 
•  mérgezés 
•  illegális tartás/befogás 
•  fertőző betegségek   
 



FÁNK: bekerülések száma az év 
során (2008) 

megjegyzés: nem csak ragadozómadarak 



A madarak sorsa (2008) 

megjegyzés: nem csak ragadozómadarak 



Mi történik az állatorvosi ellátásig? 

   Megtalálás ideje (volt-e szemtanú [pl. elütés helyszíne], 
őrszolgálat és megfigyelőhálózat kiterjedtsége, 
sérülések fajtái [csont!], kondíció romlása, 
immunstátusz, progresszív folyamatok [pl. 
mérgezések]) 

    
   Szállítás (a szállítás hossza és mikéntje)  
    
   Egyéb tényezők (hőmérséklet, adott faj stressz-

érzékenysége, rögzítés) 







 
Klinikai vizsgálat, 

röntgendiagnosztika és  
sürgősségi ellátás 

•  Mit tehet a gyakorló állatorvos? 
•  Diagnózis, intenzív (sürgősségi) ellátás 
(sorrend!) 
•  Prognózis felállítása, szakirányú ellátás 
•  Rehabilitáció, repatriáció; euthanasia;    
végleges (zárttéri) elhelyezés 



Klinikai vizsgálat 

   Kórelőzmény (megtalálás helye és körülményei, 
trauma, mérgezés, tünetek fennállásának 
ideje) 

    
    
   Klinikai tünetek (szervek és szervrendszerek 

teljes körű vizsgálata - különös tekintettel az 
idegrendszerre és a mozgásszervekre -, 
kórlefolyás, viselkedés, viselkedési zavarok) 



Egyéb diagnosztikai lehetőségek 

Röntgendiagnosztika (CT, MRI) 
Vérvizsgálatok (vérkép, biokémia, szerológia) 
Toxikológiai vizsgálatok (időfaktor!)  
Endoszkópia (hosszú távú elhelyezés) 
 
A biztos diagnózishoz/prognózishoz/terápiához  
sokszor nélkülözhetetlen elemek 
 
 









Pusztai sas (Aquila nipalensis),egészséges szem  



Erdei fülesbagoly (Asio otus) 

traumás szemsérülés (hyphema, iridocyclitis) 



Fehér gólya (Ciconia ciconia), a szem elvesztésével járó állapot 



megsörétezett fakó kesely  (Gyps fulvus), Olaszország  

                 (Dr. Christian Walzer felvétele) 



Anisocoria (eltérő pupillatágasság) 

•  egyenlőtlen szimpatikus vagy 
paraszimpatikus hatás okozza, amely a 
pupilla tágulásáért felelős simaizomzat 
működését befolyásolja 

•  nervus oculomotorius (III.) vegetatív idegrostjai 
szabályozzák a pupillát mozgató 
simaizomzatot 



Erdei fülesbagoly (Asio otus), anisocoria (feji trauma) – a szem és a külső 
hallójárat vizsgálata létfontosságú 



Nystagmus (szemrezgés) 

•  különböző irányú lehet 
•  vestibularis rendszer perifériás részének 

károsodása (ez a belső fülből és a VIII. 
agyideg pars staticus-ából áll) 

•  video 
 



Röntgendiagnosztika 

Békászó sas (Aquila pomarina) 

kétirányú felvétel (DV,LL) 



Mentett madarak csontvázának sérülései 
 
•  A madár élete sokszor megmenthető, de az állat 

repképtelen marad 
•  Fontos az időfaktor és a sérülés helye 
•  Gyakoriak a nyílt törések 
•  A madárcsont anatómiája (pneumatikus csont, 

vékony cortex) 
•  Emiatt velőűrszegezés, fixateur externa 



Röntgendiagnosztika 

 

A vállöv integritásának 
korrekt megítélése 
prognosztikai szempontból 
alapvet  fontosságú  
trauma 

 

 



Vándorsólyom (Falco peregrinus), 
vállsérülés 



Röntgendiagnosztika, fémárnyék 

Héja  

(Accipiter gentilis) 

 

 

