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KÖSZÖNTŐ 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

 

A Fővárosi Állat- és Növénykert a 2016-os esztendőben ünnepli megnyitásának 150. 

évfordulóját. Másfél évszázad ez, melynek során az intézmény sokat fejlődött. Nemcsak 

filozófiájában, az állatok bemutatásának módjában vagy a róluk való gondoskodás 

mikéntjében, hanem az állatok orvoslása, gyógyászata, egészségvédelme terén is. 

A megnyitást követő években alig volt mód az állatkerti állatok gyógyítására. 

Próbálkozások ugyan előfordultak, de az első valóban sikeres kezelés az 1892-es esztendőhöz 

és ahhoz a Hutÿra Ferenchez kötődik, akinek munkásságát aligha kell bemutatni az 

állatorvosoknak. A következő évtizedekben aztán Rátonyi Zoltán, Raitsits Emil, Abonyi 

Lajos és Dózsa István munkássága nyomán fejlődött tovább a hazai állatkerti állatorvoslás, 

míg végül elérkeztünk az 1950-es évek végéhez, amikor az első vidéki állatkertek 

megszületésével már nemcsak a budapesti szakemberek foglalkoztak állatkerti állatok 

orvoslásával. Azóta további bő fél évszázad telt el, s ez idő alatt rengeteg olyan diagnosztikai 

és terápiás lehetőség vált elérhetővé, amelyekről a nagy elődök álmodni sem mertek. 

Állatkertünk másfél évszázados történetéhez sok-sok hagyomány kötődik. Ilyen 

hagyománynak, éspedig értékes és örvendetes hagyománynak tekintjük azt is, hogy minden 

tavasszal mi lehetünk a házigazdái a Magyar Vad- és Állatkerti Állatorvosok Társasága éves 

szakmai konferenciájának. 2016-ban már a tizenötödik ilyen konferencia kerül 

megrendezésre, s ezeknek – a legelső kivételével – egytől egyig Állatkertünk adott helyet. 

Ha a jubileumi emlékév hangulatában visszatekintünk kicsit e konferencia csaknem 

másfél évtizedes történetére is, megbecsülésre méltó szakmai teljesítmény bontakozik ki 

előttünk. Hazai és külföldi szakemberek sokasága, tartalmas előadások százai, fontos 

kérdéseket feszegető viták és beszélgetések: ezek mind-mind gazdagították a magyarországi 

állatorvos-tudományt. Méghozzá egy sor olyan fontos és jelentős témakörben, amely napjaink 

vadállat-orvoslásában kiemelkedő jelentőséggel bír.  

Ebben az esztendőben az anesztézia és a pszichotikus betegségek adják a konferencia fő 

témaköreit. S ez igen helyes, hiszen az állatkerti és vadállatok orvoslásában ezek bizony 

húsba vágó kérdések! Ugyanakkor sokan rendelkeznek e téren olyan tapasztalattal és 

jártassággal, amely az állatorvosi szakma egésze számára tanulsággal bír. Éppen erre jó egy 

ilyen konferencia! Arra, hogy tanuljunk egymástól, tanuljunk a szakmát velünk együtt 

művelők eredményeiből, sikereiből vagy akár kudarcaiból is.  

A konferencia sikerére az elmúlt másfél évtized eredményei és a szervezők egyaránt 

garanciát jelentenek. Házigazdaként annyit tehetek még hozzá, hogy – intézményünk 

valamennyi dolgozója nevében – hasznos ismeretekben és tapasztalatokban, s egyúttal 

kellemes élményekben gazdag eszmecserét kívánok az esemény valamennyi résztvevőjének. 

 

Budapest, 2016. április 1. 

 

Prof. Dr. Persányi Miklós 

főigazgató, Fővárosi Állat- és Növénykert  
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ANAESTHESIA OF BEARS 

Caulkett, Nigel 

University of Calgary, Department of Veterinary Clinical and Diagnostic Science 

nacaulke@ucalgary.ca 

 

General considerations 

Bears are not particularly difficult to anaesthetize. They are monogastrics and can be prone to 

vomiting on induction or regurgitation during anaesthesia. It is best to avoid anaesthetizing 

bears that have recently eaten. This is not always possible in management situations, but may 

be an option in research situations, and should be adhered to with captive animals.  

There are obvious human safety concerns inherent in bear anaesthesia. These risks 

extend to the bear, as they may be destroyed in protection of human life. It is important to 

know the behaviour of the target species, and take every possible step to avoid injury to 

capture personnel and to the bear. With free-ranging bears it is also important to consider 

other bears in the vicinity, particularly older cubs, consort males, or sow bears if the cub is the 

target. These animals can pose a threat to the anaesthetized bear or to the capture personnel.  

Drug delivery 

Drug delivery must be reliable and accurate. Systems that have low impact energy and deliver 

drugs at a low velocity are preferable when human or bear safety will not be compromised. 

Captive bears in culvert traps, or small enclosures may be injected with a pole syringe or blow 

dart. Volume limitations with blow darts necessitate the use of potent drug combinations, or 

the bear must be small.  

Potent drugs may be incorporated into a sticky bait, to facilitate capture in zoological 

settings. 

Bears will demonstrate seasonal variation in fat distribution. Black bears and brown 

bears will deposit a thick layer of fat over the rump in fall. At this time of the year, the 

shoulder or neck is the preferred location for dart placement. In the spring, these animals can 

be darted in the rump or hind limb. Polar bears may have a thick layer of fat at any time of the 

year and the shoulder or neck should be targeted. 

Monitoring anaesthesia and supportive care 

It goes without saying that depth of anaesthesia should be closely monitored. Some drug 

combinations have proven to be unreliable in bears. Xylazine-ketamine and medetomidine-

ketamine are unreliable, and sudden recoveries may be encountered. These combinations are 

best avoided in most situations. Factors that increase the risk of sudden arousal include: loud 

noise, distress vocalization of cubs is particularly dangerous. Other factors that can induce 

arousal include: movement of the bear i.e. changing the body position or location of the 

anaesthetized animal, or painful stimuli, such as tooth extraction.  

Techniques for monitoring depth of anaesthesia will depend on the agent used. 

Tiletamine-zolazepam (Telazol
®
, Zoletil

®
; ZT) will produce reliable anaesthesia with 

predictable signs of recovery. As anaesthesia lightens spontaneous blinking will occur, bears 

will show chewing movements and paw movement. They will start to lift their head, and may 

attempt to raise themselves with their forelimbs. Animals with significant head movement 
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generally require a “top-up” of tiletamine-zolazepam or ketamine, unless they are to be left to 

recover. Top-up doses of tiletamine-zolazepam can significantly prolong recovery, and should 

only be used if >30 minutes of additional down time is required. Ketamine is a better choice if 

5-20 minutes of additional time is needed. 

With xylazine-ketamine or medetomidine-ketamine, head lifting or limb movement 

signal that the bear is extremely light and should not be approached or manipulated. Increased 

intensity of the palpebral reflex or nystagmus are earlier indicators that the bear is light. 

With xylazine-zolazepam-tiletamine (XZT) or medetomidine-zolazepam-tiletamine 

(MZT), head lifting should be absent before the bear is approached. The palpebral reflex can 

be used to determine depth of anaesthesia. Lightly anaesthetized bears will begin to breathe 

deeply, and may sigh. They may start to lick, and will develop a spontaneous palpebral. Head 

lifting or paw movement should be a sign to be extremely cautious, as the bear may soon 

rouse. 

The eyes should always be lubricated, and caution must be exercised to avoid corneal 

abrasions or ulceration. A blindfold should be placed to protect the eyes and decrease visual 

stimuli. 

Bears are not particularly prone to hypoxemia. Oxygenation under tiletamine-

zolazepam is generally good. The addition of an alpha-2 agonist can result in hypoxemia.  

Oxygenation can be monitored by visualization of the mucous membranes or with a 

pulse oximeter. The pulse oximeter probe can be placed on the tongue. This may be difficult 

in bears lightly anaesthetized with ZT, as they tend to chew. A hemoglobin saturation of 

<85% is indicative of hypoxemia. We generally supply these animals with supplemental 

inspired oxygen. Portable equipment is available to facilitate oxygen delivery. A nasal 

catheter is a simple method to provide supplemental inspired oxygen. The catheter should be 

threaded as far as the medial canthus of the eye. A flow rate of 5-10 L/min is required in most 

bears. Efficacy of oxygen therapy can be monitored with a pulse oximeter. Portable oxygen 

concentrators have proven useful in supplying supplemental oxygen to anaesthetized bears. 

Bears are best positioned in sternal recumbency, but can be positioned in dorsal or 

lateral recumbency, with few adverse effects. 

The cardiovascular system should be closely monitored. Polar bears, black bears and 

brown bears anaesthetized with ZT commonly have heart rates of 70-90 beats/min. Heart rate 

is slightly lower with XZT and MZT, 50-70 beats/min. Bradycardia is common with 

medetomidine-ketamine, heart rates of 30-40 beats/min are not uncommon in polar bears. The 

femoral artery is the best location to palpate a pulse, the brachial artery can also be used. 

Blood can be sampled from the jugular or medial saphenous vein. IV catheters may be placed 

in the jugular or cephalic vein. 

Blood pressure can be measured directly, via the femoral artery. In smaller bears 

oscillometric monitors can be used. The cuff width should be approximately 0.4 times the 

limb circumference. Mean arterial pressure in polar bears anaesthetized with TZ was 

approximately 150 mmHg (1). Polar bears anaesthetized with MZT are hypertensive  

(MAP > 200 mmHg) (1). Black bears are also hypertensive with this combination (2). 

Rectal temperature should be closely monitored. Rectal temperature tends to decrease 

over time with TZ. It tends to increase with XZT and MZT. In hot ambient temperatures body 

temperature can increase to dangerous levels (>41°C). In these situations the alpha-2 agonist 

should be antagonized as quickly as possible. 

When possible, anaesthesia should be reversed in free-ranging animals. This is 

particularly important for sows with cubs, and in areas where high concentrations of bears are 

present. 
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Bears may be translocated as part of management procedures. Translocation of bears in 

cargo nets, by helicopter can result in mortality. Slinging in a cargo net can induce 

hypertension and hypoxemia. Ideally, these bears should be transported or weighed with their 

head and neck extended and their body extended in sternal or dorsal recumbency (3). We have 

used a stretcher-type sling to facilitate this positioning. If bears are to be relocated in culvert 

traps they should be awake before transport. Anaesthetized bear can gravitate towards the 

door of the trap. If the neck is flexed they can loose their airway and suffocate. 

Pharmacological considerations 

The following section deals with combinations that can be used to anaesthetize bears. Mean 

dosages of these combinations can be found in the species specific section. Table 1 is a list of 

drug dosages that are currently recommended for bears. 

 

Table 1. Dosage of selected immobilizing agents used in Ursids 

 

Tiletamine-

zolaepam 

(mg/kg) 

Medetomidine 

(g/kg) + 

tiletamine-

zolaepam 

(mg/kg) 

Xylazine 

(mg/kg) + 

tiletamine-

zolaepam 

(mg/kg) 

Xylazine 

(mg/kg) + 

ketamine 

(mg/kg) 

Oral 

carfentanil 

(g/kg) 

Polar bear 

(Ursus maritimus) 
8-10 75(m) + 2.2(tz) 2(x) + 3(tz) NRec NRep 

Brown bear 

(Ursus arctos) 
7-10 35(m) + 4.8(tz) 2(x) + 3(tz) NRec 8 

Black bear 

(Ursus americanus) 
4-6 52(m) + 1.7(tz) 2(x) + 3(tz) 2(x)+4(k) 6.8-18 

Spectacled bear 

(Tremarctos ornatus) 
3.2-11.1 NRep NRep NRep NRep 

Sun bear  

(Melursus ursinus) 
4-5.5 NRep NRep NRep NRep 

Asiatic black bear 

(Ursus thibetanus) 
2.8-4.4 NRep NRep NRep NRep 

Sloth bear 

(Melursus ursinus) 
5.5-6.6 NRep NRep 

1.4-2.4(x) + 

5.8-9.7 (k) 
NRep 

NRep = not reported in this species 

NRec = not recommended in this species 

 

Xylazine-ketamine: Prior to the release of Telazol
®
, xylazine-ketamine combinations were 

the drugs of choice for bear immobilization. This combination may still be suitable for short 

procedures in small bears, but the risk of sudden arousal limits its utility in larger, more 

aggressive bears. Risks to the animal include convulsions, and hyperthermia. Xylazine can be 

antagonized with yohimbine, but since a high dose of ketamine is required, adverse effects of 

the ketamine (rigidity, convulsions, hyperthermia) are unmasked (4). 

Zolazepam-tiletamine (Telazol
®
, Zoletil

®
): This combination will produce reliable 

anaesthesia in bears. Recovery is slow, smooth and reliable. Bears will generally develop 

chewing motions, a brisk palpebral and licking as the plane of anaesthesia lightens. They will 

develop paw movement and start to lift their head in lighter planes of anaesthesia, at this point 

procedures should be terminated or additional telazol or ketamine should be administered. 

Sudden recoveries are not a problem. Zolazepam-tiletamine produces minimal adverse effects 

on the respiratory or cardiovascular systems; therefore, it has a high margin of safety (1). The 

major disadvantages of zolazepam-tiletamine are lack of analgesia (1) and lack of 
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reversability (1,5). Recovery can be prolonged, particularly in large bears, and if repeated 

doses are administered. We typically reconstitute Telazol
® 

with 1.8 ml of diluent. This will 

result in a volume of 2.2 ml and a concentration of 227 mg/ml. 

Medetomidine-ketamine: The major advantages of medetomidine-ketamine over 

xylazine-ketamine are that small volumes are required, and since a low dose of ketamine is 

used, reversal of medetomidine will not result in rigidity or convulsions. This combination 

may be useful for small bears, but should not be used in larger, potentially aggressive bears. 

Sudden recoveries have occurred in brown bears (6) and polar bears (5). This combination 

should only be used by experienced personnel, for short procedures, and depth of anaesthesia 

should be closely monitored. 

Medetomidine-zolazepam-tiletamine (MZT): This is a very useful combination, it can 

be delivered in small volumes, this increases its utility in large polar or brown bears. MZT 

provides better analgesia than zolazepam-tiletamine alone (1). The major advantage of this 

combination is that it is readily and rapidly reversible with atipamezole. The major 

disadvantages of MZT are hypertension and hypoxemia (1,2). Hypoxemia can be offset by the 

provision of supplemental oxygen. MZT has been used in black bears (2) polar bears (1) and 

brown bears (7). We prepare MZT by adding 2.5 ml of 6 mg/ml medetomidine to 500 mg of 

Telazol
®
. The resulting solution contains 5.2 mg/ml of medetomidine, 86.2 mg/ml of 

tiletamine and 86.2 mg/ml of zolazepam (2). We have used atipamezole at 3-4 times the 

medetomidine dose, for reversal. We have often split this dose half IV and half IM. This is 

probably not advisable as recovery can be extremely rapid. IV administration of atipamezole 

should be reserved for emergency situations.  

Xylazine-zolazepam-tiletamine (XZT): This combination has many of the same 

characteristics as MZT. It provides analgesia and can be delivered at approximately half the 

volume of Telazol
®

. XZT produces hypertension and hypoxemia. Hypoxemia is generally not 

severe and responds well to supplemental inspired oxygen. XZT will produce effective 

immobilization. It is important to note that quality of anaesthesia is different to Telazol
® 

alone, and head lifting or limb movement may immediately precede arousal. This 

combination is potentially reversible with yohimbine or atipamezole (tolazoline appears to be 

ineffective). Our current experience is that although recovery is not rapid, as with 

medetomidine-ketamine or MZT, it is still faster than Telazol
® 

alone. The longer recovery is 

probably a result of the higher Telazol
® 

requirement with this mixture, compared to MZT. We 

generally use 0.1-0.2 mg/kg of yohimbine to antagonize the xylazine component of this 

mixture. This mixture can be prepared by adding 3.3 ml of 100 mg/ml xylazine to 500 mg of 

Telazol
® 

powder. The resulting solution contains 88 mg/ml of xylazine, 66 mg/ml of 

tiletamine and 66 mg/ml of zolazepam. 

Oral carfentanil: Carfentanil has been used orally in captive bears. The drug is mixed 

in honey. The sticky base will coat the mouth and allow for sublingual absorption. This 

method may be preferable in captive bears, when injection is not desired (8). In black bears 

oral carfentanil produced effective immobilization that was accompanied by rigidity and 

muscle tremors (9). Diazepam was administered at a dose of 25 mg IV, to treat these tremors 

(9). Bears immobilized with oral carfentanil were hypoxemic. The hypoxemia was readily 

treated with supplemental inspired oxygen (9). Oral carfentanil has also been used as part of a 

balanced anaesthetic technique in a brown bear (8). 
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Species specific concerns 

Polar bears 

Polar bears can have substantial fat deposits throughout the year. The shoulder and neck are 

the best sites for drug delivery. Male polar bears can be large and heavy. Body weights > 500 

kg are not uncommon. Potent drug combinations are required to keep drug volume and dart 

size to a minimum. Animals should be positioned carefully to avoid excessive pressure on 

limbs that could result in compartment syndrome. Polar bears enter a hypometabolic state 

during the summer. At this time of the year animals are fasting and body temperature is 

decreased (34-35°C). Immobilizing drug requirements may also be decreased at this time of 

the year. In areas where large numbers of polar bears congregate, reversible anaesthetic 

protocols should be considered. This will decrease the risk of predation from other bears. 

Reversible protocols should also be considered for mother bears with cubs. 

Drug choices include:  

 8-10 mg/kg of zolazepam-tiletamine, this will produce reliable immobilization, 

but can also result in prolonged recoveries. Volume requirements are high, this 

can produce excessive tissue trauma, and will necessitate the use of large darts. 

 2 mg/kg of xylazine + 3 mg/kg of zolazepam-tiletamine. This mixture can be 

delivered at approximately half the volume of zolazepam-tiletamine alone. It is 

potentially reversible with yohimbine or atipamezole. Reversal of this mixture is 

not reliable. This is probably due to residual zolazepam-tiletamine sedation. 

Animals immobilized with this mixture will benefit from supplemental inspired 

oxygen. 

 75 g/kg of medetomidine + 2.2 mg/kg of zolazepam-tiletamine will produce 

reliable immobilization. This combination will produce rapid onset of 

immobilization, it can be delivered in a small volume and it is readily reversible 

with atipamezole, administered at four times the medetomidine dose. Animals 

will benefit from supplemental inspired oxygen (1). 

Brown bears 

A variety of techniques can be used to anaesthetize brown bears. Drug combinations should 

be reliable, and potent. In some parts of their range brown bears can grow very large, and 

potent drug combinations will decrease tissue trauma. Brown bears enter a hypometabolic 

state in the winter. Drug requirements may be decreased at this time. Zolazepam-tiletamine is 

routinely used for management of brown bears in North America. Reversible combinations 

are desirable in certain situations, particularly in free-ranging sows with cubs. 

Drug choices include: 

 7-9 mg/kg of zolazepam-tiletamine, this will produce reliable immobilization, 

but can also result in prolonged recoveries. Volume requirements are high, this 

can produce excessive tissue trauma, and will necessitate the use of large darts. 

 2mg/kg of xylazine + 3 mg/kg of zolazepam-tiletamine alone. It is potentially 

reversible with yohimbine or atipamezole. Reversal of this mixture is not 

reliable. This is probably due to residual zolazepam-tiletamine induced sedation. 

Animals immobilized with this mixture will benefit from supplemental inspired 

oxygen. 
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 Medetomidine + zolazepam-tiletamine (MZT) will produce reliable 

immobilization. This combination will produce rapid onset of immobilization, it 

can be delivered in a small volume and it is readily reversible with atipamezole, 

administered at 5 times the medetomidine dose. MZT has been used in 

Scandinavian brown bears (7). The dosage ranged from 35 g/kg of 

medetomidine + 4.8 mg/kg of zolazepam-tiletamine in yearlings to 20 g/kg of 

medetomidine + 4.7 mg/kg of zolazepam-tiletamine in adult males.  

 Oral carfentanil has been used at a dose of 8 g/kg in a captive brown bear. This 

dose induced deep sedation, sufficient for intubation. The bear also received 

0.02 mg/kg of atropine IM. Naltrexone was administered at a dose of 0.42 

mg/kg IM and IV to speed recovery (8). 

American black bears 

Generally these bears have a more placid nature than brown bears, dose requirements are 

lower with zolazepam-tiletamine. A variety of drugging techniques can be used. Black bears 

are frequently immobilized for management purposes in North America. The bear may be 

snared or captured in a culvert trap prior to drug administration. Physical capture of the bear 

will facilitate drug administration and limit mobility on induction. Free-ranging bears are 

often treed prior to drug administration. This will also facilitate drug administration and 

decrease mobility on induction. Ideally, a coniferous tree (not too tall) should be picked, as 

the boughs will help to break the bear’s fall on induction. Air filled bags or mattresses can be 

placed at the base of the tree to soften the landing. Bears that remain in the tree, after 

induction, may need to be placed in a sling and lowered with ropes.  

Drug choices include: 

 4-6 mg/kg of zolazepam-tiletamine. This combination will produce reliable 

immobilization, and can be delivered at a relatively low volume in most bears. 

 2mg/kg of xylazine + 3 mg/kg of zolazepam-tiletamine. We have used this 

combination in black bears. The dose we have used is similar to a brown bear or 

polar bear dose. The dose could possibly be lowered. Further work is needed to 

determine an appropriate dose for this species. 

 52 g/kg of medetomidine + 1.7 mg/kg of zolazepam-tiletamine will produce 

reliable immobilization. This combination will produce rapid onset of 

immobilization, it can be delivered in a small volume and it is readily reversible 

with atipamezole, administered at four times the medetomidine dose. Animals 

will benefit from supplemental inspired oxygen.  (2) 

 4 mg/kg of ketamine + 2 mg/kg of xylazine. This combination can be used in 

black bears. It is important to monitor the bear closely for signs of arousal. 

Rapid nystagmus and brisk tongue withdrawal are signs of light anaesthesia. An 

IV top up of xylazine-ketamine at one third of the original dose may be 

considered, or procedures may be terminated. 

 Oral carfentanil has been used in captive black bears. A dose of 6.8-18 g/kg is 

administered in honey. Bears demonstrated muscle rigidity that was readily 

treated with diazepam (10-25 mg IV). Bears also developed hypoxemia that 

resolved with 5 l/min of supplemental oxygen (9) . 
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Sloth bears, sun bears, Asiatic black bears and spectacled bears 

These species are grouped at the end of the section because there is a paucity of information, 

in the literature, about anaesthesia of these animals. It is very probable that xylazine + 

zolazepam-tiletamine and medetomidine + zolazepam-tiletamine or oral carfentanil will be as 

effective in these species as in other bear species. zolazepam-tiletamine has been used in sun 

bears at a dose of 4.0-5.5 mg/kg, in sloth bears at a dose of 5.5-6.6 mg/kg, in Asiatic black 

bears at a dose of 2.8-4.4 mg/kg and in spectacled bears at a dose of 3.2-11.1 mg/kg (10). 

Sloth bears have been anaesthetized with 1.4-2.4 mg/kg of xylazine, combined with 5.8-9.7 

mg/kg of ketamine (11). Sun bears have been anaesthetized with 60-80 g/kg of 

medetomidine + 2-3 mg/kg of ketamine (6). 
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The anatomy of non-domestic felids is very similar to domestic cat anatomy, such that most 

clinical procedures and techniques can be based on those used in domestic cats. Wild felids 

respond to anaesthetic agents in a manner similar to that of domestic cats (Morris, 2001). 

Although physiological responses during maintenance of anaesthesia are not different in 

domestic and wild felids, successful induction and recovery require significantly more 

prudence and skills (Hall, 1994). 

Blood is most easily obtained from the jugular veins or the medial sapheneous veins 

distal to the knee. These veins are also useful for intravenous injection and placement of 

intravenous catheters. Tail veins, located dorso-laterally on the tail, can be used to obtain 

blood samples or for administration of supplemental immobilization drugs. The femoral and 

cephalic veins can also be used for blood collection, especially in animals where the hair 

cannot be clipped, but this vessel is not easily visualized and somewhat difficult to 

catheterize. 

Dorsal pedal arteries or femoral arteries are most commonly used to obtain arterial 

blood samples (Ramsey, in West, 2014). As in domestic cats, vomiting or retching may occur 

prior to immobilization in some lions and is minimized by pre-anaesthetic starvation (Herbst 

et al., 1985). Instead, excessive salivation is not a problem in non-domestic felids due to the 

larger diameter airways compared to domestic cats (Jacquier et al., 2006). 

Multimodal or balanced anaesthesia 

An ‘ideal’ anaesthetic can be approached by using a combination of different compounds. A 

variety of anaesthetic techniques has been described to ensure safe administration and an early 

recovery with high patient satisfaction. In particular, the inhalational anaesthetics sevoflurane 

and isoflurane, with their rapid pharmacokinetics, re-established the notion of balanced 

anaesthesia as an equivalent, well-controllable technique. With the choice of anaesthetics and 

anaesthetic adjuvants clinically available today, especially the combination of opioids with an 

alpha-2 agonist, ketamine, benzodiazepines and/or volatile anaesthetic with a balanced 

anaesthesia represents a big step towards an ideal anaesthetic. 

In current anaesthetic practice there is no single ideal anaesthetic agent. Although some 

substances have advantages in certain areas, they lack other important properties. An ideal 

anaesthetic can be approached by the use of a combination of different compounds. 

Definition of balanced anaesthesia: The concept of combining several compounds 

with different actions – such as amnesia, analgesia, or diminution of autonomic reflexes – was 

first conceived by George W. Crile in 1910 with a theory called anociassociation. Crile 

suggested the use of a light general anaesthesia together with local anaesthesia for blocking 

painful stimuli. The term “balanced anaesthesia” was introduced by John S. Lundy in 1926. 

Lundy's idea was to utilize a balance of agents and techniques (e.g. premedication, regional 

anaesthesia, general anaesthesia) to achieve the different objectives desired during anaesthesia 

(i.e. analgesia, amnesia, muscle relaxation, and reduction or elimination of autonomic reflexes 
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while maintaining homeostasis). The concept of balanced anaesthesia today is that a 

combination of anaesthetics will act synergistically with respect to desired effects such as 

hypnosis or analgesia, but not with respect to side-effects. Synergism of effects has been 

demonstrated for a variety of anaesthetic compounds as well as adjuvants; however, it is not 

found for all compounds. Currently, the term balanced anaesthesia is mostly used for a 

combination of several anaesthetics and anaesthetic adjuvants, including the use of an 

inhalational anaesthetic, although a clear-cut definition is lacking.  

Sedation, immobilization, general anaesthesia 

Today, the term sedation indicates a state characterized by central depression accompanied by 

drowsiness. The patient is generally unaware of its surroundings but responsive to painful 

manipulation. 

Immobilization is the forced restriction of movement of all or part of an animal’s body, 

either by physical or chemical means. In particular, chemical immobilization was used in the 

past to indicate a neuromuscular blockade, obtained with drugs such as succinylcholine. 

Today this practice is considered obsolete and unacceptable, due to the high levels of stress 

for the immobilized animal that remains conscious; therefore the term today indicates a field-

conditions medium-level surgical anaesthetic plane that provides analgesia and muscular 

relaxation. 

General anaesthesia is drug-induced unconsciousness that is characterized by 

controlled but reversible depression of the CNS and analgesia. In this state, the patient is not 

arousable by noxious stimulation. Sensory, motor, and autonomic reflex functions are 

attenuated; in particular, surgical anaesthesia is the plane of general anaesthesia that provides 

unconsciousness, muscular relaxation, and analgesia sufficient for painless surgery. 

Generally, most procedures on both captive and free-ranging felids, like sanitary check-

up, sample collecting, weighting, are short-duration and not painful procedures and therefore 

general anaesthesia is not necessary; instead sedation to restraint such dangerous animals 

could be too hazardous for the risk of spontaneous recoveries. Immobilization can provide 

safe and reliable chemical restraint for research purposes and minor surgical procedures. 

Anaesthesiological management of the captive and wild felids 

Initial approach to an immobilized animal is a dangerous time. The animal should be 

observed from a safe distance to determine that there is no purposeful movement. When 

alpha-2 adrenergic agonist-based protocols are used, for example, medetomidine-ketamine 

and xylazine-tiletamine-zolazepam, there should be no movement of the head or limbs prior 

to approach. If tiletamine-zolazepam alone or opioids are used, there may be some 

involuntary movement in adequately immobilized animals. The position of the animal should 

be observed from a distance to ensure that the position of the head and neck all ensure a 

patent airway. Respiratory movements can also be observed from a distance. Once it has been 

determined that the animal is safe to approach, the animal should be cautiously approached 

accompanied by a firearm backup if necessary. Auditory stimulation, such as clapping or 

shouting, should be employed as the animal is approached to gauge the animal’s response. If 

there is no response to auditory stimulation, the response to tactile stimulation should be 

gauged. Lions are assessed for depth of anaesthesia by monitoring an ear twitch reflex; using 

a stick the hair inside the ears is brushed and ear movement noted. No lion that moves its ear 

following stimulation should be handled; in these cases it is compulsory to wait and/or 

administer supplemental drugs if the induction usual time has passed. When it is safe, the 

palpebral reflex can be checked. The eyes should be lubricated with an isotonic ophthalmic 
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solution or gel, and a blindfold should be placed to decrease visual stimulation and to protect 

the cornea from dust and sunlight. Earplugs are useful to minimize auditory stimuli (Fowler, 

2008; Ramsey, in West, 2014). 

Depth of anaesthesia should be closely monitored throughout the procedure. Factors 

that increase the risk of sudden arousal include loud noises, movement of the animal or 

changes in the body position, or painful stimuli. Techniques for monitoring depth of 

anaesthesia depend on the anaesthetic agent. Tiletamine-zolazepam usually produces reliable 

anaesthesia with predictable signs of recovery. 

As anaesthesia lightens, spontaneous blinking will occur, with carnivores often 

developing chewing and paw movements. Animals showing signs of recovery, including 

spontaneous blinking, generally require a “top-up” unless they can be left to recover. The 

choice of drug depends on the length of the remaining procedures and depth of anaesthesia 

needed. Tiletamine-zolazepam, ketamine, or medetomidine can be used, although top-up 

doses of tiletamine-zolazepam can significantly prolong recovery, and should only be used if 

>30 minutes of additional down time is required. Ketamine or medetomidine are drugs of 

choice if 5–20 minutes of additional time is needed, for example an immediate injection of 1- 

3 mg/kg ketamine, IM or IV (Fowler, 2008; Ramsey, in West, 2014). 

When anaesthetized with combinations of dissociative drugs and benzodiazepines, 

especially tiletamine and zolazepam, some animals can demonstrate some somatic movement 

during the procedure, even when well immobilized. When these drugs are used at lower doses 

and combined with alpha-2 agonists, head movement is a sign of very light anaesthesia, and 

the potential for sudden arousal (Ozeki and Caulkett, in West, 2014). 

Recovery should be fast and smooth. Environmental factors during recovery are critical 

and expected recovery times must be considered. Before reversal agents are given, animals 

should be placed away from hazards, such as cliffs or open water or other animals. In most 

situations, reversible drugs are desirable. If reversible drugs are not used, the animal should 

be observed until it is able to ambulate, to protect itself from other animals, and to avoid 

environmental hazards. The animal should be placed in a suitable position and the airway 

should be clear. Typically, one person should remain with the animal to administer the 

reversal drug and thereafter retreat to a safe distance to observe the animal’s recovery. 

Antagonists should be administered IM unless there is an immediate need for rapid recovery. 

Mortalities caused by capture and anaesthesia of free-ranging mammals can be grouped into 

three categories: direct effects of the immobilizing drug, for example, respiratory depression, 

hyperthermia, and asphyxia due to vomiting; indirect effects, for example, drowning during 

induction or recovery, pneumothorax due to misplacement of darts, and trauma from dart 

impact; and secondary effects caused by the capture process, for example, trauma from traps, 

and various problems with radiocollars or implantable transmitters. A mortality rate greater 

than 2% during chemical immobilization is unacceptable for any mammalian species and 

requires that the anaesthetic protocol be re-evaluated. Typically, the highest mortality rates 

are seen in the early stages of a project; before capture methods are refined, drug doses are 

adjusted and the immobilization team has gained adequate experience and training. By using 

immobilizing drugs and doses with proven safety, proper remote drug delivery systems, and 

established capture methods and techniques, a skilled and experienced capture team will 

minimize the risk of anaesthetic mortality (Fowler, 2008; Ramsey, in West, 2014). 

Medetomidine and dexmedetomidine are routinely administered alone or in 

combination with other drugs, including ketamine; however only a few studies have aimed to 

compare the sedative and analgesic properties of these drugs alone and even fewer compared 

their use in conjunction with ketamine (Burnside et al; 2013). Medetomidine-ketamine 

combination in non-domestic felids is probably one of the most widely used induction 
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cocktails in the past decade, and a small number of studies describes this protocol in lions 

(Tomizawa et al., 1997); dexmedetomidine is yet not described in this species, whereas only 

one recent study is available in non-domestic felids (Clark-Prince et al., 2015). 

Dissociative anaesthetics such tiletamine would be avoided compared to ketamine, for 

several reasons. First of all duration of immobilization of ketamine is shorter than tiletamine; 

this is an excellent property when having to do with wild animals, which frequently needs 

very short immobilizations. However in case of need, immobilization can be easily prolonged 

with top-up of ketamine, which will have a rapid metabolization and therefore it will not 

require to wait long time before administration of the reversal drug. In fact, because cats may 

be exposed to the side effects of dissociative anaesthetics if alpha-2-agonist is completely 

antagonized too early (Verstegen et al., 1991), it is compulsory to wait until the dissociative 

anaesthetic is completely metabolized. Tiletamine-zolazepam combination showed prolonged 

standing time of over 4 h, depending on the dose and rough recoveries (King et al; 1977). 

Tiletamine-zolazepam is reported to cause convulsion: benzodiazepines can be administered 

in case of need. Another reason in behalf of ketamine is that it can be used in pregnant 

animals as it is not known to cause abortion, instead tiletamine-zolazepam can cause mother 

de-oxygenation and may cause foetal death; for this reason it is not recommended for use 

during any stage of pregnancy. This can be hazardous in wild animals, as it is impossible to 

state if they are pregnant. 
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WOLFS, DOGS, CHILDREN 
The domestication of dogs was started approximately 70-100 thousand years ago. If we examine the behaviour of the 
modern dog, several traits can be found which closely resemble specific human behaviour.  
The most important are the following: 

1. Bonding to humans 
2. Supplementary communication 
3. Imitation 
4. Intentional communication 
5. Theory of mind 
6. Accepance of teaching 

We attempt to explain the formation of these traits in an evolutionary framework. 

 

Körülbelül 70-100 ezer éve egy farkasfajból indult el a kutya háziasítása. Ha a ma élő kutya 

viselkedését alaposan megvizsgáljuk, olyan meglepő jegyeket találunk, amelyek egyes 

emberspecifikus viselkedésformákra hasonlítanak. 

A legfontosabbak a következők: 

1. Kötődés az emberhez 

2. Kiegészítő kooperáció 

3. Imitáció 

4. Intencionális kommunikáció 

5. Elmeteória 

6. A tanítás elfogadása 

Az előadásban az emberre jellemező jegyek kialakulásának evolúciós magyarázatát 

igyekszem bemutatni. 
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ENCLOSURE ARRANGEMENT VS. THE DEVELOPMENT OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS 
The natural habitat of the given species on display is an essential precondition of all well-arranged animal shows. These shows 
must enable the animals to practice their natural behavioural patterns. 
Since animals live in captivity in zoos, we have to work hard in order to provide the best available conditions for them. We have to 
build enclosures rich in stimuli, but even the most professionally developed enclosures become boring for the animals after a certain 
period of time. Consequently, preserving the mental health of these animals is a serious challenge for zoo workers. 
But how can we keep the animals mentally fit in the well-arranged enclosures? 
Although the keeper of the given animal is not part of the equipment located in enclosure, he/she is an essential element of 
environmental enrichment. Good keepers not only feed the animals and clean their enclosures, but beside taking care of their 
physical condition they also deal with their mental health, and try to keep them mentally fit by creating new challenges for them day-
by-day. 

 

Az állatkerti kifutók berendezését az állatok igényén túl a látogatók, az állatgondozók és az 

állatorvosok szempontjai is befolyásolják. Ezeket a szempontokat nem egyszerű egyeztetni, és 

minden felmerülő kérésnek eleget tenni. Természetesen az állatok igényei a legfontosabbak, 

hiszen azok itt fogják tölteni a napjaikat. A jól berendezett állatbemutatók alapja a kifutóban 

bemutatott állatok természetes élőhelye. A bemutatónak lehetőséget kell adni az állatoknak a 

természetes viselkedésformák gyakorlására. A legnagyobb kifutó is kicsi a szabad 

természethez képest. Az állatkerti állatok fogságban élnek, és nekünk mindent meg kell 

tennünk, hogy a lehető legjobban érezzék magukat. 

Ingergazdag kifutókat kell építeni, de a legjobban megépített kifutók is unalmassá válnak 

egy idő után a lakóiknak. Megismerik a berendezési tárgyakat, felfedezik az etetőhelyeket, 

beléjük vésődik a „napi rutin”. Ingergazdag környezetet tudunk létrehozni a társas kapcsolatok 

biztosításának lehetőségével, takarmányozással, megfelelő fizikai paraméterekkel, a természetes 

viselkedésformák gyakorlásának lehetővé tételével. A gyakran tartási hibákra visszavezethető 

sztereotíp viselkedésformák elkerülésére több eredményes módszert is ismerünk: tréning, 

különböző takarmányozási technikák, kifutók gyakori átrendezése… 

Az állatkerti állatok fizikai kondíciójára és egészségére nagy figyelmet fordítanak az 

állatkertek. Az állatok mentális egészségének a fenntartása komoly kihívást jelent a 

szakembereknek. Természetesen a fizikai kondíció és a mentális egészség kapcsolatban állnak 

és hatnak egymásra. „Ép testben – ép lélek”, de vajon ép testben lehet-e sérült lélek és a sérült 

lélek okozhat-e fizikai elváltozást? Hogyan lehet jól berendezett kifutóban az állatok „agyát” 

megmozgatni, folyamatosan ébren tartani? 

A kifutó berendezésének nem része az állat gondozója, viszont a 

környezetgazdagításnak elengedhetetlenül az. Egy jó gondozó nem csak eteti és takarítja a 

rábízott állatokat, hanem a fizikai egészségükön túl a lelki egészségükre is odafigyel, 

igyekszik szellemüket ébren tartani, nap, mint nap új kihívások elé állítani az „agyukat”.  

Ez lehet az alapja a fogságban tartott állatok pszichoszomatikus betegség 

megelőzésének (és talán az állatgondozókénak is).  
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RELATIONSHIP BETWEEN ANIMAL BEHAVIOUR, BEHAVIOUR PROBLEMS AND ANIMAL 
WELFARE 
Since the 1980’s we can see an intense change in the veterinary practice. There is an increased demand of vets to become 
professionals in companion animal behaviour therapy, because the relationship between pets and owner became has 
become as important as the animal’s physical health. A lot of studies, books, rewiews help our work and the knowledge 
about companion animals behaviour nowadays is reachable for everyone. Researchers studying zoo-housed animal 
behaviour for a number of reasons, normal behaviour or behavioural problems eg. stereotypy, because it indicates the 
animal welfare, study the zoo visitor effect on behaviour, the personality of animals, and the possibilities of an environmental 
enrichment for the welfare of these animals. 

 

A modern állatorvosi gyakorlat ma már elképzelhetetlen komolyabb viselkedéses ismeretek 

nélkül, melyek elméleti és gyakorlati tudást is jelentenek. Az állatok viselkedésének ismerete, 

elemzése, értékelése számos fontos információt rejt. Segít megérteni az állatok közötti 

kapcsolatokat, az egyes állatok személyiségét, a környezet állatokra gyakorolt hatását, az 

ember és állat közti kapcsolat működését és hatásait, sőt segít az állat egészségének 

megőrzésében is, az időben felismert figyelmeztető jelek által. 

A társként tartott állatok esetén, a gazdák elvárják, hogy az állatorvos ne csak a fizikai-, 

de a mentális egészségét, az állat jóllétét/jólétét is segítsen megtartani vagy helyreállítani. 

Értse, el tudja különíteni és szükség esetén kezelni is tudja egy kutya vagy macska viselkedési 

problémáját, biztosan tudja igazolni vagy kizárni, hogy a megváltozott viselkedés hátterében 

található-e fizikai, egészségügyi ok, a viselkedésprobléma elsődleges vagy inkább „csak” 

következmény.  

A társállatok mellettünk élnek, kutya, macska, ló esetében több ezer éve háziasított 

fajokról beszélünk, melyek viselkedését „mindenki” ismeri. Mindenkinek határozott 

véleménye van arról, az adott egyed mit, miért csinál, és egyre többen szakértőként 

aposztrofálják magukat a problémás viselkedések terápiájának terén is. Ez azonban komoly 

problémákat és kihívásokat is jelent. Ma már nem ritka a rendelőben felbukkanó 

viselkedésproblémás kutya, macska, s egyre gyakrabban találkozhatunk „félrekezelt” 

esetekkel is, melyek hátterében gyakran rosszul felállított diagnózis, nem körültekintő kezelés 

vagy hibásan alkalmazott módszerek állnak. Az egzotikus kedvencek esetében a viselkedés 

értelmezése már nehezebb, a gazdák nagy része értetlenül szemléli egy papagáj vagy 

törpenyúl viselkedési problémáját, s a kezeléshez is jóval kevesebben értenek. Egyre nagyobb 

nyomás nehezedik az állatorvosokra, nő az elvárás, hogy a viselkedés professzionális 

értelmezésével, kezelésével is foglalkozzanak (Bower, 2002).  

A haszonállatok esetében a viselkedés értelmezése, megfigyelése elengedhetetlen. A 

gazdák jól felfogott érdeke a megfelelő termelékenység elérése, s a viselkedés változása 

sokszor utalhat valamely egészségügyi problémára, a tartás hibáira, vagy az állatokkal való 

rossz bánásmódra (Pedersen et al., 2003). A laboratóriumban tartott kísérleti állatok esetén is 

fontos a viselkedés értelmezése, irányítása, mely csökkentheti az esetlegesen fellépő 
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agressziót, vagy segíthet egyes beavatkozások elvégzésének megkönnyítésében (Bloomsmith, 

Else, 2005). 

Az állatkerti állatok esetében a helyzet sokkal bonyolultabb. Számos fajt tartanak, 

számukra idegen környezetben, az egyes egyedek viselkedését megítélni sokkal nehezebb, s a 

viselkedésből az állat jóllétére, a háttérben esetlegesen meghúzódó egészségügyi okokra 

következtetni, vagy kimondani, hogy a viselkedés elsődleges viselkedészavar – nem annyira 

egyértelmű. Az igény és elvárás azonban hatalmas, hiszen a mai modern állatkertek kiemelt 

szerepet játszanak a veszélyeztetett fajok megmentésében, a látogatók nevelésében, 

oktatásában (Kidd, Kidd 1996), de a látogatók is hatást gyakorolnak az állatkertekre vagy a 

megítélés által (Read, Waran, 1996), vagy tényleges hatást az állatokra a valós találkozások 

által (Claxton, 2011). 

Egy állat viselkedésének alakulását számos tényező befolyásolja. Szerepet játszik a 

genetikai háttér éppúgy, mint a felnevelési környezet, a tapasztalatok hatása, az aktuális 

fizikai-, pszichés-, szociális háttér, s maga az állat személyisége is. A viselkedés 

megítéléséhez nélkülözhetetlenek etológiai és állatorvosi ismeretek, kommunikációval, 

személyiséggel kapcsolatos ismeretek, sőt a pontos értelmezéshez módszertani ismeretek is. 

Ahhoz, hogy eldönthető legyen, az állat viselkedése „normális-e”, vagyis fajának, fajtájának, 

nemének, életkorának, tartási körülményeinek megfelelő, nélkülözhetetlen, hogy tudjuk, mit 

tekinthetünk „normálisnak”. Ez néha nem is olyan egyszerű, például egy állatkerti 

körülmények között tartott macskaféle esetében a fekvő állat látványa, a megfigyelt 

inaktivitás jelenthet krónikus alulstimuláltságot éppúgy, mint relaxált állapotot 

(Wemelsfelder, 2007).   

A háziasított fajok esetében a viselkedés megítélése könnyebb, bár nem mindig 

egyszerű, s az értékelés számos szempontot kell, hogy figyelembe vegyen. Egy olyan faj 

esetén, mint a kutya, mely háziasításának kezdeteit mintegy 30 000 évre becsülik (Galibert et 

al, 2011), s melynek viselkedését számos kutatás vizsgálja, sok információ gyűlik össze, s 

válik könnyen felhasználhatóvá egy-egy egyed viselkedésének megítélésekor. A viselkedés 

elemzésekor, a genetikai komponenseket tekintve tisztán kell látni a fajspecifikus viselkedési 

hátteret, a fajták közötti különbségeket és az adott egyedre jellemző személyiségi jellemzőket 

is (Miklósi, Kubinyi, 2006). 

Egy kutya viselkedésproblémájának diagnosztikája magában foglalja nem csak az adott 

egyed viselkedésének pontos leírását, de a fizikai és szociális környezet, a tartás 

körülményeinek felmérését, a család, kiemelten a gazda szerepének, viselkedésének 

vizsgálatát is. Figyelemmel kell lenni a napi időbeosztásra éppúgy, mint az alkalmazott 

képzési, nevelési módszerekre, az állat reakcióira különböző beavatkozásokra, ismerős, illetve 

idegen emberekre, állatokra, helyzetekre, s vizsgálni kell a probléma kialakulását, az esetleges 

egyéb következményeket is. Nélkülözhetetlen annak eldöntése, hogy a viselkedésproblémát 

okozhatja, vagy befolyásolhatja-e egy a háttérben zajló betegség, például ízületgyulladás az 

agresszió hátterében, vagy az érzékelés romlása félelmek, elbutulási problémák hátterében, 

húgyúti fertőzés a szobatisztaság elvesztésének hátterében. Ha nincs egészségügyi ok, a 

kialakult viselkedést okozhatják a gazda hiányos kontrollja vagy hibás nevelési módszerei. 

Szinte lehetetlen együtt élni egy kutyával, mely bevédi játékait, élelmét vagy fekvőhelyét – az 

ezekhez közelítő gazdára agresszióval reagál. Az abnormálisnak tekintett viselkedés azonban 

diszfunkcionális. Hátterében állhat extrém szorongás, lehet egy adott ingerre adott extrém 

válasz, a viselkedés lehet impulzív, nehezen- vagy nem gátolható. A háttérben endogén és 

exogén tényezők is állhatnak; egy mániás viselkedés, egy extrém félelem, fóbia, egy kontroll 

vagy gátlás nélküli agresszió, a hiperaktív viselkedés diagnosztizálása, sőt kezelése komoly 

szakmai, nem csak tréneri, de állatorvosi, etológiai ismereteket is igényel. Segítségünkre van 

azonban a gazda, mint megfigyelő is. A kutya az emberi család része, élvezi annak összes 

előnyét és hátrányát is. Viselkedésére hatással van az ember, a kapcsolat, s ő maga is hatást 



 
22 

 

gyakorol a gazda viselkedésére. A gazda-kutya kapcsolat, s a viselkedés több tekintetben is 

komplexen kezelendő. A viselkedésprobléma kezelésekor nem szabad az emberről, mint 

befolyásoló tényezőről megfeledkezni, a gazdával való kapcsolat, a gazda gondolkodásának, 

nevelési eszközeinek alakítása a viselkedésterápia egyik legfontosabb eszköze. Más 

szempontból közelítve a kutya viselkedése, viselkedésproblémája visszajelzést adhat az állat 

fizikai, lelki egészségéről, személyiségének alakulásáról. A humán orvoslásban egyre inkább 

elfogadott pszichoneuroimmunológiai (PNI) megközelítésében az idegrendszer, az endokrin 

rendszer, az immunrendszer és a viselkedés között szoros funkcionális együttműködés áll 

fenn, ennek értelmében egyik rendszer működése sem értelmezhető önállóan (Lázár, 2005). 

Például egy tartós pszichoszociális terhelésnek (stressznek) kitett kutya, könnyebben 

betegszik meg egy banális fertőzésben, vagy kialakulhat pszichoszomatikus betegsége is. A 

PNI megközelítése felhívja a figyelmet arra, hogy a viselkedés értelmezésekor is vegyük 

figyelembe ezeket az összefüggéseket, számolva azzal, hogy például egy veszélyhelyzet 

kontrollálhatósága, az, hogy egy állatnak van-e rá megküzdési modellje, akár a későbbi fizikai 

egészségét, szaporodási sikerét is befolyásolhatja.  

A modern állatkertek térhódításával egyre nagyobb az igény az állatkerti állatok 

viselkedésének professzionális értelmezésére, alakítására, szükség esetén a megjelenő 

viselkedési problémák kezelésére. E terület azonban még bonyolultabb, összetettebb, mint a 

házasított állatok esetében. A viselkedés értelmezését a legkülönfélébb fajoknál kell 

elvégezni, ami már önmagában kihívást jelent, hiszen mindegyik faj normál, természetes 

környezetben való viselkedését ismerni kell egy jó diagnózis felállításánál, ami – sokszor 

kihalás szélén álló fajokról lévén szó – egyáltalán nem könnyű. Az, hogy a viselkedést 

korhoz, nemhez is igazítsuk, hogy figyelembe vegyünk nem csak faji, alfaji 

jellegzetességeket, évszaki, területi eltéréseket, illetve mindehhez az adott egyed tartási 

körülményeivel is számoljunk, külön kihívást jelent. Ráadásul, egy állat viselkedését 

többféleképpen is vizsgálhatjuk, egyszerűen a tartási helyén, átlagos körülmények között, 

nézhetjük egy adott teszthelyzetben, például egy szokatlan, új inger megjelenésekor, vagy 

vizsgálhatunk kifejezetten viselkedészavart, a megjelenés időszakában. Nem mindegy, hogy a 

vizsgálatot, megfigyelést végző, milyen módszerrel dolgozik, videófelvételt készít egy adott 

időszak alatt, pontoz egy adott szempontrendszer alapján, vagy esetleg egy kérdőív kérdései 

alapján értékel. Az értékelő személye is fontos, számít, hogy mennyire ismeri az állatot, 

mennyi időt tölt a megfigyeléssel, mennyire vonódik be érzelmileg, hogy csak a 

fontosabbakat említsük (BIAZA, 2009, Hardie, 2000).  

Az állatkerti állatok viselkedésének megfigyelése számos lehetőséget rejt, mely segíti a 

munkát, legyen szó akár az oktatásról, személetformálásról vagy fajmentő programokról.  

Vizsgálható egy állat személyisége, ehhez már komoly profilozó segédanyagok is 

elérhetőek (BIAZA, 2009). Amikor egy állat személyiségét írják le, jellemezhetik például 

merészség/félénkség, idegesség/félelmetesség/szorongás dimenziókban, jellemezhetik 

intelligenciáját vagy szociális viselkedését (Gossling, 2003). A személyiség ismerete segíthet 

annak eldöntésében, hogy mely állatokat tegyük egy csoportba, egy adott tréningnél vagy 

orvosi beavatkozásnál, mely egyedeket emeljük ki először, hogyan helyezzük vissza őket, 

milyen reakcióra számítsuk. Segíthet a szaporodásra kijelölendő párok kiválasztásánál 

(Carlstead, 1999), vagy annak megjóslásában, hogy az állat mennyire lesz alkalmas a 

szaporítási program sikerességéhez. Ha ismerjük az állat személyiségét, és tudjuk, milyen 

körülmények között kellene tartani, eldönthető, mely állatkert lesz megfelelő az adott egyed 

számára, de az is, hogy az állat bevonható-e egy visszatelepítési programba, vagy nagy 

valószínűséggel nem lesz képes a szabadban életben maradni (BIAZA, 2009). 

A környezet meghatározó szerepét már számos vizsgálat igazolta, s átfogó munkák 

segítik a környezetgazdagítás szerepének megértését is (Young, 2003). E felmérések, 

tanulmányok, a környezet, állatok viselkedésre gyakorolt hatását vizsgálják. A fogságban 
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tartott állatok fizikai környezetének hatásai, akár a kifutó kialakítása, a berendezési tárgyak 

környezetgazdagító szerepe, akár a kifutókban tapasztalható zaj hatása (Quadros et al., 2014) 

is képezheti a vizsgálat tárgyát. A cél, hogy megfelelő környezet kialakításával lehetőség 

legyen az állat természetes viselkedésének megnyilvánulására, illetve a természetes 

viselkedés megléte igazolja a megfelelő környezet kialakítást. Ha az állatnál viselkedési 

problémát találnak, ez nagyon sok esetben sztereotip viselkedést jelent, el kell tudni dönteni, 

hogy okozhatja-e ezt a nem megfelelő környezet (pl. ingerszegény vagy túl zajos), vagy az ok 

régi meghatározó eseményekben keresendő, esetleg teljesen más, például idegrendszeri 

probléma áll-e a háttérben. Régebben egyértelműnek tartották, hogy az állatkerti és 

haszonállatok esetében a sztereotip viselkedés az állati jólét egyértelmű indikátora, ma már a 

kérdést sokkal árnyaltabban ítélik meg (Mason, Latham, 2004). Ismertek olyan sztereotip 

viselkedések, melyek az adott környezetben éppen az állat egészségének javulását idézik elő, 

például az emésztés vagy az ingergazdagítás által, s az is előfordul, hogy nyugtató hatással 

bírnak az adott egyedre. Ezek ismerete azért is fontos, mert el kell tudni dönteni, hogy a 

sztereotip viselkedést mutató egyedet kezeljük-e, s ha igen: hogyan? Kell-e változtatni a 

környezeten, lehet/szabad-e megszakítani az adott viselkedést, s azt is tudnunk kell, hogy a 

mellette levő, de sztereotip viselkedést nem mutató egyed jóléte milyen, hiszen a sztereotip 

viselkedés hiánya még nem igazolja a biztos jólétet! 

Az állatkerti állatok környezetében azonban nem csak az élettelen tényezők játszanak 

fontos szerepet. Vizsgálható/vizsgálandó a gondozókkal/trénerekkel való kapcsolat, de a 

látogatók hatása is. Az, hogy az állattal ki és milyen kapcsolatot épít ki, meghatározó lehet 

más területeken is. Például a gondozókkal kialakított pozitív kapcsolat csökkenti a félelmi 

viselkedést, egyes kutatások szerint javítja a látogatókkal való kapcsolatot is, s a kevesebb 

félelmet mutató állat jobb egészséggel is jellemezhető (Claxton, 2011). A viselkedés, az állati 

jólét szempontjából külön figyelmet érdemel az állatkerti állatok tréningezésének hatása 

(Melfi, 2013), az állatkerti simogatókban a látogatókkal való fizikai kontaktus hatása 

(Farrand, Hosey, Buchanan-Smith, 2013). 

Az előadás célja, hogy felhívja a figyelmet a viselkedés, a viselkedési problémák 

elemzésének, kezelésének fontosságára. A társállatos gyakorlatból hozott példák, az 

állatkertek, haszonállatok, laborállatok kapcsán ismertetett irodalmi adatok, arra próbálnak 

rávilágítani, hogy ez a tudományterület nélkülözhetetlen a mai állatorvoslásból, de nem csak 

az állatorvosi, hanem a tréneri, tenyésztői, gondozói munkából is. A viselkedés értelmezése 

különös jelentőséggel bír az állatkerti munka során is, s bár a felületes szemlélő bonyolultnak 

láthatja, a viselkedés elemzésére, a problémák kezelésére érdemes időt és energiát szánni, 

mert eredménye bőven kárpótolni fog érte, az állatok egészségének javulása, a programok 

sikerességének növekedése, a látogatók pozitív véleménye által. A különböző kutatások 

eredményei, megfelelő óvatossággal kezelve, hasznosak lehetnek minden területen. A 

társállatok jól leírt viselkedésproblémái, a kezelés lehetőségei átültethetőek a haszonállatok, 

vagy akár állatkerti állatok viselkedés-zavarainak kezelésébe, s az állatkerti állatok kapcsán 

feltárt összefüggések, például a környezet gazdagításáról, nagy segítséget jelenthetnek a 

társként tartott egzotikus állatok jólétének biztosításához is.  
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PHYSICAL RESTRAINT AND CHEMICAL IMMOBILIZATION, SOFT CAPTURE, DRUG DELIVERY 
SYSTEMS 
The ability to effectively and safely administer anaesthetic drugs to non-domestic species is one of the central tasks facing 
practitioners of zoological medicine. An important and often overlooked aspect of chemical immobilization of zoo and wild 
animals is proper physical restrain. How does one get close enough to be able to effectively and safely deliver the 
appropriate drug combination? Would physical or chemical immobilization be more appropriate? The answer would be the 
good combination of physical and chemical restraint using of wide variety of capture and handling devices. 