Légpuskalövedékek, 
melléklelet 

 

 



Sürgősségi ellátás 
•  sokszor még nincs egyértelmű diagnózis, de az állat 

rossz általános állapota miatt „lépni kell” 
•  a vizsgálat hossza létfontosságú lehet („mit bír el a 

madár”, mit kell és mit lehet elvégezni, pl. LL 
röntgenfelvétel) 

•  először az életműködéseket kell stabilizálni, azután 
lehet tovább haladni  

•  újraélesztés: ABC-elv (airways, breathing, 
circulation)   

•  légzés: mélység, szabályosság  
•  rossz állapotú, stresszes madárnál felmerülhet a 

felületes gázos altatásban történő vizsgálat és 
gyógykezelés (isoflurán, sevoflurán)   



Sürgősségi ellátás 
•  dyspnoe, (kóma): szabad légutak biztosítása (intubálás, 

tubustípus), hasi légzsákon keresztüli lélegeztetés, 
oxigén adása   

•  folyadékpótlás (sokk-ellenes terápia, Ringer-laktát, 
10-50 ml/ttkg); elbírálás: könyökvéna, szemek, (bőr)  

•  hypoglycaemia: 40%-os glükóz iv./intraoss., 
(gyomorszonda); sebesség 

•  idegrendszeri tünetek, trauma: gyors hatású szteroidok  
•  görcsök: felfüggesztés diazepammal (midazolam)  
•  atropin (szerves  foszforsav-észterek, inszekticid 

karbamátok; karbofurán, 1 mg/ttkg!) 
•  nehézfém mérgezés: Ca-EDTA (Chelintox inj., 

Detoxamin), D-penicillamin 



Sürgősségi, intenzív ellátás 2. 
•  feji trauma: mannitol, furosemid  
•  több napos sérülés és 48 órán belül nincs 

javulás: rossz prognózis 
•  vérveszteség: a testsúly kb. 10%-a a keringő 

vérmennyiség 
•  hőguta: sokszor a nem megfelelő szállítás 

eredménye (szteroid, folyadék, lábak hideg 
vízben) 

•  hánytatás, begy ürítése     
•  antibiotikum 



Prognózis felállítása 

Kerecsensólyom (Falco cherrug), karcsonttörés 



Prognózis felállítása,  
uhu (Bubo bubo) repatriáció 



Prognózis felállítása,  
uhu (Bubo bubo) repatriáció 



                       Mérgezések: 
szerves foszforsavészterek/ inszekticid karbamátok 

remegés, görcsök (görcsös lábtartás), 
egyensúlyzavar, nystagmus, nyálzás, hasmenés 
 
karbofurán, diazinon   
 
1 mg/ttkg atropin  
(4 óránként) +  
diazepam (0,5-1,5 mg/kg), 
roborálás 
 

 



Az áramütés állatorvosi szempontból 

•  óriási természetvédelmi probléma ma 
Magyarországon 

•  középfeszültségű vezetékek 
•  elhalás, fonákérzés (vérrög) 
•  jelen tudásunk szerint nem gyógyítható 
•  nagyon sok esetben euthanasia szükséges 

 





Áramütés, egerészölyv 



Áramütés, vörös vércse 



  Fonákérzés 

paraesthesia karvalyon (Accipiter nisus)  



Uhu, fonákérzés 



Rehabilitáció, repatriáció – alapelvek 

•  „sportolókat” készítünk fel, a szabadban való 
életre való alkalmasság 

•  repképesség (megítélés, kondíció) 
•  repatriáció időpontja  



 
Rehabilitáció, repatriáció – 

„szövődmények” 

Myiasis,  

műtét utáni 
sebvédelem! 



Repatriálható vagy nem? (trauma vs. májfunkció) 



Talpfekély, tollazat integritás 

Északi sólyom (Falco rusticolus) 



Hosszú távú elhelyezés lehetősége, 
zárttéri szaporítás, párba állítás 



Eset 1 



Eset 2 



Eset 3 



Köszönöm a megtisztelő 
figyelmet!  
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István, Kiss Róbert, Papp Noémi, Verőczey Tamás    