 

Az állatkertek is egyfajta üzemi állattartó telepek, de az ott bemutatott fajok sokfélesége, 

sokszínűsége, speciális, máshol a gyakorlatban nem használt tartási és kezelési módot igényel. 

Az itt tartott állatok nagy része nem tűri az emberek közelségét, az állattartó mégis 

többször kényszerül arra, hogy állatát közelről, "kéznyi" távolságból kezelhesse, vizsgálhassa. 

Az immobilizáció latin eredetű szó, konkrét orvosi jelentése rögzítés, a test vagy 

valamely részének mozdulatlanná tétele. A kifejezés alatt az általános és az állatkerti 

állatorvosi gyakorlatban az egyes állatoknak mozgásképtelenné tételét vagy legalábbis 

jelentős mértékben nehezített mozgásúvá tételét értjük. 

Ennek lehetőségét a napjainkban már természetes gyakorlatként folytatott kémiai 

immobilizáció biztosítja. Ezen eljárás során egy kivető (belövő) eszköz (projector) 

segítségével egy hordozó (projectil) éri el az állatot, és a szövetek közé juttatott kémiai szerrel 

immobilizálja, mozgásképtelenné teszi. 

Vadfajok kémiai immobilizálására leggyakrabban zártkertekben kerül sor. A 

vadgazdálkodásban működő szakemberek gyakran dolgoznak szabad területeken, ahol az 

adott faj egyedeit természetes élőhelyükről kell kifogniuk. Ilyenkor a kémiai immobilizálás 

sokszor már csak kiegészítő tevékenység, mert az állatok nem közelíthetők meg kellőképpen. 

Az immobilizáció a hálóval, szorítókarámokkal, csapdákkal elfogott vad nyugtatására, 

bódítására szorítkozik. Ilyenkor a fizikai és a kémiai immobilizáció egymást kiegészítő, 

együttes tevékenység. 

Ma már elmondható, hogy a kémiai immobilizálás rendszerint gyors, pontos, jó 

biztonsággal tervezhető eljárás. 

Napjainkban az állatkerti szakemberek rendszerint neurolept-analgesia végzésére vagy 

ahhoz hasonló állapot kialakítására törekszenek. 

A neurolept-analgesia részben megtartott öntudat mellett jó vegetatív bénulás és teljes 

analgesia révén biztosítja az operációra alkalmas állapotot.  

A neurolept-analgesia inhalációs narkotikumokkal való tovább mélyítésére csak hosszú, 

fájdalmas beavatkozások esetén kerül sor. 

A neurolept-analgesiás állapot során az állatok könnyen kezelhetők, ládázásuk, kisebb 

utakon történő szállításuk nem okoz problémát, hosszabb utak során pedig az állapot 

fenntartható, mélyíthető. 
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Az ideális immobilizációs szer ismérvei: 

 koncentrált forma, a szükséges dózis beférjen egy repülő fecskendőbe, 

 megfelelő stabilitás, 

 gyors felszívódás, 

 hatékony anaesthesia-szint gyors kialakulása, 

 kellően hosszú ideig tartó, hatékony vérszint fennmaradása, 

 széles terápiás sáv, 

 hozzáférhető, biztos antidotum, 

 gyors eliminatio, 

 nincs teratogén hatás, 

 nincs maradandó mellékhatás vagy szervkárosító hatás, 

 nem szövetizgató, 

 keringést vagy légzést lényegesen nem befolyásolja, 

 ember számára veszélytelen, 

 olcsó. 

A felsorolt követelményeknek minden vonatkozásban megfelelő szer nincs. Ezért a gyakorlat 

az éppen soron következő eset ismeretében választja ki azt a szert, amely önmagában vagy 

valamely kombinációban próbálja közelíteni az ideális ismérveit. 
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THE USE OF „LAN” IN THE ZOO MEDICINE 
Since their first application four decades ago, Long Acting Neuroleptics have been routinely used in the zoo and wild animal 
medicine. Beyond the traditional role in the reducing of the stress associated with the translocation and confinement of 
ungulates, their use proved to support the behaviour management, training and hospitalization in certain species. Due to the 
remarkable risk of adverse reactions, the use of long acting neuroleptics requires careful planning and deliberate evaluation 
of the patient’s physical and psychical status throughout the whole procedure.  

 

Long Acting Neuroleptic / Tranquilizer / Antipsychotic Drug 

 neuroleptikum 

 olyan módon adagolható, hogy egy dózis bejuttatásával terápiás hatás alakul ki min. 3 

napig / min. 7 napig / 3-30 napig / rövid-, közép-, hosszú hatású 

 aktív komponens zsírsav-észter formában, olajos vivőanyagban formulázva 

 a zsírsav-észter lassú felszabadulása a beadás helyén az olajos depoból, a zsírsav-észter 

lassú felszívódása a véráramba, a hidrolizációt követően lassú metabolizáció, lassú 

elimináció 

 phenotiazin származékok 

 major tranquilizer: kevésbé szedatív, kevésbé anticholinerg (perifériás alfa adrenerg 

receptor blokkolás, thermoregulatio gátlás), kifejezettebb extrapyramidalis 

mellékhatás 

 hatás: dopamin receptor blokkolás a limbikus rendszerben – ataraxia (csökkent 

agresszió, csökkent emocionális reakciókészség, csökkent stresszérzékenység), 

csökkent spontán motoros (spinális és fájdalom reflex) tevékenység  

 mellékhatás: blokkolás a basalis ganglionokban – extrapyramidalis tünetek 

 mellékhatás: blokkolás a hypothalamusban – fokozott prolactin secretio; LH, ADH 

secretio gátlás 

Mellékhatások 

 EPS (Extra-Pyramidal Signs) 

 dopamin blokkolás az extrapyramidalis rendszerben – ACH felszabadulás – 

spasmus 

 akut / tardive kialakulás 

 acute dystonia: fej, nyak, arc rendellenes izommozgásai 

 akathisia: nyugtalanság, izgalom, megállás hiánya 

 másodlagos parkinsonismus: végtagmerevség, izomgörcsök, kifejezéstelen 

arc, darabos, bizonytalan mozgás 
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 tardive diskinesia: ismétlődő izommozgások a fejen, nyakon, törzsön, 

végtagokon 

 enyhe tünetek: nyálzás, nyelvöltögetés, rágás 

 súlyos tünetek: nyugtalanság, körbenjárás, elfekvés, dobogás 

 elhúzódó EPS – étvágytalanság, kimerülés 

 kezelés 

 neuroleptikum adagolásának megvonása/csökkentése 

 izgalmi tünetek kezelése (szedatívumok, hipnotikumok) 

 anticholinerg szer adagolása (diphenhydramine, benztropine, biperidin, 

ethopropazine, orphenadrine, procyclidine, trihexyphenidyl) 

 tüneteket kiválthatja magas dózis, beadást követő zavarás, zaj, hiperthermia 

Története 

 1984-től, Dél-afrikai Köztársaság 

 patások befogásával, áttelepítésével kapcsolatos mortalitás csökkentése 

 minor tranquilánsokhoz hasonló, de hosszabb hatás igénye 

Használat indokoltsága 

 stressz (pl. áttelepítés, csapatösszetétel, tartástechnológia, környezet) – amitől nem lehet 

elmenekülni, és hosszú idő megszokni 

 hospitalizáció  

 tréning 

Adagolás módja, szabályai 

 referenciák ismerete, legalacsonyabb effektív dózis alkalmazása 

 izgatottabb egyedeknek / fajoknak általában magasabb dózis 

 hatás kialakulásának ideje, hossza, vége 

 megfontolások csoportosan élő állatok esetében 

 kombinációk alkalmazása – loading dose 

 nyugalom biztosítása 

 hatás nyomon követése 

 egyedek jelölése az ismételt adagolás elkerülése érdekében 

 anticholinerg szerek előkészítése 

Alkalmazás korlátai 

 faji, egyedi érzékenység 

 viselkedés zavarok esetén egyéb nem LAN hatóanyagok 

 technológia hiányosságait nem helyettesíti 
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1. táblázat. Gyakorlatban alkalmazott neuroleptikumok. 

 Hatás kialakulása Hatás hossza Megjegyzés 

rövid hatású 

 acepromazin-

maleát 

< 10 perc IV 

15 perc IM 

< 6 óra  

 azaperon < 10 perc IV 

15 perc IM 

< 6 óra  

közép hatású 

 haloperidol-acetát < 5 perc IV 

10-15 perc IM 

10-12 óra PO 

 zuklopentixol-

acetát 

1 óra IM 3-4 nap  

hosszú hatású 

 perfenazin-enantát 12-16 óra IM 7-10 nap  

 haloperidol-

dekanoát 

24-48 óra IM 30 nap étvágytalanság, 

elhúzódó 

szedatív hatás 

 pipotiazin-palmitát 3 nap IM 2-4 hét  

 flufenazin-

dekanoát 

24-72 óra IM 21 nap  

 zuklopentixol-

dekanoát 

1 hét IM 10-21 nap elégtelen 

szedatív hatás 
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HOW DOES THE MONKEY COME DOWN FROM THE TREE? PRIMATE ANAESTHESIA 
Primate anaesthesia is still a challenging task for any zoo or wildlife veterinarian. It is not simply to dart “some ketamine” or 
ketamine - α2 agonist mixture to our patient, but it is rather a complex and fine decision by the properly trained expert, which 
includes the exact knowledge of the species and even the individual’s behaviour and temper, the assessment of the certain 
situation (kept in a group, separated or even escaped), the medical condition (painful or not, including other risk factors) and 
the intervention itself (short or long, with or without invasive techniques). The presentation will not give the final solution for 
every situation, but aims to open our minds and to list what can possibly go right or wrong when we plan or have to 
anaesthetise primates. 

 

A főemlősök anesztéziája korántsem egyszerűsíthető le arra, hogy „adunk egy kis ketamint” 

vagy egy ketamin – α2 agonista kombinációt, és ezután nyugodtan hátradőlhetünk, mert a 

páciens elalszik, mi pedig el tudjuk végezni a feladatunkat. Az előadás megpróbálja 

végigvenni, hogy mennyi mindennel kell számolnunk, amikor ennek az állatcsoportnak 

végezzük az altatását. 

Kezdjük rögtön a nagy fajszámmal és változatossággal. Jelenleg közel 300 főemlős faj 

ismert, és ez a szám még mindig változik, hiszen manapság is fedeznek fel fajokat akár úgy, 

hogy azok először egy délkelet-ázsiai piacon kerülnek a taxonómusok látókörébe, mint az a 

közelmúltban is történt a Presbytis johnaspinalli langúr fajjal. Ami nem változik azonban, 

hogy bizonyos fajok manuálisan megfoghatók és rögzíthetők, míg másokhoz a fizikai erejük 

vagy a gyorsaságuk miatt csak távinjekciós felszereléssel vagy más befogó alkalmatossággal 

közelíthetünk. Egyes fajok (pl. az emberszabásúak többsége, de akár a páviánok vagy 

bizonyos makákók is) rendkívül veszélyes állatok, ahol a megfelelő mértékű bódulat alapvető 

fontosságú a biztonságos munkához. Mindenesetre az tény, hogy az akár 40 grammnál is 

kisebb egérmakik (Microcebus spp.), illetve a 180 kg-nál nagyobb testsúlyt elérő gorillák 

(Gorilla spp.) egyaránt főemlősök, amihez talán nem kell többet hozzáfűzni. 

Tehát az első probléma már rögtön a befogással, megfogással, rögzítéssel kezdődik. A 

célcsoport ugyanis nem csupán erős, gyors vagy akár agresszív is, de egyben (legalábbis a 

fajok jelentős többsége) nagyon intelligens is. Azaz: a páciens tudja, hogy mire készülünk, és 

az állatorvos nem csupán egy igen népszerűtlen személy ezen állatok körében, de a jelenléte 

egyben növeli az izgatottságot, önmagában stresszhelyzetet teremt, ami óhatatlanul magasabb 

altatószer dózisokat, kezdeti agitációt, nehezebb elalvást eredményezhet. Itt azonnal meg kell 

említenünk a tréning fontosságát és szerepét (erről mások beszélnek), illetve azon rövid távú 

memória-kiesést okozó szerek hatását (pl. diazepam vagy midazolam), ami egy még nem 

kialakult rossz viszony esetén (pl. újonnan érkezett emberszabású egyed és az állatorvos 

kapcsolata) ezt az antagonisztikus ellentétet feloldhatja. 

Hasonlóan érdemes részletezni, hogy már az altatószer beadása is komoly kihívást 

jelenthet. Egyes fajok (pl. gibbonfélék) a folyamatos mozgásukkal nagyon megnehezítik a 

távinjekciós felszerelések használatát, a vékony végtagok miatt más főemlősöknél az 

altatópuska használata komoly traumás sérülések okozását rejtheti magában, a fúvócsőnél a 

hatótávolság és a lepattanó lövegek jelenthetnek gondot, míg állatkerti körülmények között a 

belövést végző személyre „vadászó” állat (szűk rácsokon keresztül történő célzás) mind-mind 
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a gyakorlatból származó példák. Jól bevált a lézerpontok használata a kis területen történő 

belövéseknél, mert itt igazi célzó mozdulat nélkül is elsüthető az altatófegyver.  

Sokszor elmondjuk, hogy a főemlősök gyógyászata sokban hasonlít az emberekéhez. 

Ezek szerint akkor az is feltételezhető lenne, hogy egy humán aneszteziológus minden 

szituációt megold a meglévő hasonlóságok miatt. A valóságban inkább azt lehetne mondani, 

hogy az állatorvos és humán aneszteziológus remekül kiegészítik egymást sok-sok 

élethelyzetben. A humán orvosok gyakorlata nyilvánvalóan kisebb az indukció során, hiszen 

ebben a főemlős fajban rendkívül ritkán menekül futva a beteg, és még ritkábban kell az 

anesztéziát néhány méter távolságból végrehajtani arra várva, hogy az elalvó páciens 

mekkorát puffan majd a földön. Viszont fordítva is kijelenthető, hogy a fenntartás során a 

humán aneszteziológusok általában jóval nagyobb gyakorlattal rendelkeznek a több órás, 

bonyolult beavatkozásokhoz történő altatásokban, ezért erősen javasolt a két szakterület ilyen 

jellegű összekötése (pl. a Fővárosi Állat- és Növénykertben a hosszú emberszabású, de akár 

nem-emberszabású altatásoknál is rendszeresen együtt dolgozunk humán altatóorvosokkal, 

ahol az indukciót állatorvos, a fenntartás zömét humán orvos végzi).  

A fent vázolt beadási módok rögtön rávilágítanak egy azonnali, újabb veszélyforrásra, 

az elalvás és kontrollált alvás közti szűk határmezsgyére, amikor az állat még nem 

megközelíthető vagy nem megközelíthető helyen alszik el (jelentős lehet szökött állatoknál 

vagy nagy magasságban elalvó állatoknál, amit részben a kifutó vagy altatóbox kialakításával 

lehet kontrollálni). Ezért fontos az új tartóhelyek kialakításánál azok alakját, 

lerekeszthetőségét a belövés szempontjából is átgondolni, mert ha ez nem történik meg, akkor 

ez szinte lehetetlen feladatot is jelenthet. Mindez azért is életbevágó, mert egy nagy 

magasságból leeső vagy ott fennakadó állat akár végzetes sérülést is szenvedhet, vagy az 

egyed kézbe vételéig nagyon hosszú és értékes „altatási idő” telhet el. 

További gondot okozhat, hogy az adott faj vagy éppen állat milyen habitusú. Nem 

nehéz különbséget tenni egy csimpánz vagy orángután viselkedése és vérmérséklete között, 

de az is előfordulhat, hogy a csapaton belüli szeparáció nem lehetséges, és ilyenkor adott 

esetben a leginkább támadékony vagy protektív egyedet kell először kiemelni. Persze itt 

rögtön gondolhatunk az altatás utáni, ébredés alatti fázisokra is, ahol a bonyolult szociális 

struktúrájú, rangsorban élő fajoknál arra is nagyon figyelnünk kell, hogy egy a rangsorban 

magasabban álló egyed, nehogy a „gyengébb arcát” mutassa, és aközben támadják meg a 

rangsorban alacsonyabban állók, miközben még nem képes a rá jellemző módon viselkedni. 

Ha mindezen problémákon átküzdöttük magunkat, akkor (illetve nyilvánvalóan még a 

beavatkozás előtt) gondoljunk a megfelelő szerválasztásra (pl. a ketamin önmagában alkalmas 

bizonyos fajoknál kisebb beavatkozásokra, vérvételre, szállításhoz való berakodásra vagy 

áthelyezésre), a monitorizálás lehetőségeire (pl. műszerek felhelyezése, pigmentált 

nyálkahártyák jelenléte), az intubáció módjára (laringoszkóp, endotracheális tubus vagy 

laringeális maszk használata), a szabad véna biztosítására. 

Összegezve az elmondottakat, a főemlős anesztézia elsőre talán nem tűnik annyira 

bonyolultnak, mint egyes nagytestű állatkerti állatok altatása, pedig könnyen az lehet. Itt is a 

megfelelő tervezésre, a lehetséges buktatók minél teljesebb körű számba vételére és 

feltárására, illetve szakmai alázatra van szükség. 
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HUMAN ANAESTHESIOLOGY: CHALLENGES OF ANAESTHESIA FOR MAJOR OPERATIONS 
Lengthy surgeries under general and/or regional anaesthesia impose a significant burden on the patient, who is usually 
already suffering from some disease. In fact, all the aphysiologic factors of the perioperative period (including hospital stay, 
anaesthesia, operational interventions, etc.) have a negative impact on the processes of even the healthy body. The 
anaesthesiologist’s task in this situation is to guide the patient's preoperative investigation, preparation, develop a plan for 
anaesthesia, lead the anaesthesia properly, prevent complications with appropriate (monitoring, technical, professional etc.) 
measures and give instructions regarding the postoperative period. 
The overall perioperative and anaesthesia-related morbidity and mortality declined very significantly in recent decades. The 
improvement is primarily due to the introduction of advanced surgical and anaesthetic techniques, technologies, 
improvements in patient preparation. In order to preserve or improve these results, communication to patients, relatives and 
staff is of paramount importance, too. 

 

Az altatásban és/vagy érzéstelenítésben végzett hosszadalmas műtétek igen jelentős 

megterhelést róhatnak a – már általában eleve valamilyen betegségben szenvedő – páciensre. 

Valójában a perioperatív időszak (beleértve a kórházi benntartózkodást, az anesztéziát, az 

operatív beavatkozást stb.) fiziológiás tényezői kedvezőtlenül hatnak az egészséges szervezet 

folyamataira is. Ennek okaként a pszichés és szomatikus stressz, a fájdalom, a szövetsérülés 

és a gyógyulással (illetve az esetleges szövődményekkel) járó negatív tényezők jelölhetőek 

meg. 

Az aneszteziológus feladata ebben a helyzetben az, hogy vezesse a beteg preoperatív 

kivizsgálását, felkészítését, alakítson ki tervet az altatáshoz és/vagy érzéstelenítéshez, 

megfelelő módon vezesse az anesztéziát, és adjon utasításokat a posztoperatív őrzés teendőit 

illetően. 

A „nagy” műtétek, illetve altatások kockázatát számos tényező befolyásolja. Ilyenek pl. 

a beteg, a végzett beavatkozás, a hely és idő, a személyi és tárgyi feltételrendszer, valamint a 

sürgősség (elektív vagy akut) rizikófaktorai. A beteg teherbíró képességét hagyományosan az 

ASA (American Society of Anaesthesiology) kategória megadásával jellemezzük (ASA I: jó 

fizikai terhelhetőség, ASA V: moribund beteg). Ezt a nagyon általános, az anamnézis 

alapadataira támaszkodó kategóriákba osztást a kötelező fizikális és a személyre szabottan 

szükséges labor-, illetve eszközös vizsgálatok, szakkonzíliumok fényében finomítani kell. A 

tervezéskor az elvégzendő beavatkozás besorolása is fontos (kis-, közepes, illetve nagy 

kockázatú műtét).  

A következő lépés a beteg felkészítése a műtétre. Ide tartozik a társbetegségek (pl. 

anémia, alultápláltság, isémiás szívbetegség, hipertónia, cukorbetegség, COPD stb.) optimális 

állapotba hozása, a szakkonzíliumok eredményének áttekintése, a gyógyszerelés, a táplálási, 

infúziós, transzfúziós és antibiotikus terápia megbeszélése, egyeztetése. Ez olykor heteket is 

igénybe vehet. 

Az altatás és/vagy érzéstelenítés módjának megválasztása az aneszteziológus 

(pácienssel egyeztetett) szuverén döntésén alapul. Általánosságban elmondható, hogy a 
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balanszírozott („több lábon álló”) módszerek, illetve a regionális technikák előnyösebbek a 

súlyos szövődmények megelőzése szempontjából. 

Intraoperatíve mindent meg kell tenni a beteg normális élettani paramétereinek, 

szervműködéseinek lehető legstabilabb, a fiziológiás helyzethez adaptáltan legelőnyösebb 

módon való fenntartása érdekében. Általánosságban el kell kerülni a lokális és szisztémás 

hipoxiát és jelentős hiperkapniát; a nagy intravaszkuláris, intrakraniális, intraabdominális 

volumen- és nyomásingadozást, a kihűlést, a vércukorszint jelentősebb változásait, a 

ritmuszavart és az aspirációt. Óvni kell a beteget a felfekvéstől, a jatrogén égési és kémiai 

sérülésektől, tartósabb nyomás alá került perifériás ideg neuropátiájától. Az ízületek az 

élettani mozgásterjedelmen belül tartandóak, a mellkas és a has szabad mozgását biztosítani 

kell. Az altatott, sokszor relaxált izomzattal rendelkező beteget védeni kell a mozgatás és a 

műtőasztalon tartózkodás alatt az esetleges sérülésektől. A műtét alatti monitorozás 

kiterjedtségét az előzőekben vázoltak alapján kell megtervezni; minimálisan EKG, 

pulzoximetria és kapnográf használata elengedhetetlen, de egészen speciális monitorozási 

eljárásokra is szükség lehet. 

A posztoperatív időszakban figyelni kell a páciens megfelelő oxigén- és 

folyadékellátására. Kiemelten fontos továbbá a fájdalom, a hányinger és hányás megelőzése, 

valamint a meleg, lehetőleg stresszmentes környezet biztosítása. A szájon át még táplálkozni 

nem tudó beteg gyógyszerelésének átállítása, az esetleges antibiotikum-kezelés, trombózis-

profilaxis beállítása a fogadó osztály személyzetével közös feladat.  

A perioperatív és a közvetlenül az anesztéziához köthető morbiditás és mortalitás az 

elmúlt évtizedekben igen jelentősen csökkent. A javulás hátterében elsősorban a műtéti és 

altatási technikák, technológiák fejlődése, a betegek előkészítésének javulása áll. Egyre bővül 

azonban a mind több társbetegséggel rendelkező, korábban nem altathatónak tartott betegek 

köre. Az eredmények további javítása, illetve megőrzése céljából az előbbieken kívül kiemelt 

fontossággal bír a beteggel, hozzátartozóival, illetve a szakszemélyzettel történő 

kommunikáció is. 
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PHARMACOLOGICAL BEHAVIOUR MODIFICATION IN WILD ANIMALS 
Behaviour modification is an unavoidable concern in the veterinary medicine, especially in the companion animal and wild 
animal field. These drugs are relatively frequently used for the treatment of aggression, obsessive-compulsive behaviours, 
phonophobia or any type of anxieties. A wide range of medication is at the veterinarians disposal to manage these 
phenomenons. Neuroleptic tranquilizers include the phenothiazines (e.g. acepromazine. chlorpromazine) and the 
butirophenones (e.g. azaperone, haloperidol, droperidol), which sedate, „tranquilize” animals without affecting 
consciousness. Benzodiazepines (e.g. alprazolam, diazepam) are used for a wide variety of symptoms according to their 
potent anxiolytic properties. Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs), like fluoxetine, and tricyclic antidepressants, like 
clomipramine are also frequently applied. MAO inhibitors, like selegiline are less frequently used nowadays in the human 
field because of dietary and drug interactions. Clomipramine and fluoxetine remain the leading drugs for treating anxiety and 
aggression related disorders in animals. 

 

A tudatmódosításra való igény a társállatgyógyászatban és a vadállatok kezelése során 

gyakran felmerül. Számos gyógyszer alkalmas az agresszió, az obszesszív-kompulzív 

viselkedési formák, illetve a zajtól való félelem kezelésére. A leginkább specifikusak az ún. 

antidepresszánsok, melyek az idegrendszerben specifikusan a szokatlan viselkedés, a 

„depresszió” kialakulásáért felelős neurotranszmitterek (pl. szerotonin) funkcióját 

befolyásolják. 

Nem specifikus, nyugtató, trankvilláns hatású szerek a fenotiazin és butirofenon 

neuroleptikumok (major trankvillánsok). A fenotiazinok közé tartozik pl. az acepromazin és a 

klórpromazin, a butirofenonok fontosabb vegyületei az azaperon, a haloperidol és a 

droperidol. Ezek nyugtató hatású vegyületek, elsősorban extrapiramidális és hipotenzív 

mellékhatásokkal. Szájon át általában jól felszívódnak, alkalmazásuk ezért nem ütközik 

nehézségekbe. A legtöbb tapasztalat a haloperidollal és a perfenazinnal kapcsolatban került 

leírásra, de utóbbi Magyarországon nem elérhető. 

A benzodiazepinek erőteljes anxiolyticus és agresszió-ellenes hatással bírnak. A 

fonofóbia kezelésében szintén elsőrangúak. Ugyanakkor egyes esetekben (pl. macskák 

esetében) paradox agresszivitást okozhatnak, vélhetően a frusztrációért felelős agyi központok 

gátlásával. Májban történő metabolizmusuk gyors és gyakran kifejezett (ún. first pass hatás), 

ezért per os biológiai hasznosulásuk igen széles tartományban mozog. Az egyik legjobban 

felszívódó, a kisállatgyógyászatban is gyakran használt hatóanyag az alprazolam. 

A leginkább specifikus, hosszútávon is viszonylag biztonságosan alkalmazható, a 

tudatot a fentieknél kevésbé „tompító” hatóanyag-csoport a humán gyógyászatban 

antidepresszánsoknak nevezett gyógyszercsoport. Három alapvető hatástani osztályt 

különböztetünk meg. A monoamino-oxidáz (MAO)-gátlók közé tartozó szelegilin mára 

elavult szerré vált, elsősorban sok mellékhatása miatt. A triciklikus antidepresszánsok a 

szerotonin és a noradrenalin visszavételét gátolják. Az egyik legfontosabb hatóanyag, a 

klomipramin ide tartozik, ezzel kapcsolatban sok állatorvosi tapasztalattal rendelkezünk. 

További, ebbe a csoportba tartozó gyógyszerek az amitriptilin és a doxepin. A harmadik 

csoport a szelektív szerotonin visszavétel gátlók (SSRI). A leginkább szelektív gyógyszerek, 
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mellékhatásaik ritkák, legfontosabb képviselőjük a fluoxetin. Az antidepresszánsokat egyedek 

közötti agresszió, félelemből fakadó agresszió, illetve megrögzött viselkedési formák 

esetében alkalmazhatjuk. Hatásuk lassan alakul ki, nem ritka, hogy 2-3 hét is kell a terápiás 

vérszint kialakulásához. 
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Zoos are generally accepted as safe, family-friendly activities but in fact, escapes by wild 

animals are not unheard of. The escape of dangerous animals is the nightmare of every 

veterinarians and keepers: different scenarios will be discussed where fear became a reality. 

In a zoo animal escape different points have to be evaluated. 

1. Designing a zoo (and the enclosures) 

Preventing animal escapes starts with bricks and fences. Strong, high walls usually come as a 

standard as well an inner an outer perimeter. Important is designing enclosures with adequate 

space for the animals and using right materials – such as toughened safety glass and stainless 

steel zoo mesh. Some of the Italian zoos are over 30 years old when health and safety 

concerns were less than they are now. These zoos changed a lot in the last years improving 

their critical situation. 

2. Evaluating and knowing the risks  

Animal escape is a situation that none of the zoo staff want to have to face, but everyone have 

to prepare for it: knowledge of the species of animals housed is essential. Each species is 

different, as are the risks they pose. Animals are classified according to the amount of damage 

they could cause if they escape; for instance big cats, elephants, rhinos and great apes are the 

most dangerous from this point of view. 

Zoo staff, including veterinarians, need to be aware of the "danger-critical points" 

during the daily routine, when zoo security is at its most vulnerable: feeding times, moving 

animals, veterinary visits, maintenance work and so on. 

The way a zoo responds to an animal escape depends on the type of animal missing and 

where it escapes to. An “unusual” case of “tiger missing” will be discussed. 

3. Public safety  

Human life is always the "first priority" for zoos. 

Also in Italy, according to the European and Italian law, zoos which are home to 

dangerous animals are subject to stringent legal requirements to protect the public. EAZA 

suggests drills are carried out at least twice a year for a dangerous animal escape. These are 

usually to make sure each member of the staff knows his or her role in advance, but practical 

drills are really important. 

If the animal just „escapes” within its enclosure in the zoo's grounds, the police do not 

have to be told. 

In case of a dangerous animal escapes, the zoo has to inform the police as soon as the 

zoo premises were reached and the use of a lethal force is the right thing to do once the animal 

had left the confines of the zoo complex. Once a dangerous animal escapes from the zoo and 
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is in a public space, the most likely outcome is it will be shot (by a zoo's own staff or a 

policeman). 

The reason for this is not only, because dangerous animals are unpredictable "outside 

their own environment", but the risk that people might encounter them, too. 

Zoos need to have both properly trained marksmen on hand and the right calibre 

weapons available. 

While all previous points can be part of the role of different zoostaff (director, curator, 

keepers etc.), in an emergency plan for animal escape, the zoo veterinarian has to cover an 

important role especially in using anaesthesia for animal escapes within the confines of the 

zoo. 

Several cases of animal escapes will be discussed with emphasis to the anaesthetic 

emergency protocol in different taxa.  
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Pre-anaesthetic considerations 

Several factors will influence the method of anaesthesia, and the means of drug 

administration. If possible, the animal should be moved into an enclosure or handling facility. 

This allows the handler to administer drugs without remote delivery equipment or with low 

velocity remote delivery equipment. If animals must be captured in a large enclosure the 

capture must be carefully planned to decrease chase times. Prolonged chase times can result in 

capture myopathy or hyperthermia. Prolonged chase times can also increase the risk of 

trauma. 

Elective procedures should be planned for the cool hours of the day. Rumenal tympany 

can be a serious complication during anaesthesia. If the procedure is elective, captive deer 

should be fasted for 24 hours. Ruminants are prone to hypoxemia during general anaesthesia
1
. 

Which is exacerbated by positioning in dorsal or lateral recumbency. Alpha-2 agonist drugs 

such as xylazine or medetomidine will also exacerbate hypoxemia
1
. Chronically debilitated 

animals and animals with severe fluid deficits or blood loss are generally not good candidates 

for anaesthesia, and will be an increased risk. 

Monitoring and Supportive Care 

Hypoxemia is not uncommon during anaesthesia of deer
1,2

. Hypoxemia, in the face of 

hyperthermia, is a particularly serious situation, as hyperthermia increases tissue oxygen 

demand. This can increase the risk of capture myopathy or result in acute mortality. 

Hypoxemia can be prevented or treated in the field. Animals should be positioned in sternal 

recumbency. The head and neck should be extended to maintain a patent airway. The animal 

should be monitored for hypoxemia, ideally with a pulse oximeter. A multi site sensor applied 

to the tongue generally provides a good signal. Normal hemoglobin saturation should be 95-

98%, below 85% is considered hypoxemic. If a pulse oximeter is not available the mucous 

membranes should be monitored for cyanosis. Severely hypoxemic animals are often 

tachycardic. Heart rates above 150 in mature deer may result from a stress response due to 

hypoxemia, hypercarbia, pain or hypotension. Tachycardia, followed by severe bradycardia 

(HR<30) is often a warning sign that hypoxemia is very severe and the heart may fail. 

Supplemental inspired oxygen should be considered in hypoxemic animals. Portable 

equipment is available to facilitate oxygen delivery. An ambulance type regulator and 

aluminum D-cylinder is light weight, portable and sturdy. It can provide a 10 l/min flow for 

up to 30 minutes. An E-cylinder will provide this flow for an hour or more. A nasal catheter 

can be used in deer and bison. The catheter should be threaded as far as the medial canthus of 

the eye. A flow rate of 6-8 l/min is generally sufficient for white-tailed deer and mule deer. A 

flow rate of 8-10 l/min is required in larger deer species. 

Heart rate and pulse quality should be monitored every 5 minutes. The auricular artery 

is easily palpated in deer. If the auricular artery cannot be palpated a femoral pulse can be 

used.  
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Maintenance in sternal recumbeny will help to prevent the development of rumenal 

tympany. If rumenal tympany is a problem the animal may be rocked gently to stimulate 

eructation. A rumen tube can be used, but may predispose to regurgitation and aspiration. 

Generally, if rumenal tympany is severe, it is advisable to finish the procedure quickly and 

antagonize the anaesthetic agents. If alpha-2 agonists have been used, the administration of 

tolazoline, yohimbine, or atipamezole will stimulate rumenal activity and relieve rumenal 

tympany. 

Rectal temperature should be monitored every 5-10 minutes. Deer and bison are prone 

to hyperthermia
1,3

, especially following a long chase. Rectal temperature greater than 40°C 

are cause for concern, and attempts should be made to cool the animal, cold water sprayed on 

the animal or snow packed into the inguinal and axillary regions may help. Rectal temperature 

in excess of 41°C is an emergency and should be treated aggressively. It is difficult to actively 

cool large animals and often the best option with severe hyperthermia is to antagonize the 

immobilizing agents and allow the animal to recover. Hyperthermia greatly increases 

metabolic oxygen demand. Hyperthermia, in the face of hypoxemia, is a particularly serious 

complication. Hyperthermic animals should receive supplemental inspired oxygen to offset 

hypoxemia. 

Pharmacological considerations 

This section discusses pharmacological agents that may be used for anaesthesia of deer, 

specific drug doses can be found in Tables 1 and 2. It is important to note that all of these 

drugs are off label, there are no anaesthetics approved for game farmed species in Canada. 

Attention must be paid to hunting seasons and appropriate marking of wild captured animals, 

to avoid consumption of drug residues in meat. It is often possible to perform simple 

procedures on calm, captive wapiti following sedation with 1 mg/kg of xylazine IM. The 

addition of 1-2 mg/kg of ketamine IV will produce light anaesthesia, and will decrease the 

risk of sudden arousal from the sedation. A mixture of xylazine and Telazol
®
 is useful for 

anaesthesia of wapiti, white-tailed deer, mule deer and moose. The mixture is prepared in a 

1:2 ratio by adding 250 mg of 100 mg/ml xylazine to 500 mg of Telazol
® 

powder. The 

resulting mixture contains approximately 89 mg/ml of xylazine and 178 mg/ml of Telazol
®1

. 

Antagonism of the xylazine component will hasten recovery. Yohimbine, tolazoline or 

atipamezole can be used to antagonize xylazine in deer. 

 

Table 1. Recommended anaesthetic and antagonist dosages in captive wapiti and white-tailed deer. 

 wapiti white-tailed deer 

xylazine (mg/kg) IM 1 2-3 

xylazine (mg/kg) IM +  

ketamine (mg/kg) IV 

1 (x) +  

1-2 (k) 

2-3 (x) +  

1-2 (k) 

xylazine +  

Telazol
®

 (mg/kg) IM 

1 (x) +  

2 (t) 

1-1.5 (x) + 

2-3 (t) 

carfentanil (g/kg) +  

xylazine (mg/kg) 

10 (c) +  

0.1 (x) 

10 (c) +  

0.2 (x) 

yohimbine (mg/kg) IM  

or dose divided half IV and half IM
 0.1-0.2 0.1-0.2 

tolazoline (mg/kg) IM  

or dose divided half IV and half IM
 2-4 2-4 

atipamezole (g/kg) IM  

or dose divided half IV and half IM 
100 100-200 

naltrexone (mg/kg) IV 1 1 
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Carfentanil will produce reliable immobilization in deer
5,

. Carfentanil should be combined 

with xylazine to produce muscle relaxation, or animals will demonstrate muscle rigidity and 

spontaneous movement.  

Table 2: Recommended anaesthetic and antagonist dosages in wild deer. 

 Xylazine/ketamine 

mg/kg   / mg/kg 

Xylazine/Telazol
® 

mg/kg   / mg/kg 

Carfentanil/xylazine 

μg/kg        / mg/kg 

Other  

combinations 

Moose 2           /    4 1.5         /    3 10             /    0.1 Medetomidine  

60 μg/kg + 

Ketamine 1.5 mg/kg 

Elk 2           /    4 1.5         /    3 10             /    0.1 Medetomidine  

70 μg/kg + 

Ketamine 2 mg/kg 

White-

tailed 

deer 

2           /    6 2           /    4 10             /    0.1 Medetomidine  

100 μg/kg + 

Ketamine 2 mg/kg 

Mule 

Deer 

2           /    6 2           /    4 10             /    0.1 Medetomidine  

100 μg/kg + 

Ketamine 2 mg/kg 

Woodland 

Caribou 

2          /     6  2          /     4 (S)  10             /    0.2 Medetomidine  

150-200 μg/kg + 

Ketamine 2 mg/kg 

 

Etorphine 60 μg/kg + 

xylazine 0.3mg/kg 

B.grounds 

Caribou 

2          /     6  2          /     4 (S)  10             /    0.2 Medetomidine  

150-200 μg/kg + 

Ketamine 2 mg/kg 

S This is a suggested dosage and a good starting place for the drug combination in this species. The 

combination has not been tested in this species, and the dosage has been extrapolated from 

experience with other drug combinations. 

 

Drug delivery 

Remote drug delivery may be required for anaesthesia of game farmed species. A pole 

syringe, which can extend reach up to 5 meters, and shields may be a good option for drug 

delivery to smaller deer species. A blow pipe and blow darts, such as telinject
®
 darts, will 

facilitate drug delivery up to 10 meters. The advantage of blow darts is that they are relatively 

atraumatic. Blow darts are available in volumes up to 5 ml. Dart pistols propel projectiles 

with CO2 or compressed air. Pistols will deliver darts accurately up to 15 meters. Steel darts 

expel their contents using an explosive charge. This will increase tissue trauma, compared to 

blow darts. Dart rifles are available from a variety of companies. dart velocity can be 

controlled by either changing the charge type or adjusting the power with a dial. These 

systems can propel a dart to distances > 60 meters, but to ensure accuracy and reduce tissue 

trauma, dart delivery should be kept to 30 meters or less. Dr. Terry Kreeger’s “Handbook of 

Wildlife Chemical Immobilization” contains an excellent description of currently available 

remote delivery equipment
5
. 
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Complications 

The most common complications, encountered during anaesthesia of wild ruminants, are 

hypoxemia, hyperthermia and rumenal tympany, which have been discussed above. Capture 

myopathy is a potentially serious complication that can be very difficult to treat
7
. Capture 

myopathy can be acute. In the acute form of capture myopathy the animals oxygen demand is 

far in excess of oxygen supply. Animals often present with hyperthermia, cyanosis, acidosis, 

tachycardia, and hypotension. The animal may die during the anaesthetic or soon after
7
. If the 

animal survives the acute stage it may develop subacute or chronic capture myopathy. This 

can have a variety of manifestations including paraplegia, ruptured muscles, myoglobinuria or 

oliguria
7
. The treatment of acute capture myopathy is directed at symptomatic treatment for 

shock, correcting acid base disturbances, maintaining normothermia and oxygenation. 

Treatment is extremely difficult, in a field situation, and often unsuccesful. Animals with 

chronic capture myopathy generally need to be euthanized. It is best to prevent capture 

myopathy by keeping chase times to a minimum and avoiding prolonged physical restraint. 

Trauma is not uncommon during capture. White-tailed deer can be very flighty and, as 

such, they are prone to self trauma.  

Anaesthesia of captive or game farmed deer 

Game farmed and other captive deer often have very different drug requirements compared to 

free ranging animals. The following section deals with anaesthetic management of captive 

deer. The focus of this section is on wapiti, mule deer and white-tailed deer. The first section 

deals with general considerations, this is followed by case discussions. 

Sedation of captive deer 

White-tailed deer and mule deer usually require 2-3 mg/kg body weight (BW) of xylazine, 

IM, to produce recumbent sedation. Wapiti require approximately 1 mg/kg, IM, to produce 

recumbent sedation.  

The drug can be administered by hand injection or pole syringe if the animal is in a 

handling facility, or by remote delivery using a blow pipe, or low powered rifle if handling 

facilities are not available. Once the xylazine has been administered, the animal should be left 

alone until it assumes a position of lateral recumbency. When the animal is recumbent, it 

should be cautiously approached and a towel should be placed over its eyes to decrease 

stimulation; noise should be kept to a minimum. Animals may appear to be very sedate under 

xylazine sedation, but they can wake up quite suddenly. To decrease the chance of sudden 

arousal, administer 1 mg/kg BW of ketamine into the jugular vein. Administer a “top-up” of 

ketamine at 10-15 min intervals. Allow at least 10 min to elapse following the last dose of 

ketamine, prior to reversal of xylazine. If ketamine is administered close to xylazine reversal, 

rigidity and convulsive activity may be seen. A combination of xylazine at the above doses in 

wapiti, mule deer, and white-tailed deer, plus azaperone at a dose of 0.1 mg/kg BW, IM, will 

produce very effective sedation; unfortunately, cyanosis is often encountered if ketamine is 

administered in addition to the above combination. Side effects of xylazine sedation can 

include rumenal tympany, regurgitation, decreased thermoregulatory ability, and respiratory 

and cardiovascular depression. Since xylazine-induced sedation can last several hours, the 

effects of the xylazine should be reversed. Yohimbine is very effective in cervids at a dose of 

0.1-0.2 mg/kg BW. Administer 0.1 mg/kg IV and 0.1 mg/kg IM. Tolazoline is also effective, 

and can be used at a dose of 2-4 mg/kg BW. Give half IV, and half IM. 
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Sedation and local anaesthesia 

Various local anaesthetic techniques may be used in cervids, and can be combined with 

sedative techniques for surgery. Techniques include antler block, paravertebral or field block 

for flank analgesia, local infiltration, and IV regional anaesthesia. Keep in mind the size of the 

animal and the toxicity of the drug. To avoid toxicity, it is wise to avoid doses of lidocaine in 

excess of 8 mg/kg BW during infiltration, and to use less than 4 mg/kg for IV regional 

anaesthesia. With 2% lidocaine in a 60 kg deer, this translates to no more than 24 mL with 

infiltration, and no more than 12 mL of lidocaine, without epinephrine, IV. To increase the 

volume available for administration, the lidocaine can be diluted with an equal volume of 

sterile water to produce a 1% solution. 

Local analgesia for velvet antler removal 

The simplest way to block velvet antler is to perform a ring block at the base of the antler 

pedicle. Lidocaine HCl (without epinephrine) is administered at a dose rate of 1 ml/cm of 

pedicle circumference. The block will produce surgical analgesia in 1-2 minutes and will last 

approximately 90 minutes. 

Drugs for capture via remote delivery 

Xylazine-tiletamine-zolazepam (XZT) is a useful combination for capture of escaped animals 

or for IM sedation/anaesthesia. The combination is more reliable than xylazine alone and can 

be administered at a much smaller volume than xylazine-ketamine. To mix the drug add 250 

mg of 100 mg/ml xylazine HCl to 500mg of Telazol
®
powder. The resulting solution contains 

approximately 90 mg/ml of xylazine and 180 mg/ml of Telazol
®

. The resulting mixture can be 

administered by IM injection and generally produces sufficient anaesthesia for minor 

procedures in the field. The effective dose for wapiti and moose is 1 mg/kg of xylazine + 2 

mg/kg of Telazol
®
. White-tailed deer and mule deer require 1.5 mg/kg of xylazine + 3 mg/kg 

of Telazol
®
. Excited animals often require a higher dose. This combination will provide 

approximately 45 minutes – 1 hour of anaesthesia. Anaesthesia may be prolonged with IV 

ketamine at a dose of 1-2 mg/kg, Q 15 min. Once the procedure has been completed 

antagonism of xylazine is recommended with tolazoline or yohimbine at the above dosage. 

The major complication associated with this technique is hypoxemia. 

Intravenous anaesthesia 

Short term anaesthesia can be readily accomplished with combinations of xylazine and 

ketamine: White tailed and mule deer: xylazine 2 mg/kg BW + ketamine 3-4 mg/kg BW, 

together, IM. Wapiti and red deer: xylazine 1 mg/kg BW + ketamine 3-4 mg/kg, together IM. 

There are 2 major disadvantages with this combination.  

1) The drug volume requires two darts. 2) Adequate time must be allowed for the 

animal to absorb and metabolize the ketamine, one must usually allow 30-45 minutes post-

ketamine administration before reversing the effects of the xylazine. A better approach is to 

administer a sedative dose of xylazine IM: white-tailed and mule deer, xylazine 2-3 mg/kg 

BW IM. wapiti: xylazine 1 mg/kg BW IM. Once the animal becomes recumbent administer 1-

2 mg/kg BW of ketamine IV. This will produce approximately 15 min of anaesthesia. 

Anaesthesia may be prolonged by the administration of additional boluses of ketamine (0.5-1 

mg/kg BW) as the depth of anaesthesia decreases, usually at 10-15 minute intervals. Using 

this technique anaesthesia can be prolonged for up to 30 minutes, and the effects of the 

xylazine may be reversed 10 minutes following the last dose of ketamine. Animals tend to 

maintain their airway protective reflexes, but if regurgitation does occur, the head should be 



 
43 

 

lowered, and if possible the pharynx should be suctioned and the trachea intubated. The major 

complication is hypoxemia. This becomes more severe if anaesthesia is maintained for longer 

than 15 minutes.   

Anaesthesia can also be maintained with guaifenesin infusions plus 1-2 mg/kg boluses 

of ketamine to maintain anaesthesia. Extra care must be taken as these animals appear to be 

particularly sensitive to toxic side effects. Signs of guaifenesin toxicity include extensor 

rigidity or opisthotonus. If these signs are observed, discontinue administration. The animal 

should be monitored closely for respiratory or cardiac complications. Anaesthesia can still be 

maintained with ketamine. 

Inhalational anaesthesia 

Inhalational anaesthesia is recommended for prolonged, or very invasive procedures. Either 

halothane or isoflurane can be used. A small animal circle system can be used on animals 

weighing up to 150 kg. Use a 3-6 L rebreathing bag and fresh gas flows of 10-20 mL/kg 

BW/min. Cervids premedicated with xylazine can usually be maintained on approximately 

1% halothane or 1.3% isoflurane. Induction of adult cervids can be achieved with xylazine 

sedation followed by IV ketamine at a dose of 2-3 mg/kg BW, using the techniques described 

above. Fawns are usually easy to handle. Avoid xylazine in cervids aged less than 3 months, 

as neonates are dependent on heart rate for cardiac output, and bradycardia is not well 

tolerated. Fawns can be induced with IV diazepam, 0.2 mg/kg BW combined with ketamine 

2-3 mg/kg BW. Cervids must be intubated, as airway protective reflexes are absent under 

inhalational anaesthesia. Regurgitation and aspiration can occur. Intubation is difficult in 

cervids. The best technique is to maintain the animal in sternal recumbency with the head and 

neck extended. Use a laryngoscope with a long flat blade and stiffen the endotracheal tube 

with a stylet. The epiglottis is long and mobile in cervids. The flat blade of the laryngoscope 

should be placed on the dorsum of the epiglottis, depressing it ventrally. The opening to the 

glottis can then be visualized and intubation can proceed. Animals induced with xylazine and 

ketamine may swallow, or close the glottic opening during intubation.  The depth of 

anaesthesia may be increased with an additional dose of ketamine (1-2 mg/kg BW). If 

difficulties are still encountered, a low dose of guaifenesin will facilitate intubation. 

Hypoventilation occurs especially in dorsal recumbency. Intermittent positive pressure 

ventilation may be required. Usually, cervids maintain a relatively high blood pressure; 

hypotension may be encountered if rumenal tympany is present. The respiratory and 

hemodynamic compromise produced by rumenal tympany can be severe. The incidence of 

rumenal tympany can be decreased if food is withheld for 24-36 hours prior to anaesthesia. 

Water should be withheld for 12 h prior to anaesthesia. Rumenal tympany may be resolved by 

passage of a stomach tube. If not, the anaesthesia may be terminated, or emergency rumenal 

trocharization performed. Passive regurgitation can occur. Inflate the cuff on the endotracheal 

tube to ensure an adequate seal of the airway. The animal should be extubated when the 

swallowing reflex occurs, and the ETT should be removed with the cuff partially inflated.  

Animals that have had xylazine premedication should receive yohimbine, to reverse the 

effects of the xylazine, at a dose of 0.1-0.2 mg/kg BW. Divide the dose, give half IM and half 

IV. Post-operative analgesia can be achieved with 0.025-0.05 mg/kg BW of butorphanol +/- 

0.5 mg/kg of meloxicam. 

Anaesthesia of wild deer 

Wild deer will generally be at a greater risk for complications than captive deer. Drug 

requirements are higher and the risk of capture myopathy, hyperthermia or trauma is 
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potentially higher. There are a variety of protocols for capture of deer. This section describes 

some of these protocols. 

Pharmacological considerations 

Medetomidine is an extremely useful alpha-2 agonist drug for wildlife anaesthesia when it is 

formulated at a concentration of 10 mg/ml (Zalopine
®
). Medetomidine is 20-40 times more 

potent than xylazine. The major advantage of medetomidine-ketamine is that ketamine 

requirements are much lower. This factor allows for an earlier antagonism of the combination 

i.e. the alpha-2 agonist can be antagonized with less risk of unmasking convulsive activity or 

ridgity from residual ketamine. Medetomidine should always be antagonized with 

atipamezole at a 3-5:1 ratio. Less specific alpha-2 antagonist drugs (yohimbine, tolazoline) 

are usually not effective. 

Long acting tranquilizers can be extremely useful in the management of wild and semi-

domesticated deer. These drugs will facilitate transport of deer and will decrease stress in 

acutely captured deer. They have the potential to decrease the risk of trauma, and capture 

myopathy. Azaperone (0.2 mg/kg) can be used immediately post reversal to facilitate short 

translocations (6 hrs or less). Clopixol Accuphase
®
 (1 mg/kg) will provide up to 4 days of 

tranquilization
10

. 

Anaesthesia of wild wapiti and red deer, white tailed deer and mule deer 

The major problem with anaesthesia of wild deer is they usually have a high level of 

background stress. Drug dosages should be increased to override the effects of the stress 

hormones. In white tailed deer and mule deer xylazine–Telazol
®
, medetomidine-ketamine or 

carfentanil-xylazine could be used. Xylazine–Telazol
®
 or carfentanil-xylazine are 

recommended in wild wapiti. Both combinations should be used at the high end of the above 

dosage range (Table 1). A deer in this situation would be very prone to hyperthermia and 

capture myopathy. Chase times should be kept to a minimum to decrease the risk of these 

complications. 

Anaesthesia of moose 

Anaesthesia of moose is very similar to anaesthesia of other deer. One of the major 

complicating factors with moose is their large size, mature moose can weigh 400-600 kg. All 

of the same precautions apply, and particular attention must be paid to the prevention of 

capture myopathy and hyperthermia. There are several drug choices for anaesthesia of moose 

(Table 2). A dose of 10 µg/kg of carfentanil plus 0.1 mg/kg of xylazine will produce reliable 

immobilization. The carfentanil should be antagonized with 100 mg of naltrexone/mg of 

carfentanil. If carfentanil is not available, or inappropriate for the situation, 1 mg/kg of 

xylazine plus 2 mg/kg of Telazol
® 

will also provide reliable immobization. The xylazine can 

be antagonized with 0.5-1 mg/kg of tolazoline. A final option is 1 mg/kg of xylazine plus 4 

mg/kg of ketamine. The major drawback of this technique is the volume of the drugs. If 100 

mg/ml xylazine and 100 mg/ml ketamine were used, a volume of 30 ml could be required for 

a large moose.  

Anaesthesia of caribou 

For the sake of this paper woodland caribou and barren ground caribou are considered 

together. Caribou can be very difficult to anaesthetize, and have very high drug requirements, 

when compared to other species. Their speed and agility can make them a difficult target for 
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remote delivery. Caribou appear to have much higher drug requirements than reindeer
9
. Drug 

choices for caribou include medetomidine-ketamine, etorphine-xylazine or carfentanil-

xylazine (Table 2). Xylazine-Telazol
® 

has been effective in captive caribou, but may not be as 

effective in free-ranging animals. 
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Introduction and taxonomy 

The Equidae family encompasses the zebras, asses, and horses. These descended some 50 

million years ago from the “dawn horse” (Hyracotherium), with the equus emerging in the 

Pleistocene, about 1.5 million years ago. The taxonomy of the nondomestic equidae is 

controversial; ISIS lists eight wild species with several subspecies, three zebras and one wild 

ass in Africa, and three wild asses and the Przewalski’s horse in Asia. They are distributed 

solely throughout the Old World, from the deserts of Namibia across the plains of eastern 

Africa to the high altitude semi-deserts of central Asia. In addition to the wild equidae, feral 

horses and donkeys (or burros) exist on all continents except Antarctica. Generally, the 

present-day equids exploit the semiarid grasslands, where they play a key role in the 

functioning of natural grazing systems. For further information concerning the status and 

geographical distribution of the various subspecies, the reader is referred to the IUCN/SSC 

Equid specialist group publications (Moehlman 2002). Of particular importance in the captive 

and medical management of the wild equids is an understanding of their two distinct social 

systems (Moehlman 2002). In the equids of the arid habitats, some males defend territories – 

preferably near water sources, which confer mating rights over females when they enter the 

territory. Asses and Grevy’s zebra form loose groups, and the only long-term relationship 

occurs between mother and offspring for a period of 2 years. Asses in central Asia may 

aggregate to loose groups in excess of several 100 individuals. The other equid species form 

permanent family groups, so-called harem groups. In this system, lifelong relationships 

between adult individuals are formed. Young males form bachelor groups. The various social 

systems must be considered when managing these species in general, but especially the 

removal of individual animals from a harem group during anaesthesia must be critically 

evaluated. 

Anatomy and physiology 

The anatomy and physiology of the wild equids is similar to that of their domesticated 

counterparts. The Prezwalski’s horse (Equus caballus prezwalskii) is closely related to the 

domestic horse; though they are distinct in the number of chromosomes (Prezwalski’s horse 

2n = 66; domestic horse 2n = 64) their hybrids are fertile (Ryder et al. 1978). Latest genetic 

research has shown that the Prezwalski’s horse is most probably not the direct ancestor of the 

present domestic horses, but more likely a sister taxa (Wallner et al. 2003). 

https://vetdoc.vu-wien.ac.at/vetdoc/suche.publikationen_mug_autoren?sprache_in=de&menue_id_in=102&id_in=&publikation_id_in=78798


 
47 

 

Vascular access sites and monitoring 

Vascular access is easily performed in the various equid species. As a routine measure, an IV 

catheter should be placed during all equid anaesthesia procedures, as this provides constant 

venous access if an emergency should arise or additional drugs must be provided. The jugular 

veins provide an excellent venous access site for standard “over the needle” catheters. Large 

bore catheters should be used to provide adequate fluid flow rates. At least 14 standard wire 

gauge should be used (Taylor & Clarke 2007). These can be placed either with the flow or 

against the flow. Placing catheters against the flow (towards the head) is often easier and 

reduces the risk of air entrainment (Taylor & Clarke 2007). Alternative venous access sites 

are the distal branches of the saphenous vein and the external thoracic vein. Arterial access 

and catheter placement is most easily achieved in the facial and transverse facial artery. These 

sites can be used to determine the pulse rate, collect arterial blood samples for blood gas 

analysis, and direct blood pressure monitoring. The handling and storage of arterial blood 

samples may affect blood gas values (Klein et al. 2005). 

In general, anaesthesia monitoring in the wild equid species is analogous to the 

domestic horse. Anaesthesia monitoring should be implemented as soon as the animal is 

fixed. Sequential rectal temperature measurements, thorax excursion to determine breaths per 

minute, and auscultation for heart rate are the absolute minimum in anaesthesia monitoring. 

Relative percent oxyhemoglobin saturation measured with a battery-powered pulse oximeter 

(e.g., Nellcor NP-20, Nellcor Incorporated, Pleasanton, CA) is useful to determine arterial 

oxygenation and gives a good insight into respiratory function. Pulse oximeter probes can be 

affixed to the tongue, nasal septum, and the plucked ear (Fig. 1). Several excellent reviews 

have been previously published and the reader is referred to these (Saint John 1992; Taylor & 

Clarke 2007). 

 

 

Figure 1. Portable pulse oximeter probe affixed to the tongue of an Asiatic wild ass. 

 

Intubation 

Endotracheal intubation is easily achieved in the equid species. For intubation, the head is 

extended. When using the almost straight silicone endotracheal tubes, these can be advanced 
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directly into the trachea. When using the older curved red-rubber type ET, the ET is initially 

advanced with the concave curve dorsally until the soft palate is dislodged from the epiglottis 

and then rotated 90° and passed on down the trachea (Taylor & Clarke 2007). 

Nonchemical capture of Equids 

Though physical restraint cannot be recommended for any wild equid, except possibly 

newborn foals, nonchemical capture methods have been employed in the zoo-born 

Przewalski’s horse. In the course of the various reintroduction projects to Mongolia, specific 

techniques and methods have been developed in order to facilitate loading. For the first time 

in 2002, nonchemical capture and crating was possible for the majority of the zoo-born 

horses. The system was based on training each individual horse to feed in large crates over a 

period of several weeks. These crates are subsequently be closed using a remote system and 

the horses moved into the smaller transport crates (Walzer et al. 2004). In 2005, a similar 

simplified system was also used successfully in Takhin Tal, Mongolia, to move eight horses 

into the west of the Gobi B Strictly Protected Area (Schönpflug and Walzer, unpubl. data, 

2005). 

Individual transport crates for equids are based on the IATA recommendations but have 

been adapted over the years for this specific airfreight transport scenario but are most 

probably beneficial for all equid transports (IATA 2006). Head and neck movement in the 

crate has been limited in order to reduce the risk of a horse turning onto its back while inside 

the crate at take off during air transport. The headroom of the crates is additionally lined with 

high density foam mats to limit abrasions and trauma due to head-rubbing. Alternatively and 

for land transport, equids can be mass crated (Openshaw 1993). 

Chemical restraint and capture 

Oral sedation 

Varying degrees of sedation can be achieved using acepromazine as granules (Vetranquil 1%, 

Albrecht, Germany) or as a paste (Sedalin, Chassot, Switzerland) at a dosage of 0.5–

1.5 mg/kg PO. The granules are mixed into moistened pelleted feed, and alternatively the 

paste is placed in apples both of which are then readily consumed by the animal. Though this 

is not sufficient for subsequent physical restraint, it has proven valuable as a transport and 

preimmobilization sedation (Wiesner 1993). 

Parenteral sedation 

Various drugs, especially alpha2-agonists and acepromazine (Vetranquil 1%, Albrecht, 

Germany), have been used to sedate wild equids. Detomidine (Domosedan, SmithKline 

Beecham Animal Health) at 20–80 μg/kg IM has been used successfully in some wild equids 

(Morris 1992; Vitaud 1993). In contrast to the experiences gained with detomidine, these 

authors warn against using the alpha2 agonist medetomidine (Dormitor, SmithKline Beecham 

Animal Health) alone as a preanaesthetic due to the occurrence of significant ataxia (Morris 

1992). Similarly romifidine (Sedivet, Boehringer, Germany) has been shown to cause ataxia 

(Wiesner & von Hegel 1990). Acepromazine is used at a dosage of 0.15–0.25 mg/kg IM. 

Furthermore, azaperone at a dosage of 200 mg has been suggested for the sedation of zebras 

(Burroughs 1993b). Several other drugs would potentially be useful in sedating equids but are 

impracticable in their use due to the large volumes necessary. 
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Long-acting neuroleptics 

When long-term sedation is required, as during a transport process, this is best achieved using 

one of the long-acting neuroleptics (LAN). This group of drugs can be used to reduce anxiety 

and stress during long-distance translocation, and for reintroduction into novel enclosures and 

habitats. For a more comprehensive review of LANs in wild equids see: Walzer, C (2014): 

Nondomestic Equids. IN: West, G [Ed.]: Zoo Animal and Wildlife Immobilization and 

Anaesthesia. 2. Ed. Ames, Iowa, Wiley Blackwell, pp. 719-728.  

Anaesthesia 

Applying drugs over a greater distance requires specific remote delivery systems. For an 

excellent review of the various available systems, the reader is referred to Kreeger et al. 

(2002) and the previous chapter by Isaza in this book. The author recommends the use of a 

CO2 propelled dart gun, such as the Daninject JM model (Daninject JM™, Wildlife 

Pharmaceuticals, Fort Collins, CO). Previous authors have warned against using high velocity 

gun systems (e.g., Cap-Chur
®
 system) in zebras due to their thin skin (Burroughs 1993a). 

When working in the wild, this author prefers to use new 3 mL darts discharged by expanding 

compressed air (Daninject, Wildlife Pharmaceuticals). Old darts are not used, as these are 

never as accurate. By shortening the dart stabilizers to 3 cm, the effective range is 80 m under 

ideal conditions (Lengger et al. 2002). However, this distance is significantly reduced in the 

windy conditions. A sufficiently long dart needle of 55 mm is required to efficiently dart an 

Asian wild equid in good condition during the late summer and fall, due to significant layers 

of fat in the rump region. For zebras, a needle length of 25–30 mm has previously been 

recommended (Burroughs 1993a). In captive zebras, this is most probably too short, and the 

use of 55 mm should be considered. The use of wire barbs or collars on the needle to securely 

retain the dart in the animal is recommended in order to enable complete drug expulsion. 

Once an animal is successfully darted, one should attempt to keep it in sight. However, it is 

very important at this stage to not disturb the animal any further by chasing it or approaching 

before the drugs have taken full effect. Once the animal has become recumbent, an approach 

on foot from behind and immediate fixation of the head is recommended (Fig. 2). Be aware 

that in the first few minutes of recumbency, the animal may become aroused by voices or 

loud noises and attempt to rise and flee further. Anaesthesia monitoring should be 

implemented as soon as the animal is fixed. 

The agent of choice for wild equid immobilization and anaesthesia is the potent opiate 

ethorphine. The opiates interact in the central nervous system (CNS) with stereo-specific and 

saturable receptors (Kreeger et al. 2002). Various receptors have been identified. These are 

classified as κ, δ, σ, and μ receptors. A major advantage in the use of the opiates is the 

specific opiate antagonists that allow for the complete reversal of the anaesthetic effects. 

Whereas some agents can be classed as sole antagonists (e.g., naltrexone), others have 

agonist-antagonist properties (e.g., diphrenorphine). The opiate ethorphine is an analog of 

thebaine and is in humans 500 times more potent then morphine (Jasinski et al. 1975; Kreeger 

et al. 2002). Ethorphine at 2.45 mg/mL is available in Europe and many other parts of the 

world in combination with acepromazine 10 mg/mL (Large Animal Immobilon, C-Vet 

Veterinary Products, Leyland, UK). Furthermore, ethorphine is available as a mono substance 

at 4.9 mg/mL and 9.8 mg/mL (M99, Vericore Ltd., Dundee, Scotland). All products are 

supplied in a container together with the antidote diprenorphine or M5050 in the respective 

adequate dosages. The use of diprenorphine to antagonize etorphine in nondomestic equids 

may increase the likelihood of renarcotizations. In North America, due to difficulty in 

obtaining ethorphine, a similar, more potent opiate, carfentanil (Wildlife Pharmaceuticals) has 

been used extensively in equids (Allen 1992, 1994, 1997; Klein & Citino 1995). However, the 

https://vetdoc.vu-wien.ac.at/vetdoc/suche.publikationen_mug_autoren?sprache_in=de&menue_id_in=102&id_in=&publikation_id_in=78798
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effects of carfentanil cannot be equated with those of ethorphine as the procedure is markedly 

rougher with significant muscle contractions (Morris 1992). In the past years, several 

additional nonnarcotic immobilization protocols have been developed and used more or less 

successfully in wild equids (Matthews 1995; Morris 1992; Vitaud 1993). For prolonged 

surgical procedures, intubation and inhalation anaesthesia with isoflurane or halothane is 

recommended. 

 

 

Figure 2. The head of a horse should be fixated at all times during an immobilization procedure. The 

knee is best placed laterally on the maxilla. 

 

For wild equid anaesthesia, this author presently recommends a combination of the opiate 

ethorphine (M99, C-Vet Veterinary Products, Lancashire, UK), the sedative alpha2 agonist 

detomidine-HCl (Domosedan, Orion Corp. Farmos, Turku, Finland), and the mixed antagonist-

agonist opioid buthorphanol (Torbugesic, Fort Dodge Animal Health, Fort Dodge, IA). Detomidine 

acts on the alpha2-adrenergic receptors, where it inhibits the release of norephinephrine. 

Butorphanol is a mu-opioid receptor antagonist that alleviates the marked respiratory depression 

induced by the ethorphine at the μ receptor and potentiates the sedative effect at the kappa and 

sigma receptors. Furthermore, this combination has significantly limited the ethorphine specific 

pacing, which greatly reduces the distance an equid travels after darting. This is particularly 

important in open steppe habitats, where equids darted without the addition of butorphanol can 

cover several kilometers before becoming recumbent. However, the combination still allows for 

“walk-in” crate loading. Ethorphine is reversed with the opioid antagonist naltrexone at a rate of 

20 : 1 (Trexonil, Wildlife Laboratories Inc., Fort Collins, CO). Naltrexone has a longer half-life than 

the antagonist-agonist diprenorphine (Revivon, C-Vet Veterinary Products) and eliminates in- and 

posttransport renarcotization. Renarcotization is an effect that occurs when using opioids. Several 

hours after antagonist application, the animals once again come under the influence of the opioid 

agonist (Kreeger et al. 2002). Especially in equids captured in the wild, this effect could be fatal as it 

potentially makes an individual more prone to predation and injury. However, it is important to note 

that due to the long half-life, a subsequent anaesthesia induction with ethorphine (or any other 

opioid), in case of emergency, would not be possible, and an alternative method (e.g., the alpha2-

agonist medetomidine and ketamine) needs to be considered. 
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Chemical capture of Equids in the wild 

Przewalski’s horses 

Due to the general lack of cover in the Gobi area wild Przewalski’s horses are extremely 

difficult to approach in the field. During the past years, we have employed various methods to 

get within shooting range, such as approaching on a motorcycle and horseback or waiting at 

water points. Using a combination of 2.5- to 3.0 mg ethorphine, 10 mg detomidine, and 10 mg 

butorphanol, 14 horses have been successfully captured in the wild (and 35 procedures in the 

very large adaptation enclosures – 20-30 ha) in Mongolia (Walzer et al. 2006). Initial effects 

were noticed after 3–5 minutes when the animal exhibited a stiff, high stepping gait and 

became ataxic. Induction to lateral recumbency occurred within 5–10 minutes. Procedures 

lasted on average 35 minutes. Following IV antagonist application anaesthesia was smoothly 

reversed without any signs of excitement, and the animals were back on their feet within 2 

minutes. It is important to note that the head of all equids should be fixed to the ground as 

long as possible following antagonist application to prevent premature uncoordinated attempts 

at getting up, as these could result in injury (Walzer et al. 2006) (Fig. 3). 

 

 

Figure 3. The head of all equids should be fixed to the ground as long as possible following antagonist 

application to prevent premature uncoordinated attempts at getting up, as these could result in injury. 

 

Asiatic wild ass 

In Mongolia, the wild ass is extremely skittish—most probably due to poaching activities—

and in some areas, flees human presence at several kilometers’ distance (e.g., in Great Gobi B 

SPA). We have employed three distinct techniques to capture this species in the wild. In the 

summers of 2002 and 2005, we used a modified high pressure CO2 dart gun (Daninject JM, 

Wildlife Pharmaceuticals) from a preplaced hide, 60–80 m distant from water points. This 

method was especially useful in the south Gobi as the khulan are readily approached in the 

area. Some water points additionally offer good cover that allows for a shooting distance of 
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40–55 m. If possible, it is a distinct advantage to take a position high above the animal (e.g., 

cliff face), as they are unwary of danger from above. As open water is lacking in large parts of 

the distribution range in the south Gobi, the wild ass must dig to a depth of approximately 

45 cm to access ground water. At this time, it is very difficult for animal to see movements in 

its vicinity. Furthermore, the use of ground water increases the amount of time the animals 

have to remain stationary, which additionally greatly facilitates darting. 

In 2003 and 2005, we also employed a chase method where the khulan was darted from 

a moving jeep. This method had previously been used to collar a wild Bactrian camel 

(Camelus bactrianus ferus) and is traditionally employed by wild ass poachers with 12-gauge 

shotguns (Blumer et al. 2002). When using the local UAZ jeeps it is important to remove the 

window from the passenger side and to provide seatbelts for the driver and shooter. If using 

the Daninject JM CO2 dart gun, a short 4-cm barrel can be used instead of the standard barrel 

as this greatly facilitates movement in the jeep. Once an animal is identified, it is chased until 

the jeep is able to approach within approximately 10–15 m on a parallel track (Fig. 4). It is 

then easily darted in the rump musculature using standard pressure settings. It is essential to 

define a chase cut off time before the procedure is started. Our experience has shown that a 

cut off time of 15 minutes is adequate for the Asiatic wild ass. To date, we have captured six 

animals with this very time-efficient method. The shortest chase time was 2 minutes and the 

longest 13 minutes. In all cases, induction was extremely rapid and smooth (4–8 minutes), 

and body temperature was below 40°C. A severe limitation to this method is that one is only 

able to capture males or juveniles without foals. A chase of a female with a foal would result 

in (permanent) separation of the young from the mare and is therefore unacceptable. 

Finally, we have used a video-enabled remote controlled CO2 gun (Walzer & Boegel 

2003) at several water points in attempts to capture khulan in 2003 and 2005. To date, this 

method has not been successful for wild ass mainly due to the abundance of water in the areas 

it was employed. In the authors’ view, this method has great potential in areas with small 

waterholes that the animals have to visit. 

In all wild ass procedures, anaesthesia was induced with a single 3-mL dart containing a 

combination of 4.4-mg ethorphine (M99, C-Vet Veterinary Products, Lancashire, UK), 10-mg 

Detomidine–HCl (Domosedan, Orion Corp. Farmos) and 10-mg Butorphanol (Torbugesic, 

Fort Dodge Animal Health). Anaesthesia was initially reversed with an IV combination of 

200-mg naltrexone (Trexonil Wildlife Laboratories Inc.) and the alpha2-antagonist 20 mg 

Atipamezole (Antisedan, Orion Corp. Farmos). Reversal was rapid and generally smooth, but 

some signs of excitation related to radio collar placement—head shaking—were noted. 

Subsequently, the opioid antagonist-agonist diprenorphine (Revivon, C-Vet Veterinary 

Products) was used. This eliminated head shaking and provided a smoother reversal. All 

animals were standing and alert approximately 2 minutes following administration of the 

antagonists. 

Zebras 

The chemical capture of zebras has been described previously (Burroughs 1993a). Similar to 

the Asiatic wild equids, zebras are very difficult to approach in the wild. The techniques 

employed are similar to the ones described earlier. When available, darting from a helicopter 

is recommended (Burroughs 1993a). 
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Figure 4. An Asiatic wild ass being darted in the rump musculature from a moving jeep (60 km/h) at a 

distance of approximately 10–15 m on a parallel track. 

 

Surgical field anaesthesia 

For some procedures, it can be necessary to extend and deepen the anaesthesia as the 

chemical capture drug combinations at the doses provided, do not offer the necessary depth of 

anaesthesia for surgical procedures as significant muscle contractions and uncontrollable 

movements can occur. Following recumbency, an IV catheter is placed, and an IV infusion of 

guaifenesin-ketamine-xylazine (1 L of 5% guaifenesin) (Myolaxin, Vétoquinol UK Ltd., 

Buckingham, UK), 1000 mg ketamine (Ketamidor, Richter Pharma, Wels, Austria), and 

500 mg xylazine (Rompun, Bayer Austria Ges.m.b.H, Vienna, Austria) is started. Nasal 

oxygen at a flow rate of 10 L/min is provided. An adult Przewalski’s horse received on 

average 733 mL of the triple drip at an average rate of 12.6 mL/min. Despite oxygen 

supplementation, most equids will become hypoxemic and slightly hypercapnic throughout 

the procedure. 

Approximately 10 minutes before the surgical procedure is finished, the IV infusion 

should be stopped. Subsequently, the opiate anaesthesia components from the capture event 

are reversed with 150 mg IV naltrexone. This multidrug procedure is well adapted for surgical 

anaesthesia in Prezwalski's horses and most likely for other wild equids in a field setting. 

However, it is strongly recommended that adequate anaesthesia monitoring is available for 

the early recognition of critical respiratory and metabolic problems (Walzer et al. 2009) (Fig. 

5). 
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Figure 5. Field anaesthesia and surgery setting in the Hortobágy National Park, Hungary. Following 

induction with etorphine-detomidine-butorphanol, surgical-depth anaesthesia is maintained with a so-

called triple-drip IV consisting of guaifenesin-ketamine-xylazine. 

 

Chemical capture of captive nondomestic Equids 

Carfentanil has been extensively studied as an immobilizing agent for nondomestic equids 

(Allen 1990, 1992, 1994, 1997; Klein & Citino 1995). Ethorphine was not available to zoo 

and wildlife veterinarians working in the United States for several years, so carfentanil was 

used as a primary immobilizing agent for nondomestic equids (Allen 1992, 1994, 1997). 

There are several disadvantages of using carfentanil versus ethorphine as an immobilizing 

agent for nondomestic equids. Oftentimes, nondomestic equids immobilized with carfentanil 

have to be assisted into recumbency or be given supplemental anaesthetic induction agents to 

achieve complete immobilization (Allen 1992, 1994; Klein & Citino 1995). Supplemental 

anaesthetic agents are given IV after the animal partially immobilized by carfentanil. 

Ketamine, glyceryl guaiacolate, or propofol is often used to get adequate muscle relaxation 

and complete immobilization. The delivery of carfentanil by dart into the muscles of the neck 

or shoulder will result in faster induction times and less morbidity (Allen 1992, 1994, 1997). 

Significant respiratory depression is commonly seen with carfentanil immobilizations (Allen 

1992, 1994). This can often be successfully treated with IV administration of doxapram and 

the delivery of intranasal oxygen (Allen 1992, 1994, 1997). Most nondomestic equids 

immobilized with carfentanil alone experience a significant tachycardia, which may be due 

the stress of the procedure and inadequate immobilization (Allen 1992, 1994). Additionally, 

renarcotization may occur in nondomestic equids immobilized with carfentanil. 

In recent years, thiafentanil in combination with medetomidine has been sucessfully 

used in captive Przewalski’s horses (Jim Rasmussen, 2015, pers. communication). It is 

important however, to note that others have reported difficulties in wild equids with the use of 

thiafentanil (Bill Lance, 2014, pers. communication).  

Renarcotization seems to be more common in the Somali wild ass (Equus onager) when 

immobilized with carfentanil alone (Allen 1997). Carfentanil, when used alone, was not 

adequate for the immobilization of Grevy’s zebra (Equus grevyi) unless unacceptably high 

doses were used (Allen 1997). 
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Grevy’ zebra (Equus grevyi) can be immobilized with carfentanil in combination with 

other drugs in a staged immobilization protocol (Klein & Citino 1995). First, detomidine 

(0.1–0.15 mg/kg) is given IM. Then approximately 20 minutes later, carfentanil 

(0.098 mg/kg) in combination with ketamine (2 mg/kg) is given IM. In one study, this 

combination was compared to medetomidine and ketamine in combination. Both study groups 

experienced significant hypertension with these combinations (Klein & Citino 1995). The 

preferred method for immobilizing captive Grevy’s zebra is using ethorphine in combination 

with detomidine or detomidine and acepromazine. 

Although carfentanil can be used to immobilize captive nondomestic equids, ethorphine 

is the preferred primary immobilizing agent. Diprenorphine, in most cases, will adequately 

antagonize the effects of ethorphine. But in one comprehensive review of renarcotization in 

nondomestic equids, renarcotization was relatively common in zebra and onager when using 

diprenorphine to antagonize ethorphine (Allen 1990). The use of naltrexone to antagonize 

ethorphine typically does not result in any episodes of renarcotization in nondomestic equids. 
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The purpose of anaesthesia is to provide reversible unconsciousness, amnesia, analgesia, and 

immobility for invasive procedures. The administration of anaesthetic drugs and the 

unconscious, recumbent, and immobile state, compromise patient homeostasis. Anaesthetic 

crises are unpredictable, and tend to be rapid in onset and devastating in nature. The purpose 

of monitoring is to achieve the goals while maximizing the safety of the anaesthetic 

experience. Basic monitoring of chemical restraint should include the monitoring of 

anaesthesia depth, adequacy of ventilation and oxygenation, assessment of circulation and 

temperature. The assessment of the level of anaesthesia depth can be obtained by observing 

the pattern of ventilation, pupil diameter, eyeball position and reflexes, lacrimation and 

response to surgical stimulation. Muscle relaxation must be assessed to determine the depth of 

anaesthesia level, too. Muscle tone is retained during ketamine anaesthesia; in dogs and cats 

ketamine can alter also eye movements, so that eyes remains centrally placed in the orbit, and 

palpebral reflex is maintained.  

Adequacy of ventilation is monitored through visual observation of respiratory rate and 

depth of breathing, by observation of chest movement. The adequacy of oxygenation is 

monitored through oral mucous membrane colour. 

Cardiovascular monitoring includes heart rate, pulse rhythm and strength, tissue 

perfusion, and capillary refill time. The heart rate is determined by auscultation of the heart 

using a stethoscope, the peripheral pulse rate and rhythm and strength may be counted by 

palpation of a peripheral arterial pulse, such as the femoral artery or lingual artery. Tissue 

perfusion can be assessed by membrane mucous colour and capillary refill time. 

Body temperature is monitored through the measurement of rectal temperature with a 

thermometer. This is of fundamental importance because anaesthetics inhibit 

thermoregulation, and most of them inhibit vasoconstriction, and shivering, thereby 

decreasing the thresholds for cold responses. Long procedures or cool weather can result in a 

dramatic decrease in body temperature, and regular measurement of body temperature is 

especially required in these situations. Besides basic monitoring, there are many devices 

meant to provide the most accurate monitoring possible. In field conditions usually no 

electricity is available and it is a challenge to bring large volume equipments. Among this, a 

pulse oximeter should always be present even in field conditions to evaluate oxygenation, 

especially if hypoventilation or ventilation-perfusion mismatching are present. Pulse oximeter 

saves lives by detecting desaturation before it is clinically apparent. 

Pulse oximeter 

Pulse oximeter is a non-invasive method of continuously measuring haemoglobin oxygen 

saturation (SpO2). The pulse oximeter sensor consists of light-emitting diodes (LEDs) that 

emit light in the red (660 nm) and infrared (940 nm) wavelengths and a photo detector that 

measures the amount of light that has been transmitted through tissues (Tremper & Barker, 

1990). The principles of measurement are based on the different light absorption spectra of 

oxyhaemoglobin and reduced haemoglobin, and the detection of a pulsatile signal. 
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Pulse oximeters display a digital record of saturation and pulse rate. The pulse rate 

displayed on the oximeter must correspond to the rate obtained by palpation or ECG, and the 

sensor should be in position for at least 30 seconds before the measurement can be assumed to 

be accurate. It should be pointed out that pulse oximeters are calibrated for use in humans 

and, as a result, absolute accuracy of any given saturation value cannot be guaranteed (Ozeki 

and Caulkett, in West, et al., 2014). The shape of the sensor, thickness of tissue placed within 

the sensor, the presence of pigment and hair, and movement of the patient, can be responsible 

for the oximeter failing to measure oxygen saturation. Ambient light may interfere with probe 

function and covering it with gauze may produce a reading. It may be impossible to obtain a 

reading from a pulse oximeter when peripheral vasoconstriction is severe, for example, after 

administration of medetomidine in dogs or patients in circulatory shock. The pulse oximeter 

will not accurately reflect blood O2 content in patients with carbon monoxide or 

methaemoglobin poisoning. Oxygen delivery to tissues may be compromised by low blood 

O2 content, cardiac output, or blood flow. Thus a patient with low Hb concentration may 

display normal values for SpO2 and yet suffer tissue hypoxia. Anaesthetic management of 

anaemic patients should, therefore, include administration of supplemental inspired O2 and 

cardiovascular support. A pulse oximeter detects inadequate blood oxygenation, which should 

be taken as an indication to supplement the animal’s inspired oxygen concentration and to 

search for the cause. Hypoxemia is defined as PaO2 of 60 mmHg or SaO2 90%. 

Oxygen supplementation 

Hypoxemia frequently occurs in anaesthetized wildlife with the drugs and doses used in the 

wild as well as in captivity (Read 2003). Hypoxemia during anaesthesia can cause significant 

morbidity and mortality both during as well as after the anaesthetic event. Although not 

always detected, hypoxemia can readily be prevented or treated with oxygen therapy. Oxygen 

therapy is often life saving and there are simple, safe, effective, and inexpensive methods of 

oxygen administration that can easily be performed during field conditions. 

Oxygen therapy increases safety during lung and heart disease, elevated body 

temperature (increased metabolism and increased oxygen consumption), and apnoea. Since it 

is not possible to closely examine the physical status of free-ranging wildlife before capture, 

oxygen supplementation throughout anaesthesia will improve safety for the animal in case of 

pneumonia or heart problems. Intranasal oxygen supplementation will meet the increased 

oxygen requirements and protects the brain against hyperthermic damage (Einer- Jensen et al. 

2002). In case of apnoea or airway obstruction, supplemental oxygen is beneficial since it 

increases oxygen concentration in the functional residual capacity and will delay the onset of 

hypoxemia. Oxygen will provide additional working time to correct the problem (Becker & 

Casabianca 2009). During anaesthesia, hypoxemia due to drug-induced respiratory depression 

(hypoventilation) and recumbency-induced ventilation–perfusion mismatch respond well to 

treatment with oxygen. Oxygen therapy should be provided to all anaesthetized animals. 

Aluminium E and D cylinders, combined with a sturdy regulator and flow meter, are ideal for 

field use. The vast majority of physiological studies in anaesthetized wildlife demonstrate the 

presence of hypoxemia. Hypoxemia can develop due a low inspired oxygen concentration, 

hypoventilation, or due to intrapulmonary causes, as ventilation–perfusion mismatch, and can 

lead to hypoxia. Hypoxemia should be anticipated and prevented, through oxygen 

supplementation (Ozeki and Caulkett, in West, et al., 2014) . 

Intranasal oxygen supplementation (insufflation) is a practical, simple, and effective 

method for increasing arterial oxygenation. The fraction of inspired oxygen (FIO2) will vary 

according to the oxygen flow rate, the minute ventilation, the breathing pattern, the size of the 

nasopharynx, and the depth of anaesthesia (Loukopoulus & Reynolds 1996). Variations 
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within and between subjects should be considered. A unilateral catheter is as effective as 

bilateral catheters for oxygen supplementation of the same total flow rate. Nasal insufflation 

with oxygen is a safe and simple method to protect the brain against hyperthermic damage 

(Einer-Jensen et al. 2002). In anaesthetized pigs and rats, brain temperature decreases when 

the nasal cavities are flushed with oxygen (West, 2014). 

During oxygen therapy, pulse oximeter may not accurately reflect the effect of 

treatment. In brown bears supplemented with intranasal oxygen, despite a PaO2 >100mmHg 

and calculated haemoglobin oxygen saturation values (SaO2) *96%, pulse oximeter-derived 

measurements of SpO2 were <90% (Fahlman et al. 2010). Similar inconsistent pulse oximeter 

values have been reported during oxygen therapy of white-tailed deer (Odocoileus 

virginianus) and bongo antelopes (Tragelaphus eurycerus isaaci) (Mich et al. 2008; 

Schumacher et al. 1997). In wolverines (Gulo gulo), the SpO2 values measured prior to 

intranasal oxygen supplementation increased from 50–74% to 90–100% when oxygen was 

provided (Inman et al. 2009). 

Capnometry 

In the last decade, capnography has developed from a research instrument into a monitoring 

device considered to be essential during anaesthesia to ensure animal safety. Hence, a 

comprehensive understanding of capnography has become mandatory for the anaesthetist in 

charge of animals in the operating room and in the intensive care unit. The theoretical 

backgrounds of the effect of barometric pressure, water vapour and other factors introducing 

errors in the accuracy of CO2 determination by the infra-red technique, currently the most 

popular method in use, are very important. The importance of understanding the shape of the 

capnogram as well as end-tidal carbon dioxide measurements is very interesting and its use in 

the early diagnosis of adverse events such as circuit disconnections, oesophageal intubation, 

defective breathing systems and hypoventilation is mandatory.  End-tidal carbon dioxide 

monitoring can be effective in the early detection of anaesthesia-related intraoperative 

accidents. Finally, no instrument will replace the continuous presence of the attentive 

physician. 
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Birds often require anaesthesia for diagnostic or therapeutic purposes. The provision of 

anaesthesia with a low risk of complications is, in part, associated with a working knowledge 

of avian cardiopulmonary physiology. Inhalant anaesthesia remains the technique of choice 

for anaesthesia of birds. Anaesthetic drugs and techniques, including air sac cannulation and 

intraosseous catheterization, for pet birds (psittacines and passerines) are covered in this 

review. 

Physiologic concerns in avian inhalant anaesthesia 

Birds have no diaphragm. The abdomen communicates directly with the thorax. A varying 

number of pneumatic bones also communicate with the abdomen, thorax and air sacs. This 

extensive air sac system extends throughout the body. The air sac system permits the loss of 

anaesthetic gas into the environment during coelomic surgery or surgeries that involve an 

open fracture. Therefore, an increased concentration of inhalant anaesthetic agent may be 

needed for these patients. The unique avian respiratory anatomy allows the administration of 

oxygen or anaesthesia via abdominal air sac intubation.  

Birds possess complete cartilaginous tracheal rings (one can not “strangle” a bird). 

Respiration is accomplished by movement of the chest and abdomen. Therefore, over-

constriction of the body during restraint can cause oxygen deprivation. The lack of a tracheal 

ligament also makes tracheal necrosis from over-inflation of the cuff of an endotracheal tube 

more likely than it is in mammals.  

In birds, decreased ventilation results in increased PaCO2 which directly affects pH and 

acid-base balance. The response to acidosis in a healthy bird is to increase respiration, thereby 

decreasing PaCO2 and increasing blood pH. Birds must be adequately ventilated under 

anaesthesia in order to maintain this acid-base balance. 

Inhalant anaesthetics and anaesthetic monitoring 

Both isoflurane and sevoflurane are routinely used in avian anaesthesia in the United States. 

The rapid respiratory rate of birds, high surface to volume ratio of the lungs, and thin 

gas/blood barrier produce fast induction with either of these agents. Recovery from 

sevoflurane has been noted to be faster and smoother than with isoflurane, thereby reducing 

or eliminating the duration of agitation and wing flapping. Isoflurane is a greater respiratory 

depressant than is sevoflurane. Sevoflurane is noted to be less respiratory irritant than 

isoflurane. However, the overriding safety factor is the comfort and familiarity of the person 

administering the anaesthetic with the selected agent. Proper monitoring allows safe and 

effective use of either of these two agents. 

Temperature, respiration and cardiac function should all be monitored during 

anaesthesia. 
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Hypothermia has been demonstrated to be a more serious and frequent problem in avian 

anaesthesia than was previously believed. Warm forced-air heating systems have proven the 

most effective to date in maintaining adequate body temperature in anaesthetized avian 

patients. In addition to the use of a forced warm air source (i.e. Bair Hugger), positioning the 

bird in a rice-filled, pre-warmed bean bag, and using transparent plastic drapes will assist in 

maintaining body temperature. Either a regular digital thermometer or an esophageal probe 

may be used to monitor body temperature.  

Visualization of the avian patient by a qualified assistant during anaesthesia is still the 

most accurate method of monitoring respiration. Breaths should be deep and even. Rapid 

shallow breathing can precede both respiratory and cardiac arrest. A capnograph is 

theoretically useful in birds, and has been shown to be an accurate reflection of PaCO2 in 

African Grey Parrots. High PetCO2 reading may indicate an endotracheal tube occluded with 

mucous, or other impediment to respiration. A PetCO2 between 1.2 to 3.7% (10 to 35 mmHg) 

is generally acceptable. However, capnographs are not practical in very small avian patients. 

When manually ventilating birds, provide enough pressure (8-12 cm H2O) to create 

normal inspiratory depth and 6-30 respirations per minute, depending on size of the patient. 

Supplemental manual ventilation should be routinely provided to all anaesthetized birds. 

A Doppler monitor can be used to monitor heart rate. The ulnar artery is often utilized 

for Doppler probe placement. An ECG, if a sufficiently rapid paper speed is available, can be 

used to monitor cardiac function.  

Clinical considerations in anaesthesia of African Grey Parrots  

Anaesthesia  

In humans, isoflurane has been shown to alter calcium metabolism causing a temporary 

hypocalcemia. One could postulate that a similar change may occur in anaesthetized birds. 

Because of the apparent inability of the parathyroid gland to elevate the blood calcium level 

of African Grey Parrots with the hypocalcemic syndrome, an isoflurane-induced decrease in 

blood calcium levels could lead to the death of a patient. During the last three years we have 

had five African Grey Parrots died unexpectedly under anaesthesia in comparison to only one 

bird of all other species. All five African Grey Parrots were on a poor diet but did not show 

any clinical signs of hypocalcemia, although four of the five birds had a history of a metabolic 

calcium problem. At necropsy the parathyroid glands of these birds appeared normal.  

It is suggested that calcium be administered 10-15 minutes prior to anaesthesia in 

African Grey Parrots consuming a calcium deficient diet. Furthermore, the authors 

recommend that calcium for intravenous injection be available when any African Grey Parrot 

is anaesthetized.  

Emergency situations  

Glucocorticosteroids are frequently used as an initial treatment for "shock". Corticosteroids 

are known to induce hypocalcemia and therefore should be used with caution in African Grey 

Parrots.  

Injectable Anaesthesia 

Injectable anaesthesia is not commonly used in practice, though it is often used for birds in 

fieldwork. 
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Medetomidine 

Use of this drug alone does not seem to provide a deep level of sedation. Medetomidine, at 

80-200 ug/kg IM, used in conjunction with ketamine (at 5 mg/kg), produces a reasonable, 

though unpredictable level and duration of sedation. Reversal with atipamizole results in 

complete recovery in approximately 20 minutes. 

Intravenous administration of a medetomidine-midazolam-ketamine combination 

produced adequate anaesthesia and analgesia of 30-minute duration, and the effects were 

reversible with atipamezole and flumazenil in waterfowl. Most of the research on usage of 

medetomidine in birds has been performed utilizing non-psittacine species. 

Propofol 

Administration of propofol intravenously produces smooth induction and excellent muscle 

relaxation. However, markedly increased PaCO2 is noted as the length of anaesthesia 

progresses. Repeated boluses of propofol are needed due to the short duration of anaesthesia 

and this has been noted to result in prolonged recovery, making its use impractical in most 

psittacines. Intubation is needed since ventilation is often required. 

Ketamine 

A surgical plane of anaesthesia may be obtained by using ketamine in conjunction with 

medetomidine or xylazine. Intravenous administration is usually preferred. As in other 

species, ketamine is contraindicated in severe renal disease or dehydration due to renal 

excretion of this drug. Excessively high doses may cause mortality due to respiratory arrest. 

The recovery phase from ketamine is marked by excitation and wing flapping. The use of 

diazepam, xylazine or medetomidine reduces the quantity of ketamine needed and mitigates 

the excitation experienced during recovery. Dosages of ketamine are size and species 

dependent, and vary with condition of the bird and the use of concurrent anaesthetics or 

sedatives. 

Analgesia/Sedation  

Butorphanol is often used as a pre-anaesthetic and for pain management in birds. 

Buprenorphine has been reported to be effective; however, 80% of the pain receptors 

documented in pigeons were of the kappa type. Whether or not this is true in other avian 

genera is not known. If this nocioceptor distribution is also true in psittacines then 

buprenorphine would be minimally effective in pet bird pain management, and butorphanol 

would be a better choice. Butorphanol is used at dosages between 0.5 and 2 mg /kg IM and is 

often combined with midazolam as a pre-anaesthetic. 

Midazolam 

Used as a pre-anaesthetic, midazolam is usually dosed at 0.5 mg/kg IM. It may also be used as 

in dogs and cats for seizures, sedation, to decrease the quantity and adverse side effects of 

concurrently administered anaesthetic agents and for appetite stimulation. Usage in 

combination with ketamine is most common, generally given IV. Dosages again vary with 

species, age, condition and concurrent medication.  When used orally for seizures or 

behavioural abnormalities much higher dosages may be required. Oral dosages of 2.5-4.0 

mg/kg have been reported. 
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Meloxicam  

Meloxicam is used for its NSAID properties of analgesia and anti-inflammatory. Dosages 

reported range from 0.1-1.0 mg/kg PO q 12-24. Generally, 0.5 mg/kg is reported safe and 

effective.  

Anaesthetic death is an unfortunate and unwelcome aspect of veterinary practice. Most, 

if not all, veterinarians have experienced the loss of a patient perioperatively. Especially 

unsettling is the death of a bird during the postoperative period when the patient is expected to 

make a complete recovery.  

There are numerous reasons why a bird might die including, but not limited to, 

underlying metabolic disturbances or other pathology, severe hypothermia, hypotension, 

human error or an idiosyncratic response to anaesthesia. To minimize the likelihood that death 

occurs the veterinary team should recognize the perioperative period as a critical time in the 

management of their patients and familiarize themselves with appropriate physiology, 

anaesthetic protocols, patient monitoring and methods of supportive care for their patients 

Preoperative preparation  

The history and physical examination are extremely important when evaluating potential 

surgical patients. The history must thoroughly evaluate all aspects of husbandry, including the 

source of pet(s), length of ownership, diet, environment and previous or current illness(es) 

and therapy. Patients should be observed in their cage or transport carrier before the hands-on 

portion of the physical examination. This will allow veterinarians to identify signs of illness 

that may be difficult to detect once the patient is restrained. Thorough physical examination 

will help to assess physical condition, cardiopulmonary status, severity of illness if present 

and any other conditions that are unknown to the owner. The veterinary team can use this 

information to identify potential problems and to address them accordingly.  

 Diagnostic testing: all patients should be as physiologically stable as possible prior to 

anaesthesia, and veterinarians should use their judgment when performing pre-anaesthetic 

screening for their avian patients. Ideally, the minimum database for procedures that 

require significant anaesthesia time should include a complete blood count (CBC) and 

biochemical profile. In instances when the size of the patient limits the amount of blood 

that can be safely taken, a packed cell volume, total protein and blood glucose are 

acceptable; however the addition of uric acid, aspartate aminotransferase and white 

blood-cell count is preferable. If your hospital or clinic is equipped with biochemical 

analyzers that have avian/reptilian profile rotors, a complete biochemical panel can be 

obtained from 100 microliters of blood. 

 Hydration status should be noted and corrected with appropriate fluid therapy, if 

necessary. Subcutaneous fluids are suitable for birds that are mildly dehydrated. 

Intraosseous and intravenous fluids are required for patients that are moderately or 

severely dehydrated. In general, daily maintenance fluid requirement is 50 ml/kg/day. 

Fluid deficit is calculated by multiplying the body weight in grams by the percent 

dehydration (% dehydration × bodyweight [g] = fluid deficit in milliliters). To correct 

dehydration, the daily maintenance plus one-half of the fluid deficit is given during the 

first 12 to 24 hours, and then repeated during the second 24-hour period. Additional 

fluids are also given for ongoing losses resulting from continued regurgitation, vomiting 

or diarrhea. In emergency situations, a bolus of 10 ml/kg IV over a five-minute period is 

well-tolerated by most birds. Crystalloids or other balance fluid solutions with or without 

added dextrose (2.5% to 5%) are commonly used. During surgery, fluid should be given 

at a rate of 10 ml/kg/hour for the first hour, then 5 ml/kg/hour for the second hour and 



 
64 

 

thereafter. Colloids such as hetastarch 6% (10-15 ml/kg IV or IO slowly) are 

administered if the patient is hypovolemic/hypoproteinemic and volume expansion is 

necessary to stabilize the patient. When using hetastarch with crystalloids, reduce the 

volume of crystalloids given by the volume of hetastarch used to avoid fluid overload. 

 Fasting allows the upper gastrointestinal tract to empty, thereby reducing the likelihood 

that the patient will regurgitate or vomit and aspirate ingesta. Fasting also reduces 

proventricular and ventricular distension, thereby reducing potential interference with 

normal respiratory airflow or organ perforation during laparoscopic procedures. A 

prolonged fast greater than six hours is not recommended for most birds due to their 

small size and rapid metabolic rates. Some authors recommend fasting larger birds (> 500 

grams) for at least 12 hours while smaller birds (e.g. budgerigars and canaries) are fasted 

for six to 12 hours. In most instances, a three-hour fast is sufficient for most small birds. 

Raptors and especially waterfowl should be fasted for 12 to 24 hours if necessary. 

 Anaesthetic protocols: There are numerous sources of information regarding anaesthetic 

protocols for avian species. To become familiar with these protocols, purchasing an 

appropriate source (e.g. formulary or textbook) for more specific information is 

recommended.  

When choosing an anaesthetic protocol, select one that will allow you to complete the desired 

procedure with minimal to no physiologic changes to the patient. Most often isoflurane is the 

anaesthetic of choice; however, sevoflurane is an acceptable alternative.  
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HÜLLŐK ANESZTÉZIÁJA 

Kertész Péter – Sós Endre – Koroknai Viktória 

Fővárosi Állat- és Növénykert 

drkertesz@zoobudapest.com 

ANAESTHESIA OF REPTILES 
The reptiles have very different anatomy and physiology. There are general guidelines during anaesthesia, but it’s very 
important to know the biology of the species to avoid severe complications. Unfortunately we do not have too much 
information about the pain-sensation of the reptiles. During the treatment the vet has to minimize the pain and stress. In our 
lecture the doses are empiric, it can be influnced by the temperature and general status of the animal. 

 

A hüllők igen változatos anatómiájú, élettanú állatok. Az anesztézia során vannak általános 

alapelvek, de fontos ismernünk az adott faj biológiáját, hogy ne legyen fatális kimenete a 

beavatkozásnak. Sajnos a hüllők fájdalomérzékeléséről nem áll rendelkezésünkre túl sok 

információ. Az állatorvosnak mindenképpen arra kell törekednie, hogy a beavatkozás közben 

minimalizálja a fájdalmat, vagy a megfogással, vizsgálattal járó stresszt. Az előadásban 

szereplő adagok tapasztalati adagok, a gyógyszerek hatása függ a testhőmérséklettől és az 

állat általános állapotától. 

 

Általánosságban véve a hüllők anesztéziájának indikációja megegyezik az emlősfajokéival: 

fájdalommal járó beavatkozások, éber állapotban nehezen vagy nem vizsgálható állatok 

nyugtatása, stressz kikapcsolása. 

A beavatkozás és a fájdalomcsillapítás, altatás előtt figyelembe kell venni néhány fontos 

anatómiai- és élettani sajátosságot: 

A hüllők változó testhőmérsékletű állatok, anyagcseréjük gyorsasága függ a környezeti 

hőmérséklettől. Egyes adatok szerint (Pees et al. 2015.) a normál aktivitáshoz tartozó 

testhőmérséklet 10°C-kal való csökkenése az anyagcsere aktivitását 50%-al csökkenti. Ennek 

megfelelően mindenképpen ajánlott a környezeti hőmérsékletet a beavatkozás közben és a 

felébredés tartama alatt az adott faj hőmérsékleti optimum zónájában tartani (Preferred 

Optimum Temperature Zone – POTZ). 

Keringés-élettani szempontból fontos megjegyezni, hogy a hüllők többségénél (kiv. 

krokodilok) jobb-bal shunt miatt a kisvérköri és a nagyvérköri vér keveredik. Egyes 

vizsgálatok szerint ez a tény csak kevéssé befolyásolja az anesztézia kormányozhatóságát, 

inkább a hosszabb asphyxiás állapotokban (pl. víz alatt) van szerepe; más szerzők úgy 

gondolják, hogy az inhalációs narkózis szabályozhatóságát jelentősen befolyásolja. 

A légzőrendszer és a légzés is sok kihívást jelent az altató-orvos számára. A hüllők 

rekeszizma hiányzik (kiv. krokodilok), így a légzésben a bordaközi izmok játszanak szerepet. 

A teknősök a páncéljuk miatt a vállizomzatuk és a testüregükben lévő szerveik mozgatásával 

szabályozzák a ki- és belégzést. 

A tüdő zsákszerű, csak a krokodiloknál figyelhetünk meg néhány septumot, a tüdő fala 

igen érzékeny a túlnyomásra, erre asszisztált lélegeztetéskor mindenképpen figyelni kell, és 

megfelelően kell beállítani az altatógép légzőköri szelepeit. 
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A légzés központi- és perifériás szabályozásában a vér pH-ja, CO2 koncentrációja, és a 

levegő O2 koncentrációja játszik szerepet. 100% O2 koncentráció jelentősen redukálhatja a 

légzési percvolument. 

A légcső érzékeny és a hüllők jelentős részénél zárt gyűrűk találhatóak, ezért az 

intubáláskor ún. Cole-tubusokat alkalmazunk, vagy nem fújjuk fel a mandzsettát. Egyes 

teknősfajoknál viszonylag rostralisan helyezkedik el a bifurkáció, ezért egy túlságosan mély 

intubálásnál előfordulhat, hogy csak az egyik tüdőfelet lélegeztetjük. 

Az altatás előtt mindenképpen végezzünk egy gyors állapotfelmérést, ha rizikó-

páciensről vagy idős állatról van szó, akkor javasolt vérvizsgálattal ellenőrizni a vese és a máj 

állapotát. 

Amennyiben lehetséges, a folyadékpótlás lehetőségéről gondoskodni kell, erre 

legmegfelelőbb az intraosseális technika, kígyók esetében a coeloma-üregbe történő 

infundálást alkalmazzuk. 

Hüllők altatására injekciós és/vagy inhalációs készítményeket vehetünk igénybe.  

A legelterjedtebben használatos injekciós készítmény a ketamin, amit intramuscularisan 

és inravénásan alkalmazhatunk. Az iv. applikálás sokszor nehézkes, kígyók esetében a 

farokvéna ventralis-saggitalis punkcióját, teknősöknél a hátpáncél alatt található vénás öblöt 

vesszük igénybe. A forgalomban lévő ketamin injekció vivőanyaga nem szövetizgató, így 

nem okoz problémát, ha „vakon történő” vénázáskor a véna körüli szövetekbe is kerül. 

A ketamin alkalmazott dózisa igen tág határok között mozog, a felébredési idő függ a 

dózistól, a környezeti hőmérséklettől, egyes esetekben akár 48 órára is elhúzódhat. Fontos az 

állat felébredési időszak alatti monitorizálása! 

Propofolt általában nagytestű kígyók altatására használunk, viszonylag nagy 

mennyiséget kell bejuttatni inravénásan. Egyes protokollok javasolják gyíkféléknél a propofol 

intraosszeális alkalmazását. 

Kombinált injekciós készítmények közül a tiletamin-zolazepam emelendő ki, bár a 

narkózis mélysége változó lehet, az állatok erősebb ingerekre reagálhatnak, önkéntelen 

mozgás előfordulhat.  

Inhalációs készítmények közül a szevoflurán (SF) és az izoflurán (IF) alkalmazható. Az 

IF nyálkahártya izgató hatása miatt inkább az SF-t használjuk. 

Inhalációs narkózishoz megfelel a maszk, sokszor ez az egyetlen biztonságos megoldás, 

pl. mérgeskígyók esetében.  

Bevezető dózis IF: 4-5%, SF 6-8%, fenntartó dózis: IF 1,5-2,5%, SF 3-4%. 

Az inhalációs technikánál gondolni kell arra, hogy a hüllők igen hosszú ideig képesek 

visszatartani légvételüket, így a bevezető szakasz igen elnyúlhat. Ezt az időt lerövidíthetjük, 

ha ketaminnal való premedikáció után intubáljuk az állatot. 

Kígyók intubálása nem okoz nehézséget, jól látható a gége nyílása (CAVE! mérges-

kígyók), gyíkok esetében is viszonylag könnyen bevezethetjük a tubust. Krokodiloknál igen 

jelentős palatinális septum van, ez nehezítheti az eljárást. Teknősöknél a már említett 

anatómiai sajátosság miatt ügyelni kell, hogy mindkét tüdő-felet lélegeztessük. 

IPPV alkalmazása esetén a beállított nyomás lehetőleg ne lépje túl a 8 Hgmm-t, és 

percenként 2-6 légzést állítsunk be, átlagosan 15-30 ml/ttkg légzésvolumennel. 

A narkózis mélységének ellenőrzése és az állat monitorizálása nem egyszerű feladat 

hüllők esetében. Ellenőrizendő reflexek: visszafordulási reflex, a fej visszahúzási reflexe, 

nyelv öltögetésének kimaradása, a nyelv előesése, lábak tónusa, farok tónusa, megragadási 

reflex. A légzésszámot és lehetőség szerint a szívverések frekvenciáját is figyelni kell. A 
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pulzoximetria hasznos, az érzékelőt a kloákába helyezzük be. Hosszabb beavatkozásnál 

rektális hőmérővel ellenőrizzük a test hőmérsékletét. 

Egyes szerek alkalmazásánál igen hosszú lehet az ébredési periódus, a narkózis nem ér 

véget a beavatkozással, folyamatos megfigyelés szükséges! 
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ANAESTHESIA OF FISH 
The continuously raising number of public aquaria, private breeding and show fish stock, the higher price of different colour 
and pattern morphs (e.g. koi) changed the stock-level treatment into individual treatment, which is connected with efficient 
fish anaesthesia enabling diagnostical and invasive veterinarian intervention. Anatomically-physiologically fish have also 

opioid receptors and -endorfins. 
In some species (e.g. sharks) upside-down freezing-down position enables shorter intervention. 
Aim of anaesthesia 

1. Diagnostical 
2. Reproductive investigation 
3. Invasive intervention (surgery, internal medicine) 
4. Transport 

Methods 
1. Stock solution availability 
2. Fasting for 24-48 hours (in sharks more weeks) 
3. Catch-out with less stress 
4. Fluently high oxygen-level in treatment tank 
5. Anaesthesia in several steps under monitoring 
6. Intervention 
7. Flowing-through, reducing the narcotic concentration or very high level oxygen recovery-tank 
8. Adaptation back to original keeping or to quarantine tank 

 

Az egyre több nyilvános (public) bemutató akvárium és a magánkézben lévő tenyész-  és 

bemutató halállományok, valamint az egyre nagyobb értékű halak és szín-/mintaváltozatok 

(pl. koi-ponty) indokolták halak esetében is az állományszintű, azaz komplett akvárium- vagy 

tórendszer kezelése mellett az olyan egyedi szintű kezeléseket, mint amilyen a diagnosztikai, 

illetve invazív állatorvosi beavatkozásokat lehetővé tevő hal-anesztézia. 

Halaknál is megtalálták az opioid receptorokat és -endorfinokat. 

Több fajnál a fiziológiás lefagyás (pl. cápáknál, a hátrafordított testhelyzet) egy 

rövidebb beavatkozást gyógyszer nélkül is lehetővé tesz. 

 

Az anesztézia indokai 

1. Diagnosztikai cél (vérvétel, biopszia, UH, fizikai paraméterek felvétele stb.) 

2. Tenyésztéstechnológiai cél (hormonszint mérés, hormonális kezelés, illetve 

szinkronizálás) 

3. Invazív beavatkozás (sebészeti-belgyógyászati) 

4. Szállítás 

 

Módszertana 

1. Törzsoldatok rendelkezésre állása 

2. Indikáció esetén 24-48 órás éheztetés (cápáknál akár több hét) 

3. Minél stresszmentesebb kifogás  
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4. Oxigénszint MINDIG meglegyen + eredeti tartóvíz!!! 

5. Anesztézia kis adagokban 3-4-5 lépcsőben (monitoring: faroktő megszorítása, 

operculum-mozgás számlálása stb.) 

6. Beavatkozás 

7. Átfolyatás – altató hígítása/eltüntetése, vagy külön magas, 6-7% oxigénszintű 

ébresztőmedence (recovery tank) 

8. Visszaszoktatás karantén- vagy tartómedencébe 

 

Vízben oldható szerek 

 (szállításhoz régebben diazepam) 

 MS-222 (tricain-metánszulfonát) indukció 75-100-125 mg/l, fenntartás 50-75 mg/l, 

pH!!! (1 g/l eutanáziás adag) 

 Szegfűszeg olaj (Aqui-S vagy Koi Calm) 40-100 mg/l (etanolos törzsoldat) 

 Benzokain-hidroklorid vagy etil-p-aminobenzoát 25-100 mg/l 

 Halotán 0,5-2 ml/l, illetve 80% fenntartásra 

 Isoflurán 0,4-0,75 ml/l, fenntartás 0,4-0,75 ml/l 

 Lignocain (Lidocain, Xylocain) 100 mg/l 

 

Parenterálisan használt szerek 

 Ketamin 30-130 mg/ttkg IM 

 Ketamin + Medetomidin 2 mg/ttkg + 0,1 mg/ttkg IM 

 Saffan (alfaxolon + alfadolon-acetát) 12 mg/ttkg IM 

 

Analgézia 

 Butorphanol 0.05-0,1 mg/ttkg IM, de koi 0,4 mg/ttkg 

 Ketoprofen 0,05-0,1 mg/ttkg IM, koinál akár 0,4 mg/ttkg 
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THE BASICS OF ANIMAL TRAINING IN ZOOS 
There is a growing tendency in the zoos around the world to set up animal training programs using proper operant 
conditioning, focusing mainly on husbandry training. The protected contact setting makes it possible to work safely with 
dangerous species, still teaching the animal to voluntarily participate in its own health care. However, before starting a 
training program the zoo’s management, the veterinarian team and the keepers should consider that training is very time 
consuming, needs well educated staff in sufficient number, it is not a quick fix to any health and/or behavioural problems, and 
it takes patience, consistency, communication, and great team work.  

 

Az elmúlt egy-két évtized alapvető változást hozott az állatkertek lakóinak és a velük dolgozók 

életébe. Az 1950-es években megnyílt első tengeri parkok új utat kerestek az addig használatos 

kiképzési módszerek helyett, amelyek nem váltak be a tengeri emlősök tanítására. 

A tengeri parkokban hamar elterjedt az operáns kondicionálás tanítási módszer, amelynek 

elemei már régóta jelen vannak mind az ember mind az állat tanításában, de ez rendszerezve először 

csak 1938-ban látott napvilágot B.F. Skinner amerikai pszichológusnak köszönhetően. Skinner a 

következő főbb kérdésekre kereste a választ:   

 Hogyan hatnak a környezeti ingerek az élőlény viselkedésére? 

 Hogyan befolyásolja egy ingerre adott viselkedés következményének a milyensége a 

viselkedés jövőbeli gyakoriságát? 

 Milyen törvényszerűségek szabályozzák az élőlény viselkedését? 

Skinner és tanítványai, a Breland házaspár és a később hozzájuk csatlakozó Bob Bailey a 

következő évtizedekben több mint 140 állatfajon tesztelték az operáns kondicionálást.  Az operáns 

kondicionálás napjainkban legtöbbet emlegetett és – remélhetőleg – használt eleme a pozitív 

megerősítés, amely során adott viselkedést megerősítés követ, amely hozzájárul ahhoz, hogy ez a 

viselkedés a jövőben gyakrabban forduljon elő. A jutalmazáson alapuló tréning hozzájárul ahhoz, 

hogy az állat félelem nélkül, önként vegyen részt a kellemes, gyakran motiváló foglalkozáson, 

amely a modern állat tréning legfontosabb vívmánya. 

A foglalkozáson való önkéntes és rendszeres részvétel pedig az állatkertekben leginkább 

elterjedt protected contact (PC) felállás alapja. A PC-ben való munka során az állatot és a gondozót 

valamilyen korlát vagy nagyobb terület választja el, amely biztonságos alternatíva a veszélyes 

fajokkal való munkára, a gondozót pedig kreativitásra és pozitív hozzáállásra sarkallja, hiszen 

fizikailag nem fér az állathoz. A pozitív megerősítésen keresztül szinte minden betanítható, amire 

egy állatkerti környezetben szükség van. 

Egy tréningprogram elindításakor a legfontosabb a tréning céljának a meghatározása. 

Másként kell a programot felépíteni, ha állatbemutató a cél, megint másként, ha az orvosi tréning az 

elsődleges, és megint másként, ha az állattal való munka ’csak’ a környezetgazdagítást és mentális 

stimulációt szolgálja. Az állatkerti tréning leggyakrabban az orvosi feladatok (husbandry) 

betanítását szorgalmazza, amely során az állat aktívan részt vesz a saját (orvosi) ellátásában. Ebbe 

beletartozik a test teljes átvizsgálása, kisebb sérülések helyi kezelése, injekció beadása, különböző 

minták levétele (testhőmérséklet, vér, vizelet, súly stb.), egyszerűbb vizsgálatok, így ultrahang, 

röntgen elvégzése, a kifutók és bokszok közötti mozgatás, szállítóládába való be- és kiszállás, de 
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sokszor az is, hogy az állat segítsen a saját ’befogásában’ és altatásában. Egyre gyakrabban vesznek 

részt jól betanított állatkerti állatok kognitív és fiziológiai kutatásokban is. 

A modern állatorvosi preventív program elengedhetetlen része a tréning, hiszen a napi munka 

során, az állaton látható/észrevehető/tapasztalható legkisebb változás hamar napvilágra kerül, és 

megfelelő kezeléssel nagy esély van a gyógyulásra. Ezért a tréning egyik legfontosabb feladata a 

prevenció. Nem azért kell minél több orvosi feladatot betanítani, mert éppen baj van (akkor már 

késésben van a program), hanem azért, hogy könnyen megelőzhető legyen komolyabb sérülés és 

betegség kialakulása. Ha az állat nyugodtan veszi a különböző vizsgálatokat és kezeléseket, akkor 

nincs szükség bódításra és altatásra, nem kell a stressz káros hatásától tartani (így a stressz nem lesz 

negatív befolyással a levett mintára sem), a befogás során nem kell újabb sérülésekkel számolni, és 

folyamatosan nyomon követhető egy-egy kezelés eredményessége. Az állatokat mentálisan is 

pozitívan befolyásolja a tréning. A fogságban élő állatok nagyrészt csak elszenvedői a körülöttük és 

velük zajló történéseknek, hiszen minimális kontrollal rendelkeznek. Ott vannak, ahová engedik 

őket, azt eszik, amit kapnak és akkor, amikor megkapják, nem ők választják meg, hogy kikkel 

töltsék a napot, és ha szállításra, mozgatásra és/vagy orvosi beavatkozásra kerül sor, nem értik és 

nem tudják befolyásolni, hogy mi történik velük. A pozitív tréning során némi kontrollt adunk 

nekik, hiszen újra döntéseket hozhatnak, és aktív részesei lehetnek az eseményeknek. Átlátják és 

megértik a gondozók és állatorvosok elvárásait, és ez sok feszültségtől szabadítja meg őket. 

Amikor egy állatkert beveszi a napi állat-tréninget az állat-egészségügyi programba fontos 

kérdéseket kell átgondolnia, és a tréning program sikeres működése érdekében változtatásokra is 

késznek kell lennie. Az egyik legfontosabb jellemzője a tréningnek, amivel sok park nincsen 

tisztában, hogy nagyon időigényes és csodára, varázslatra nem használható. Az operáns 

kondicionálás és az adott állatfaj természetes viselkedésének és fizikai adottságainak alapos 

ismerete mellett komoly elkötelezettség, kitartás és következetesség szükséges az ápoló csapat 

részéről, az állatorvosi csapatnak és a park vezetésének pedig kitartó támogatást kell nyújtania és a 

szükséges eszközöket, megfelelő csapatlétszámot és időt biztosítani a sikeres munkához. Fontos 

minden szinten tisztázni, hogy mik a rövid és hosszú távú célok, és ezek milyen ütemben, menetben 

érhetőek el. Nem elég, hogyha csak egyes csoport vagy alany motivált és érdekelt a tréning 

sikerében, hosszú távon elengedhetetlen, hogy meglegyenek a vezetői elvárások a gondozók felé, 

biztosítva a megfelelő feltételeket. Nélkülözhetetlen a folyamatos kommunikáció az állattal 

közvetlenül dolgozók, az állatorvosok és a közép- és általuk a felső vezetés között.  

Az orvosi feladatok betanításakor fontos az együttgondolkodás a gondozók és az állatorvosok 

között. A feladat komplexitását figyelembe véve az állatorvos időben szól a gondozóknak, és 

részletesen elmagyarázza a vizsgálatot, bemutatva a szükséges eszközöket is, hogy minden 

apróságot lehessen akklimatizálni. A tréning megfelelő szakaszától részt vesz a tanítási 

folyamatban, ha kell, finomítja, módosítja az elvárásokat. Elfogadja, hogy a tréningfoglalkozást a 

gondozó irányítja, és követi az instrukciókat. Ugyanakkor, ha kell, az állat egészsége érdekében, 

meghozza a döntést az állat altatására vagy befogására, ha a tréning nem a megfelelő ütemben vagy 

eredménnyel halad. 

Az is a fontos kérdések közé tartozik, hogy mennyit oszt meg az állatkert a látogatókkal a 

színfalak mögötti munkáról. Megváltoztak a látogatók elvárásai, szeretnének többet látni, tudni, 

jobban részt venni és különleges élményekben részesülni. A visszajelzésekből világszerte kiderül, 

hogy a látogatók nagyra értékelik, ha a tréning során látják a bensőséges kapcsolatot állat és ember 

között, és szívesen tanulnak a kertben folyó munkáról. 

Egy jól működő tréningprogram sokban befolyásolja az állatkert mindennapjait: javul az 

egészségügyi ellátás, hozzájárul az állatok mentális és fizikai stimulálásához és a 

környezetgazdagításhoz, csökkenthetőek a sztereotip viselkedések, a frusztráció, az agresszió, és 

közelebb hozhatóak a látogatók az állatokhoz.  
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LIFE „MADE EASY”? IMPLEMENTATION OF MEDICAL TRAINING IN ZOO ANIMALS  
Over the past decades, the use of medical training has become all the more popular in North American and European zoos. 
Implemented at the Budapest Zoo and Botanical Garden through positive reinforcement training, the aim of such a program 
is primarily to reduce the stressing factors of veterinary interventions to the animals as well as to ease the work of the 
medical staff. It is also very important in such a regime that each participant knows the part that they play during any given 
procedure. This talk will highlight, through examples at our institution, the role of the veterinarian in the medical training of 
zoo animals and furthermore, the limiting factors and consequent causes of failure of such a regime. 

 

Az elmúlt évtizedek során egyre gyakrabban alkalmazzák az állatkerti állatoknál az 

állatorvosi tréninget mind európai-, mind észak-amerikai állatkertekben. A Fővárosi Állat- és 

Növénykert által is használt módszer, a pozitív megerősítésen keresztül történő tréning 

manapság a leggyakrabban alkalmazott és legelismertebb rendszer. Ezen belül az állat-

egészségügyi tréning elsődleges célja az állatorvosi beavatkozások által okozott 

stresszhelyzetek csökkentése, illetve ezek esetleges megelőzése. Sok fajnál a közismerten 

kockázattal járó altatás megelőzhető, ha az adott egyedet tréningezzük egy bizonyos 

beavatkozásra. Természetesen mielőtt belekezdenénk egy ilyen programba, minden 

résztvevőnek tisztában kell lennie, hogy mi az ő feladata (beleértve az állatorvost is). Ugyanis 

az állatorvos szerepe az állaton végzett beavatkozás végrehajtása és nem az állat tréningezése. 

Általában fontos tudnunk, hogy különbséget kell tenni a „mindennapos tréning” és az élesben 

történő beavatkozások között, hiszen sok esetben az állat másképpen reagál az utóbbiban. 

Több tényező is lehet egy élesben történő, „betanított” beavatkozásnál szűk keresztmetszet, de 

leginkább a fájdalom játssza a legnagyobb szerepet. Emiatt fontos tényező, hogy 

állatorvosként ismerjük a határokat, illetve hogy fel legyünk készülve olyan helyzetekre is, 

melyeket a tréning során (pl. a fájdalom miatt) nem tudunk megoldani. Ebben az előadásban 

be szeretnénk mutatni a Fővárosi Állat- és Növénykertben alkalmazott állategészségügyi 

tréning rendszert (mely állatfajokkal dolgozunk, mit lehet ezen keresztül elérni, illetve a 

tapasztalataink szerint melyek a korlátozó tényezők).  
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ANIMAL TRAINING IN THE BUDAPEST ZOO, WITH PARTICULAR EMPHASIS ON ELEPHANTS 
Elephant training has been implemented since the very first elephants emerged in captivity. Their anaesthesia on the other 
hand is a rather new innovation occurring since the 1960s. As animal care specialists we have to admit, that both, 
anaesthesia and animal training should be considered valuable tools in captive elephant management. I would like to present 
a few specific cases where chemical immobilization or animal training has been successfully used, and discuss the topic of 
elephant foot care whereas anaesthesia could not be an alternative to training. 

 

Tartástechnológiai szempontból az elefántok mindig is kihívást jelentettek minden olyan 

intézménynek, amely tartásukra adta a fejét. Az elefántok hatalmas mérete és roppant fizikai 

ereje már a kezdetektől arra ösztönözte ezeket az intézményeket, hogy az elefántjaik többé-

kevésbé kezelhetőek legyenek, engedelmeskedjenek a gondozóiknak, tehát mai szóval élve: 

tréningezve legyenek. Ennek több ezer éves hagyományai vannak, tehát a tréning és annak 

állatorvosi vonatkozása már évezredek óta bevált gyakorlat az elefánttartók körében. 

Intézményünk több mind száz éves hagyományokkal rendelkezik elefánttartás terén. 

Elefántjaink kezdetektől fogva a kor elvárásainak megfelelő kezelésben részesültek, így 

követve a nemzetközi trendeket és az állattartás modernizációját az elmúlt évtizedben mi is 

fokozatosan áttértünk az úgynevezett Protected Contact tréningre, ami annyit jelent, hogy a 

hagyományos Free Contact tréningtől eltérően nem járunk be többé az elefántjainkhoz 

közvetlenül a kifutóikba, hanem rácson keresztül tréningezzük őket, ami óhatatlanul magával 

vonta a pozitív megerősítés előtérbe kerülését munkánk során a hagyományos negatív 

megerősítéssel szemben. 

Az anesztézia ezzel szemben elefántos körökben viszonylag új találmány, igazából az 

etorphine 1960-as évekbeli elterjedése, majd az egyre hatásosabb szerek felfedezése óta lett 

egyre elterjedtebb eszköz. Az anesztézia a modern elefánttartás egyik elengedhetetlen eleme, 

néha elkerülhetetlen, de jól át kell gondolnunk, mikor alkalmazzuk, mert nem kis kockázattal 

jár. Az anesztézia tudományos alapokkal rendelkezik, de a gyakorlati alkalmazása felér a 

művészetekkel. A gyakorlatban használt hatóanyagok jól meghatározott gyógyszertani 

hatással bírnak, egy állat fizikai vagy pszichikai állapota mégis változtathat a hatásukon.. 

Bármilyen jól is van megtervezve egy elefántprogram, az anesztéziára, mint megoldásra 

bizonyos problémákra, gondolni kell: jobb rá felkészülni és elősegíteni a kivitelezését még 

bőven azelőtt, mielőtt az alkalmazása szóba kerülne. Ezt pedig tréninggel érhetjük el a 

legegyszerűbben. Egy felelős elefántprogram egyik legfontosabb célja kell legyen az, hogy 

állataink legyenek hozzászoktatva injekció beadására. Ezzel elkerülhetjük azt, hogy az állat 

közvetlenül az anesztézia előtt zaklatott idegállapotba kerüljön az esetleges belövés vagy 

fúvócsövezés eredményeképpen. Be kell tanítanunk állatainkat egy olyan egyszerű, de 

módfelett hasznos feladatra, hogy önként, nyugodtan tűrjék egy vagy több injekció beadását 

anélkül, hogy ez befolyásolná a nyugalmukat. Ezáltal is hozzájárulva egy altatás tervszerű 

lebonyolításához. 
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Részemről, egy állattréner részéről tulajdonképpen ennyiben ki is merül az anesztéziára 

való felkészülés, így inkább az állatainkkal végzett munkát szeretném ismertetni néhány konkrét 

példán keresztül. Meg kell említeni azt, hogy akárcsak az altatáshoz, ahol a szakképzettség és a 

tapasztalat elengedhetetlen, egy tréningprogramhoz is elengedhetetlen a résztvevők 

szakképzettsége, tapasztalata és elhivatottsága az ügy iránt. A leggyakoribb hiba azt feltételezni, 

hogy egy gyakorlati tapasztalattal nem rendelkező, az állattréning tudományosan megalapozott 

elméletét nem ismerő ápoló felső utasításra képes lesz állatokat tréningezni. Ha csak nem 

gondosan kiválogatott, képesített csapattal állunk szemben, akkor nagyon óvatosan kell 

megfogalmaznunk elvárásainkat. A legbiztosabb recept a kudarcra az, ha tapasztalatlan trénereket 

rakunk össze még soha nem tréningezett állatokkal, és ezen felül valami, az állat számára 

egyértelműen averzív állatorvosi feladatot szabunk ki számukra első célkitűzésként. 

Először nem feltétlenül állatorvosi feladatokban kell gondolkodnunk, hanem valami 

egyszerűbb célt kitűznünk, ilyen pl. az állomásozás és különböző testrészek prezentációja 

egyelőre még bármilyen averzív, állatorvosok számára hasznos ingerek produkálása nélkül. 

Kezdésnek jó egy egyszerűbb bemutató a közönség részére. Ilyen pl. az intézményünkben 

rendszeresített elefánt bemutató, ami nem a leglátványosabb show az állatkertben, de jó 

lehetőséget biztosít számunkra, hogy gyakorolhassunk állatainkkal, azok pedig megszokják a 

tréning mellett az emberi nyüzsgést is. Ezek során a bemutatók során a látványosabb 

feladatok mellé igyekeztünk egy sor apró, de állatorvosilag is hasznos feladatot 

becsempészni, így végigtapogatjuk az állataink fülét, agyarait, megvizsgáljuk a szemüket stb. 

ami a későbbiekben komoly alapot képez majd az ezekkel a testrészekkel való bonyolultabb 

állatorvosi feladatok felépítéséhez. 

Csak akkor léphetünk tovább valami bonyolultabb felé, ha ezek az apróságok már gond 

nélkül, rutinszerűen mennek állat és tréner számára egyaránt. Következő célunk lehet a már 

említett injekció beadása vagy a vérvétel. Elefántjainknál elsősorban a fülből való vérvétel lett 

betanítva, és a fül mögötti izomba való injekció beadása innentől már egyszerűen 

kivitelezhető. De célszerű több vérvételi pontot betanítani egy állatnak, a hosszú távú 

monitoringozás megkönnyítése végett. Heti rendszerességű vérvétel esetében a két fül vénái 

nem elegendőek, az állat előbb-utóbb megelégeli a folytonos fülszurkálást, így jelenleg arra 

törekszünk, hogy a hátsó lábakon lefutó vénákból is tudjunk vért venni, ezzel is csökkentve az 

érzékeny fülekre nehezedő nyomást és szétoszlatni az averzív ingerek előfordulási helyét. 

Néhány bonyolultabb beavatkozásra is szükség lehet, ilyen pl. egy rektális ultrahangos 

vizsgálat. Sok helyen a tréning hiányából fakadóan ezt képtelenség elvégezni anesztézia 

nélkül, nálunk ezt rácson keresztül kellett megoldani. A kezdeti eredmények biztatóak, az 

eddig elvégzett vizsgálatok rendben lezajlottak, így a jövőben a biztonság növelésére fogjuk 

fordítani a figyelmet, kellő infrastruktúra kiépítésével. 

Egy további eset részletezése is tanulságos lehet, ebben az esetben elkerülhetetlennek 

bizonyult az anesztézia, de a sikerhez a tréning is rendkívüli fontosságú volt. A budapesti 

elefántborjú esetéről van szó, mely tehenünk első borja volt, és kezdetekben nem volt 

hajlandó szopni. Mivel az eső 24 órában a borjú nem szopott, az a döntés született, hogy állva 

bódítjuk a tehenet, így tudtunk még időben föcstejet etetni a borjúval. A probléma a későbbi 

napokban is fennállt, így minden tudásunkat és tapasztalatunkat bevetve tréninggel kellett 

rábírnunk az anyát és borját a rendszeres szopásra, szoptatásra. 

Előadásom utolsó részében az elefánttartás egy olyan aspektusára szeretném felhívni a 

figyelmet, ahol nincs alternatíva, és kizárólag a tréning adhat hosszú távú megoldást a 

problémára. Ez az elefántok lábvég ápolása. Mivel a fogságban tartott elefántok nagy része, 

ezen belül is főleg az ázsiaiak folyamatos lábápolást igényelnek, kivitelezhetetlen az, hogy 

ezeket a folyamatos, sokszor preventív beavatkozásokat évente többször anesztézia alatt 

hajtsuk végre, ebben az esetben sokkal észszerűbb egy tréningprogram beüzemelése.  



 
75 

 

A KISEMLŐS ANESZTEZIOLÓGIA ÚJDONSÁGAI 
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Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.  

liptovszky@gmail.com 

AN UPDATE ON SMALL MAMMAL ANAESTHESIA 
Small mammal medicine is a relatively young area of veterinary science. Anaesthesia of these species is developing quickly, 
but related morbidity and mortality risks are still much higher compared to dogs or cats. The most important risk factors 
include small body size (difficulty of clinical procedures), special anatomical and physiological properties, lack of appropriate 
pharmacological data, and lack of experience of veterinarians and other personnel. Intubation is usually more difficult in 
these species. This might be changed by newly developed airway management techniques, including laryngeal masks (LMA 
– laryngeal mask airways), and supraglottic devices, namely the v-gel, which was developed specifically for rabbits. 
Regarding anaesthesia related drugs, we have to mention alfaxalone, which is a very promising new induction agent. 
Compared to propofol, alfaxalone has very similar effects, though less side effects, but higher price. However, it is possible 
to give it intramuscularly, which is a definitive benefit for this drug. Sevoflurane is a well known inhalation anaesthetic, but not 
routinely used in Hungary. It is more suitable for some aspects of exotic animal anaesthesia, as it does not irritate the 
airways (as isoflurane does), so it is more suitable for chamber or mask inductions. Meloxicam is also a well known drug in 
the small and large animal practice, however newly published data support its use in small mammals. Regarding the 
monitoring of the anaesthetised small mammals, we will show, that capnography is a very promising, but underused 
technique.  

 

A kisemlősök gyógyászata az állatorvoslás egyik viszonylag fiatal területe. Ennek 

megfelelően folyamatos fejlődésen megy át e fajok anesztéziája is. Az előadásban rövid 

áttekintést adunk az utóbbi néhány év új ismereteiből, ide értve a technikai fejlesztéseket, új 

gyógyszereket, illetve ezekkel kapcsolatos kutatásokat, és hasznos gyakorlati fogásokat.  

Az alábbi területek kiemelt figyelmet kapnak a prezentációban: 

 Az anesztézia biztonsága és az azt veszélyeztető legfontosabb tényezők kisemlősökben  

A kisemlősök anesztéziája a gyakorlati tapasztalatok és a tudományos vizsgálatok 

alapján is nagyobb kockázattal jár, mint azt kutyák vagy macskák esetében megszoktuk. 

E jelenségnek a hátterében összetett okok állnak, így anatómiai, élettani és etológiai 

sajátosságok, de a klinikus állatorvosok gyakorlatlansága is hozzájárulhat ehhez. A 

legfontosabb veszélyeztető tényezők ismerete növelheti az altatás biztonságát. 

 A légútbiztosítás új lehetőségei, laringeális maszkok, illetve a szupraglottikus eszközök 

használata  

A kisemlősök – és különösen nyulak – esetében az intubálás, mint a légútbiztosítás 

klasszikus megoldása, sok esetben nehézkes. A kis testméret és az anatómiai viszonyok 

egyaránt problémát okoznak. Erre jelenthet megoldást a laringeális maszkok (laryngeal 

mask airway – LMA), illetve a szupraglottikus eszközök (különösen a nyulaknak 

tervezett „v-gel”) alkalmazása. Ezen eszközök alkalmazása gyorsabb és egyszerűbb, 

vakon is kivitelezhető, a sikertelen légútbiztosítás valószínűsége jelentősen 

csökkenthető. Ugyanakkor hátrányuk, hogy a pozitív nyomású lélegeztetésre kevésbé 

alkalmasak. Mindenképpen érdemes azonban megismerkedni e technikákkal. 

 Alfaxalon, szevoflurán és meloxikám: új eredmények és a gyakorlat a kisemlős 

anesztézia során 

Az anesztézia gyógyszertana időről időre új hatóanyagokkal bővül, mások pedig 

ismertebbé, vagy jobban kutatottá válnak. Az alfaxalon, mint egy újra piacra került (bár 
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régóta ismert) indukciós szer alkalmas lehet az egzotikus kisemlősök anesztéziájának 

bevezetésére. Előnye, hogy nem csak vénásan, hanem intramuszkulárisan is 

alkalmazható, ugyanakkor hatásideje rövid, és kevés mellékhatással rendelkezik.  

A szevoflurán régóta ismert inhalációs anesztetikum, ennek ellenére rutinszerű 

használata csak az utóbbi években terjedt el az állatorvoslásban. A hazai gyakorlatban 

eddig kevéssé használt szer, pedig számos előnyös tulajdonsága indokolná a kisemlősök 

anesztéziájában nagyobb térnyerését. Hátránya elsősorban az ára, amely kb. kétszerese 

az izofluránénak.  

A meloxikám ugyancsak régóta ismert nemszteroid gyulladácsökkentő 

fájdalomcsillapító. Az elmúlt években azonban nagyszámú tudományos vizsgálat 

foglalkozott a hatóanyag alkalmazásával kisemlősökben. Ezen új eredmények felhívják 

a figyelmet arra is, hogy nem lehet egyszerűen a kutya-macska adatok extrapolálásával 

alkalmazni a gyógyszereket, a pontos farmakokinetikai és -dinámiai vizsgálatok igen 

fontosak.  

 A kisemlősök monitorizálása, különös tekintettel a kapnográf alkalmazására 

A kisemlősök monitorizálása sok tekintetben hasonlít a más fajokban alkalmazott 

technikákhoz, de általánosságban elmondható, hogy a műszeres monitorizálás nagyobb 

jelentőségű. Ennek egy igen fontos, és egyelőre idehaza kevéssé kihasznált lehetősége a 

kapnográf alkalmazása. E készülék nem csak a légzés működéséről szolgáltat pontos 

információkat, de közvetetten a keringést is segít megfigyelni. Ezen túlmenően jelenleg 

ez tekinthető az egyetlen validált monitorizálási módszernek újraélesztés esetében.  
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FEATHER DESTRUCITVE BEHAVIOUR AND OTHER BEHAVIOURAL DISORDERS IN 
COMPANION BIRDS 
Feather destructive behaviour is a common and sometimes frustrating problem in the avian pratice. Mainly affecting middle 
size to large psittacines, owners and veterianarians are tend to simplify this phenomenon as a primary psychological 
abnormality. Contrarily, feather plucking is a non specific reaction to the bird’s discomfort, a consequence of different illness, 
poor husbandry, nutrition and inadequate socialisation. A detailed diagnostic and therapeutic plan is required, inculding the 
evaluation of health status, improving housing and feeding habits and behavioural consultation to determine and treat 
underlying causes. Veterinarians should use every occasion to provide basic information to owners about taking care of their 
companion bird, in order to prevent behavioural disorders.  

 

A tolltépési szindróma gyakori és sok nehézséget okozó probléma a díszmadarak állatorvosi 

ellátása során. Elsősorban a közepes és nagyobb testű papagájokra jellemző, és hajlamosak 

vagyunk elsődlegesen pszichés megbetegedésként tekinteni rá. Ezzel szemben a túlzott 

mértékű tollászkodás, illetve ennek súlyosabb változata, a tolltépés egy nem specifikus 

válaszreakció a madár rossz közérzetére, hátterében számos megbetegedés állhat, és kezelése 

csak komplex diagnosztikai vizsgálatokat követően lehet sikeres.  

A tolltépés általában több tényező következtében kialakuló, fokozatosan önmagát is 

rontó folyamat. A kitépett tollak helyén irritált bőr, a növekvő tokos tollak által okozott 

viszkető érzés tovább fokozza a tollászkodási hajlamot. A madár kivizsgálása során cél az 

elsődleges kiváltó ok felderítése és lehetőség szerinti kezelése, ezzel párhuzamosan pedig a 

tolltépéshez vezető egyéb hajlamosító tényezők kiküszöbölése és a már kialakult 

szövődmények megoldása.  

A diagnózis felállítása során a lehetséges okokat három fő csoportba soroljuk. Ezek a 

szervi megbetegedések, a technológiai problémák és a pszichés eredetű zavarok. A három 

csoportot nem lehet egymástól szorosan elválasztani, a szindróma hátterében a legtöbbször 

több kóroktani tényező áll. A csoportosítás viszont segít a kezelési sorrend felállításában, és 

lehetőséget ad arra, hogy a kezelés során zajló változásokat a tulajdonos számára érthetőbbé 

tegyük. 

Túlzott tollászkodást különböző szervi megbetegedések okozhatnak – ezek lehetnek a 

kültakaró vagy egyéb szervrendszerek problémái. Számos esetben visceralis vagy ortopédiai 

fájdalom miatt próbál a madár egy adott bőrterületet piszkálni. A fehérje-anyagcserét 

befolyásoló megbetegedések, például máj- vagy veseelégtelenség is vezethet a bőr 

irritációjához. A kültakaró megbetegedései, vírusos, gombás, bakteriális, parazitás, allergiás 

eredetű viszkető bőrpanaszok járhatnak kóros tollászkodási viselkedéssel. Meg kell jegyezni, 

hogy a külső élősködők okozta bőrbetegségek kedvtelésből tartott nagyobb testű 

papagájokban ritkák, a tolltépési zavar kezelése során a parazita-ellenes terápia többször a 

megszokáson és nem az igazolt diagnózison alapul.  

A madártulajdonosok sokszor nagyon gyenge tartástechnológiai és takarmányozási 

ismeretekkel rendelkeznek. A rendelőbe érkező papagájok jelentős része kalitkában tartott, 

gyári magkeverékeket ad libitum és kiegészítésnek emberi táplálékot is fogyasztó madár. 
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Ezek az állatok komplex anyagforgalmi zavarban szenvednek, amelynek része a 

kiegyensúlyozatlan tápanyagbevitel, egyes vitaminok, esszenciális zsírsavak és ásványi 

anyagok hiánya, valamint a kevés mozgás. A helytelen takarmányozást súlyosbítja a madarak 

szelektív táplálkozásra való hajlama. Az anyagforgalmi zavar a bőr fehérje és 

zsíranyagcseréjét is érinti, amit tovább befolyásolhat a tartási hely alacsony páratartalma. 

Ezek eredményeként a madár rosszabb minőségű tollazatot növeszt, bőre kiszárad, viszketésre 

hajlamosabbá válik, amely túlzott tollászkodáshoz vezethet.  

Az elsődlegesen pszichés eredetű zavarok szintén a nem megfelelő tartástechnológia 

következményei. A kedvtelésből tartott papagájok sokszor egyedüli háziállatok, amelyek túl 

fiatal korban kerültek a tulajdonoshoz. Fejlődésük során nem volt lehetőségük egészséges 

szociális kapcsolatot kialakítaniuk a fajtársaikkal. Általában keveset mozognak, a táplálékot 

korlátozás nélkül, folyamatosan elérik. Ezek az eredendően csapatban élő állatok társas, majd 

ivarérett korban szexuális viselkedési igényeiket is csak a tulajdonosaikkal való kapcsolatban 

tudják megélni – ráadásul erősen korlátozott időben, amikor a tulajdonos otthon tartózkodik, 

és kiengedi őket a kalitkából. A természetes viselkedés során megjelenő három fő 

foglalatosság – a táplálékkeresés, a szociális interakció és a tollazat ápolása – közül így az 

első kettő aránya minimálisra csökken. A felszabaduló időt és energiát a madár kóros mértékű 

tollászkodásra fordítja, amely előbb-utóbb sztereotip viselkedéssé válik. A kóros viselkedést 

kiváltó tényezők korcsoportonként különbözőek, és fajonként eltérő súlyosságú tüneteket 

okoznak, a végeredmény azonban egy rögzült rendellenes magatartásforma, amellyel a madár 

a természetes viselkedési reakciókat próbálja pótolni. A pszichés zavarok kóroktani szerepét 

nehéz bebizonyítani, a diagnózisban nagy szerepe van az egyéb problémák kizárásának.  

A tolltépési panasszal érkező madár ellátása során mindhárom csoportba tartozó 

tényezőket rendezni kell. 

A klinikai vizsgálatot megelőzően rendkívül fontos a részletes kórelőzmény 

kikérdezése. Ennek során a madár eredetének, korának, ivarának, napirendjének 

megismerésén túl kiemelt szerepe van a tartási körülmények és a takarmányozás pontos 

felmérésének. Az állatorvosi vizitet megelőzően célszerű megkérni a tulajdonost, hogy 

hozzon mintát a takarmányból, mutassa be a napi adag mennyiségét, minőségét. A tartási 

körülmények és a madár viselkedésének elbírálását nagyban segíti, ha fényképeket vagy 

videofelvételeket is hoz magával.  

A kórelőzmény felvételét követően kerül sor a madár részletes fizikális vizsgálatára. 

Ennek során a tollazat és a bőr állapota vagy az érintett bőrterület lokalizációja segítheti a 

diagnózist. Mivel a madarak a specifikus tüneteket általában leplezik, a szervi 

megbetegedések felismeréséhez a legtöbb esetben kiegészítő vizsgálatok is szükségesek. Az 

állapotfelmérésnek része a röntgen- és vérvizsgálat, bélsár mikrobiológia, testüregi 

endoszkópia, illetve specifikus gyanú esetén a fertőző betegségek vizsgálata. Ha elsődlegesen 

a kültakarót érintő probléma merül fel, a bőrről származó mikrobiológiai vagy a bőrből 

származó biopsziás minták vizsgálatára is szükség lehet.  

A felismert szervi megbetegedések kezelését haladéktalanul meg kell kezdeni. A 

tolltépési szindróma komplex terápiája során elsődleges, hogy lehetőleg szervi szempontból 

egészséges madárral dolgozzunk, először ezt a problémakört orvosoljuk – a meglévő, gyakran 

krónikus betegségek okozta fájdalom, stressz, rossz közérzet jelentősen befolyásolja a vélt 

vagy valós pszichés komponensek szerepét.  

A diagnosztikai lépésekkel párhuzamosan a tulajdonosnak minél hamarabb változtatnia 

kell a helytelen tartási és etetési technológián. A takarmány napi adagját a testsúlynak és a 

kondíciónak megfelelően kell kimérni, a hiányzó ásványi anyagokat pótolni kell, célszerűbb 

az etetés során teljes értékű tápokat is alkalmazni. A madaraknak mozgáslehetőséget és 

optimális páratartalmat kell biztosítani. A tartási körülmények és a takarmányozás javítása 
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fokozatosan enyhíti a komplex anyagforgalmi zavart, ezáltal javul a madár ellenálló-

képessége, a tollazat és a bőr állapota. Ez a folyamat azonban a legtöbb esetben hónapok, 

esetleg csak évek alatt hoz a kültakaró állapotában látható eredményt. A tulajdonos rendszeres 

és megfelelő tájékoztatása feltétlenül szükséges ahhoz, hogy következetesen hajtson végre 

olyan életmódbeli változtatásokat, amelyek nem hoznak rövid időn belül látványos javulást.  

Gyakran már a részletes kórelőzmény felvétele során felmerül az eredendően 

magatartásbeli problémák gyanúja, ezek szerepét azonban csak a teljes vizsgálati sort 

követően szabad megítélni. A kóros viselkedés hátterében szervi és pszichés okok együtt is 

állhatnak, a tartástechnológia és takarmányozás korrekciója pedig mindkét esetben előnyös 

hatású. A szervi problémák diagnózisát követően és a technológiai változtatásokkal 

párhuzamosan meg kell próbálni felderíteni a tolltépéshez vagy egyéb nem kívánatos 

viselkedéshez vezető lépéseket.  

A pszichés eredetű rendellenes magatartásformáknak kezdetben rendszerint közvetlen 

kiváltó okai, majd a tulajdonos reakciójától függően azonnali következményei vannak, 

amelyek a madarat a viselkedés ismétlésére vagy elhagyására ösztönzik. Ezek részletes 

elemzése, az ok-okozati összefüggések megállapítása teremti meg a lehetőséget egy-egy kóros 

magatartásforma átalakítására vagy kívánatosabbal való pótlására. Egy számunkra nem 

megfelelően viselkedő madarat nem lehet általánosan jó irányba nevelni, egyes pontosan 

feltérképezett magatartásformák viszont tréninggel egyértelműen befolyásolhatóak. 

Papagájokban a sikeres tréningek jutalmazáson alapulnak, ezért a nem kívánatos viselkedés 

tiltása, büntetése helyett az alternatív viselkedés díjazása a járható út. A kóros magatartás 

rögzülésének hátterében sokszor az áll, hogy a tulajdonos tudtán kívül jutalmazza a madarat – 

például azzal, hogy hangosan rászól, figyelmet szentel neki. Az ilyen jellegű megerősítések 

következetes elhagyása, és egy másik, általunk kiválasztott viselkedés folyamatos jutalmazása 

nagyban segítheti a terápiát, de csak az ok-okozat helyes feltérképezése esetén hatékony. 

Lényeges szempont, hogy sikeres tréninget elsősorban egészséges, és megfelelően 

takarmányozott madarakon végezhetünk. A betegség miatt rossz közérzetű, vagy túletetett, 

elhízott madarak nehezen motiválhatóak, ezért kevésbé szívesen reagálnak a jutalmazásra. Ez 

hamar lecsökkenti a tulajdonos hajlandóságát a kezelés folytatására. 

Mivel a tolltépési szindróma komplex megbetegedés, és tréninggel csak pontosan 

elemzett magatartásformák módosíthatóak, a tréning lényeges része a kezelésnek, de 

önmagában nem jelent megoldást. A viselkedési zavarok gyakran a nem megfelelő 

szocializációval, a társas érintkezés hiányával, a madarak számára nehezen tolerálható emberi 

életritmussal is összefüggenek. Ezekben az esetekben meg kell próbálni a tollászkodásra 

fordított időt a másik két természetes tevékenység – táplálékkeresés ás szociális interakció – 

javára lecsökkenteni.  

A táplálékkeresési tevékenység fokozható, ha a madarak a számukra meghatározott 

mennyiségű takarmányt naponta több részre elosztva, különböző helyekre, elrejtve kapják. 

Ilyenkor minden egyes falatért meg kell dolgozni, ebből a célból előre gyártott, komoly 

manipulációt igénylő takarmány adagoló játékok is elérhetőek.  

A társas viselkedésre fordított időt ideális esetben a papagájok fajtársakkal töltik, a 

tulajdonossal kialakított kapcsolat lényeges és kívánatos, de nem tekinthető természetesnek. 

Külön problémakört jelentenek az ivaréréssel, a párkereséssel kapcsolatos kóros viselkedési 

formák. Az életkor és az ivar pontos ismerete, az ivaros magatartásra buzdító érintkezési 

formák és takarmányozás visszafogása, valamint esetleges hormonkezelés, ivartalanítás lehet 

a terápia része, de nem pótolhatja a normális párválasztás lehetőségét. 

A tolltépési problémával küzdő kedvenc madarak egészséges szocializációja nehéz 

feladat, az évek óta egyedül élő, rendellenes viselkedési formákat mutató állatok megfelelő 

társítása kevéssé megoldott, járványtani, és a tulajdonos részéről komoly anyagi és 
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életmódbeli megfontolásokat is felvető kérdés. A régóta súlyos tüneteket mutató egyedek 

esetében valószínűleg csak a teljes egészségügyi állapotfelérést követő, ismert állat-

egészségügyi státuszú állományba való beillesztés jelenthetne hosszú távú megoldást.  

A kedvtelésből tartott papagájok nem háziasított állatok, ezért kevéssé tudnak 

alkalmazkodni az emberi életritmushoz. Lakásban tartva számos, az ember napirendjével járó 

olyan tényező – például a mesterséges világítás miatt csökkent alvásidő, világító elektromos 

készülékek, idegen személyek vagy illatok – jelentenek számukra stresszt, amelyek a 

tulajdonos számára észrevétlenek vagy normálisak. A tartástechnológiával, viselkedéssel 

kapcsolatos konzultáció során fel kell hívni a tulajdonosok figyelmét, hogy az életritmusukkal 

járó lehetséges zavaró tényezőket próbálják meg kiküszöbölni. 

A tolltépési szindróma súlyos esetben öncsonkító magatartásig fokozódhat. Ennek 

hátterében feltételezhetően az áll, hogy a sokszor szervi és pszichés szempontból is súlyosan 

beteg madár a tolltépés során jelentkező fájdalmat és az ezzel járó endogén vegyületek 

felszabadulását éli meg a viselkedés pozitív megerősítéseként. A szervi megbetegedések 

kezelése, a technológiai változtatások és a viselkedési terápia itt is elengedhetetlenek, de 

ezekben az esetekben az öncsonkítás gyógyszeres vagy mechanikai akadályozására is szükség 

lehet.  

Gyógyszeres megoldásként elsőként fájdalomcsillapítást (opioid vagy nem-szteroid 

gyulladáscsökkentő vegyületek), valamint az okozott sérülések, másodlagos fertőzések 

ellátását kell elvégezni. Az öncsonkító magatartás csökkentésére nyugtató és antidepresszáns 

szereket is igénybe vehetünk – ezeket a tünetek típusát és súlyosságát figyelembe véve kell 

megválasztani. A triciklikus antidepresszánsok (doxepin, amitriptyline, clomipramine) erős 

antihisztamin és ezáltal viszketéscsillapító hatásuk miatt javasoltak. Nyugtatásra a dopamin 

antagonista haloperidol, a szerotonin-újrafelvételt gátló fluoxetin vagy benzodiazepinek 

(diazepam, midazolam, alprazolam) alkalmazhatóak. A tulajdonost tájékoztatni kell, hogy az 

antidepresszáns vegyületek megfelelő hatásának eléréséhez sokszor több hetes kezelésre és a 

dózis egyedi módosítására van szükség. Ennek során mellékhatások jelentkezhetnek, 

középtávú, több hónapos alkalmazásuk esetén pedig a vérparaméterek rendszeres ellenőrzése 

indokolt. A tolltépési szindróma kezelése során alkalmazásuk sosem jelent megoldást, a 

háttérben húzódó problémák kiküszöbölését követően adagjukat célszerű minimálisra 

csökkenteni, majd lehetőség szerint fokozatosan elhagyni.  

A tolltépés vagy öncsonkítás mechanikai akadályozását csak végső esetben 

alkalmazzuk, ha az öncsonkító magatartás további romlását nem tudjuk máshogy megállítani. 

Ebből a célból gallért helyezhetünk a madárra, a sérült bőrterületeket a gyógyulásukat segítő 

kötéssel, esetleg nagyobb testfelületet erre a célra készült mellényekkel védhetünk. A gallérok 

vagy kötések felhelyezése a madárnak jelentős stresszt jelent, ezeket a korrekt kezelés helyett 

önmagában sosem, és szükség esetén is minél rövidebb ideig alkalmazzuk. 

A tolltépési és öncsonkító tevékenység évek alatt olyan mértékben súlyosbodhat, hogy a 

gyógyszeres és mechanikai védő megoldások alkalmazásával sem érhető el a madár számára 

elviselhető életminőség. Ezekben az esetekben meg kell fontolni a beteg végleges elaltatását.  

A tolltépési szindróma kezelése számos diagnosztikai lépést, a tulajdonossal való 

rendszeres konzultációt, összetett terápiás tervet és rendszeres kontroll vizsgálatokat igényel. 

Ez a tulajdonos részéréről komoly időbeli és anyagi ráfordítást, valamint együttműködési 

készséget és bizalmat kíván – ezek hiányában a terápiás tervet nem lehet sikeresen követni, és 

a hosszú idő alatt elérhető részeredmények a madár gazdája számára nem lesznek kielégítőek. 

A diagnózis és a kezelés nehézsége miatt az állatorvosoknak nagy hangsúlyt kell fektetni a 

megelőzésre. A papagájok ellátása során minden esetben időt kell fordítani a tartási és 

takarmányozási tényezők kikérdezésére és az ezzel kapcsolatos tanácsadásra. Fel kell 

világosítani a tulajdonosokat, hogy a túl fiatal korban megvásárolt, egyedüli papagájok 
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esetében fokozott a veszélye a viselkedési problémák kialakulásának – lehetőleg azonos fajú, 

kettő vagy több, fiatal egyedet vásároljanak, de a kézzel nevelést bízzák a náluk tapasztaltabb 

tenyésztőre. A kóros viselkedési formák fajonként is különbözőek, a tolltépési vagy 

öncsonkító magatartásra a kakaduk vagy jákók hajlamosabbak, míg az amazonpapagájok 

vagy arák intenzív hangadással vagy a környezetüket romboló viselkedéssel reagálnak a 

számukra kellemetlen tényezőkre. Kevésbé gyakorlott papagájtartóknak célszerűbb kisebb 

méretű, kevesebb problémával és anyagi ráfordítással járó, de szintén jól tréningezhető fajokat 

(pl. Pionus spp., Pyrrhura spp., Aratinga spp.) beszerezni.  

Az állatorvosnak kötelessége felhívni a madártartók figyelmét azokra a technológiai és 

takarmányozási lehetőségekre, amelyek lehetővé teszik a papagájok számára megfelelő 

körülmények biztosítását. Rendszeres állapotfelmérés és szűrővizsgálati lehetőségek állnak 

rendelkezésre, hogy a szervi megbetegedéseket és a tartási problémákat időben felismerjük. A 

tulajdonosok ösztönzése, hogy egészséges társas kapcsolatot alakítsanak ki a madaraikkal, 

valamint játék közben következetesen tréningezzék kedvenceiket, hozzájárulhat ahhoz, hogy 

kevesebb viselkedési problémával küzdő papagájt lássunk a rendelőben.  
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BEHAVIOURAL DISORDERS OF REPTILES 
The development level and complexity of the reptile nervous system and their behaviour is much simpler compared to birds 
and mammals. Their behaviour is mostly determined on inherited behavioural patterns. A real behavioural disorder is rare in 
reptiles. 

 

A hüllők idegrendszerük fejlettségét és viselkedésük bonyolultságát tekintve sokkal egyszerűbbek 

a madaraknál és emlősöknél. Viselkedésüket elsősorban az öröklött viselkedésminták határozzák 

meg. A szó igazi értelmében vett viselkedési zavar hüllők esetében rendkívül ritka. 

Az egyetlen olyan viselkedési zavar, amely a mindennapi praxisban előfordul, a lágyhéjú 

teknősökben ismert. Ezek az állatok idejük nagy részét az élőhelyüket jelentő tavak és folyók 

aljzatába beásva töltik, zsákmányukra lesve. Gyors mozgású állatok, a páncélzatuk redukálódása is 

ennek következtében alakult ki. A terráriumi tartás során gyakran nem biztosítanak olyan vastag 

talajréteget, amibe kényelmesen eláshatják magukat. Az ilyen állatok, főleg, ha terráriumuk sem 

elegendően nagy, igen nagy stressznek vannak kitéve. Ilyenkor gyakran automutilatio alakul ki. 

Ezek az állatok látszólag normálisan viselkednek, jól táplálkoznak, akár még szaporodnak is. A 

nyakuk két oldalán azonban egy-egy fekélyes bőrterület látható. Amikor a teknős a fejét 

visszahúzza, a nyak két oldalán keletkező bőrredőt kezdi el rágcsálni. Súlyosabb esetben a mellső 

lábak külső élén is hasonló elváltozások jelennek meg. Az elváltozás elhelyezkedése kórjelző 

értékű. Nehezíti a diagnózist, hogy a viselkedés ritkán megfigyelhető, a teknős olyankor végzi, 

amikor senki nincs a közelében. Ha ez a viselkedés rögzült, nagyon nehéz a megszüntetése. 

Természetesen megfelelő talajra és a stressz csökkentésére van szükség. Sokat javíthat a terrárium 

üvegfalának részleges eltakarása, esetleg a víz zavarossá tétele pl. egy kevés tőzeg behelyezésével. 

A környezetgazdagítás is rendkívül fontos. Búvóhelyek, tereptárgyak elhelyezése mellett különböző 

"játékokkal" is próbálkozhatuk. Bár az állapot gyakran javul, visszaesésekre mindig számítani kell. 

A legtöbb esetben, amikor "viselkedészavart" látunk, a viselkedés teljesen normális, 

ösztönös viselkedés, csak nem illeszkedik azokhoz a körülményekhez, amelyek közé mi az 

állatot helyeztük. Egy jó példa erre a leopárdgekkók allotriophagiája. Ezek az állatok 

élőhelyükön ásványianyag-szükségletüket talajszemcsék, apró csigaházdarabok, 

mészkődarabkák elfogyasztásávak fedezik. Ha ezeket az állatokat a kereskedelemben kapható 

"sivatagi" kvarchomokon tartjuk, és nem biztosítunk megfelelő kiegészítést a takarmányban, 

akkor az állat megeszi a kvarchomokot. Ebből nagy mennyiség halmozódik fel a belekben, 

hiszen az állat nem jut kalciumhoz belőle, és újabb mennyiséget fog elfogyasztani. 

Gyakori probléma az is, hogy az állat viselkedése teljesen normális, de az állattartók, 

esetleg az állatorvosok félreértik ezt. Klasszikus példát láthatunk a zöld leguánok esetében. 

Ha egy zöld leguánhoz egy általa ismert, a rangsorban felette álló társ közelít, becsukja a 

szemét, és a fejét lehajtja a földre. Ezzel jelzi, hogy elismeri a az alárendeltséget, és nem akar 

konfliktust. Ha gazdája megsimogatja a leguánt, és látja ezt a viselkedést, nagyon boldog, 

hogy a kedvence mennyire szereti őt. 

Az előadásban a tartási körülményekből és az antropomorf megközelítésből eredő 

problémákat további példákkal illusztráljuk.  

mailto:info@exopet.hu
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POSITIVE REINFORCEMENT TRAINING WITH ORANGUTANS FOR VETERINARY PURPOSES 
Holding primates in zoos is a very complicated task not only for the keepers, but for the veterinarians, too. Even conventional 
medical procedures can cause considerable stress for the animals, at times affecting them psychologically or physically, 
which may have serious long term consequences. In our presentations we emphasize the experiences of using positive 
reinforcement training with orangutans, highlighting the advantages and how we can eliminate the above mentioned 
problems. These training sessions not only increase the competencies of effectiveness and safety during veterinary 
examinations, but it also reduces the stress levels of the animals. 

 

Az emberszabású majmok tartása és az ehhez kötődő állatorvosi módszerek állatkerti 

körülmények között sokszor igen bonyolult feladatok elé állítják az állatgondozókat, 

állatorvosokat egyaránt. 

A konvencionális orvosi beavatkozások sokszor igen nagy stresszt, komoly mentális és 

fizikai behatást jelentenek az állatok számára, melyeknek akár komoly következményei is 

lehetnek. Elég, ha csak egy altatópuskával történő belövéses altatásra gondolunk bármely faj 

esetében. Az egyedet le kell választani a csapatról, majd drasztikus módon testébe kell juttatni 

az altatószert, illetve a vizsgálat, ellátás után még órákat kell várni, mire visszaengedhető 

állapotba kerül, és újra saját közegében lehet. Ez mind a csapatot, mind pedig az adott egyedet 

rosszul érinti. 

Ez a több órás, stresszel teli folyamat hatással van az egyed önbizalmára, gondozóba 

vetett bizalmára, a csapat harmonikus működésére, illetve az egyed csapatban elfoglalt 

helyzetére is, hiszen az altatás következtében felmerülő aktuális gyengeségeit a visszaengedés 

pillanatában egy rangsorvita folytán más egyedek kihasználhatják. Ezen kívül más 

negatívumokat is sorolhatunk, ilyenek például az altatószer alul- vagy túladagolásának 

veszélye, a balesetek, a sérülések fokozott lehetőségei, illetve az egyes vizsgálatok altatásból 

adódó pontatlansága. 

Munkánkban olyan módszereket kezdtünk alkalmazni, melyek ezeket a problémákat 

küszöbölik ki, így hatékonyabbá téve az állatorvosi protokoll-vizsgálatokat, illetve redukálva 

a zavarást és a vizsgálattal járó stresszt, továbbá az ennek következtében kialakuló 

csoportdinamikai disszonanciákat. 

Módszerünk a pozitív megerősítéses trénig, melyet egyelőre orangutánok esetében 

dolgoztunk ki Sápi Ágnes szakértő állat-tréner segítségével. A tréning a pozitív élménnyel 

(jutalomfalat, jutalmazó érintés, biztatás) való viselkedés-megerősítésen alapul, melynek elve 

szerint minden olyan viselkedést, mely kívánatos a számunkra, jutalmazunk, így gyakorítva a 

viselkedés előfordulását. 
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A Fővárosi Állat- és Növénykert Főemlős házában jelenleg egy felnőtt hím, illetve két 

felnőtt és egy hat éves nőstény dolgozik velünk érdemben, ezen kívül pedig két másfél éves 

kölyök is részt vesz az állatorvosi tréning-foglalkozásokon. 

Bemutató anyagunkban az ezekkel az egyedekkel gyakorolt pozitív megerősítéses 

tréning alkalmazásával foglalkozunk, különösképp koncentrálva arra, miként igyekszünk 

fejleszteni az állatorvosi vizsgálatok hatékonyabbá tételét segítő kompetenciákat. 
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MORTALITY IN MANTELLA BETSILEO AND M. MADAGASCARIENSIS SPECIES DURING 
TRANSPORTATION CAUSED BY TEMPERATURES ABOVE OPTIMAL  
The authors determined the death of two frog species, the Mantella betsileo and the M. madagascariensis, both preferring 
mountain biotopes, native to Madagascar, but both kept in captivity in Europe, due to temperatures above optimal. During 
transportation, the temperature of the box rose to 29°C which caused the so-called HRMSS (heat-related muscle spasm 
syndrome) to develop in the animals. 

 

Összefoglalás 

A szerzők két Madagaszkáron honos, de Európában, fogságban tartott, hegyvidéki biotópokat 

kedvelő békafajban, a Mantella betsileo-ban és M. madagascariensis-ben állapítottak meg az 

optimálisnál magasabb hőmérséklet hatása miatt kialakult elhullást.A békák szállítása közben 

a tartóhelyükön a hőmérséklet 29°C-ra emelkedett, ami az ún. HRMSS (heat-related muscle 

spasm syndrome) kórkép kialakulását váltotta ki bennük. 

 

Bevezetés 

A Mantella sp. fajai kistermetű, színes, jobbára hegyvidéki esőerdőket benépesítő békák 

(Mara, 1993). A legtöbb fajukat már tartják és szaporítják fogságban is, de évről évre 

importálják is őket az élőhelyeikről. Európai viszonylatban a leggyakrabban a M. aurantiaca 

és a M. madagascariensis szaporodnak fogságban, de újabban a M. betsileo szabad 

élőhelyekről befogott példányai is megjelennek a kínálatban. 

Ezeknek a békáknak egyes fajai nehezen tolerálják a magasabb hőmérsékletet, így ezek 

(M. aurantiaca, M. baroni, M. crocea, M. viridis) már 28°C felett pár óra alatt elpusztulnak. 

A fajok egy része (M. betsileo, M. levigata) ezt a hőmérsékleti értéket elviseli, de e felett már 

náluk is jelentkezik károsodás. A M. betsileo Staniszewski (2001) szerint 20,0-25,6°C között 

a nyári időszakban is jól tartható. 

Abban az esetben, ha a környezeti hőmérséklet ezeknél a békáknál 29°C fölé 

emelkedik, elsőként fokozódik az aktivitásuk, majd a végtagjaik izmai görcsösen 

összehúzódnak. Ez különösen a hátsó lábakon szembetűnő. Staniszewski (1992, 2001) 

megfigyelései szerint az elhullási arány igen magas, sokszor elérheti vagy meg is haladja a 

90%-ot. A szerző a gyógykezelésre tett javaslatai szerint az érintett békákat hűvös, az alsó 

tolerancia hőmérsékleti küszöb közelében levő helyre kell tenni, és nyugalmat kell számukra 

biztosítani. 
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Esetleírás 

Egy nyílméregbékák tartására specializálódott békatartó, 2015. június 12-én egy németországi 

kiállításon vásárolt két pár Dendrobates leucomelas, öt példány M. madagascariensis és 

három egyed M. betsileo békát. A kifejlett egyedeket egyesével, kisméretű, perforált tetejű 

műanyag dobozkába csomagolta, aminek aljára nedves papírlapokat terített. A békákat így 

egy papírdobozban helyezte el a gépkocsijában a 12 órás szállítás alatt, melynek nagy része 

nappalra esett. A gépkocsiban a légkondícionáló rendszer az út alatt meghibásodott. 

Hazaérkezve a dobozokat kinyitva tapasztalta, hogy minden Mantella elpusztult, mereven 

hátra kinyújtott lábakkal feküdtek a dobozokban. 

A békákat külső vizsgálatot követően felboncoltuk, és a belső szervekből 8%-os 

formaldehid oldatban szervdarabkákat rögzítettünk. Ezekből a beágyazást követően 3-4 µm-es 

szeleteket készítettünk, majd hematoxilin-eozinnal való festésüket követően fedőlemezzel 

lefedtünk. A metszeteket ezt követően mikroszkópban vizsgáltuk. 

A béka tetemek külső vizsgálatával a végtagok nehezen voltak hajlíthatók, az izmok 

merevek voltak. A köztakaró ép, elváltozásoktól mentes volt. A testüregi szervek nem 

mutattak kóros eltérést a makroszkópos vizsgálat alkalmával.  

A belső szervek (máj, bél, vese, tüdő, szív és vázizmok) vizsgálatával a jellemző 

szövettani struktúrák felismerhetők voltak, a sejtekben autolízisre utaló jeleket nem lehetett 

megfigyelni. A májban, a vesében súlyos fokú vérpangás volt látható, a vérerek feszülésig 

teltek ép citoplazmájú és rendes magfestődést mutató vérsejtekkel. 

A vizsgálattal egy időben a 2015-ös év nyár eleji időszakának hőmérsékletértékeit is 

ellenőriztük, 2015. június 12-én 34,5°C volt a maximum érték Magyarországon. 

A szállítás alatt a jármű légkondícionáló rendszerének hibája miatt a dobozokban a 

hőmérséklet valószínűleg 29°C fölé emelkedett. A szállított békákat ért hőhatás pedig az 

irodalomban már ismert HRMSS kórképet idézte elő az állatokban. A szállított Mantella sp. 

mindkét fajának összes példánya elpusztult, azonban a Dendrobates leucomelas négy 

példánya életben maradt (ezek a békák csupán kissé izgatottabbak voltak, keresték a 

menekülési utat). Hűvösebb helyre téve az összes állat pár óra múlva megnyugodott, és 

másnap már táplálékot is hajlandó volt elfogadni. Ez utóbbi faj sokkal jobban tolerálja a 

magasabb hőmérsékletet, Lötters et al. (2007) szerint 26-30°C-os környezetben is jól tartható. 

Az eset kapcsán fontos felhívni a figyelmet arra, hogy a Mantella sp. összes fajánál a 

szállítást körültekintően kell végezni. Az utazás teljes időtartama alatt biztosítani kell 

számukra az optimális környezeti hőmérsékletet, akár a tároló dobozok egyedi hűtésével is.  

 

Ez a kutatás az Emberi Erőforrások Minisztérium 9877-3/2015/FEKUT azonosítószámú 

támogatási szerződésének keretében valósult meg. 
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FOREIGN BODY IN THE OROPHARYNGEAL CAVITY OF A HERMANN'S TORTOISE (TESTUDO 
HERMANNI) 
The authors describe a case of the removal of a bone piece from the oropharyngeal cavity of a young female Hermann’s 
tortoise. The animal swallowed the foreign body in its habitat, from the ground of an open-air terrarium. The bone was stuck 
in the back of the oropharyngeal cavity, disturbed the swallowing process and caused increased salivation in the animal. 
After the removal the tortoise recovered without any complications. 

 

Összefoglalás 

A szerzők fiatal görög teknős (Testudo hermanni) száj-garatüregéből távolítottak el felületes 

altatásban egy csont darabot. Az állat a tartóhelyén, a szabadtéri terráriumának aljzatáról vette 

fel a csont darabot, ami elakadt a száj-garatüreg hátulsó részén és nyelési zavart, fokozott 

nyálzást idézett elő. Az állat a beavatkozást követően szövődmények nélkül gyógyult. 

 

Bevezetés 

A teknősök száj-garatüregét elszarusodó szarukáva határolja, ami a táplálék aprításában és 

felvételében játszik szerepet. Az egységes száj-garatüregben foglal helyet szárazföldi 

teknősökben a csökevényes, kúp alakú nyelv. Az orrüreg a tágas, hosszanti choana résen 

keresztül közlekedik a száj-garatüreggel. Ez az oka annak, hogy a gyulladásos folyamatok 

esetén, függetlenül attól, hogy hol alakult ki, mind a szájrésből, mind az orrnyílásokból ürül 

váladék (Mader 2006, Une et al. 1999). 

Az európai szárazföldi teknősök, ahova a görög teknős (Testudo hermanni) is tartozik, 

zömében egy- és kétszikű növények zöld részeivel, leveleivel, virágaival, idényjelleggel érett, 

a fákról lepotyogó gyümölcsökkel táplálkoznak. Egyes esetekben megfigyelték a húsevők 

ürülékének a fogyasztását is, aminek az lehet a magyarázata, hogy ez kalcium sókban igen 

gazdag forrás, amire ezeknek a hüllőknek, különösen a növekedésük alatt igen nagy 

szükségük van a has- és hátpáncél megfelelő fejlődéséhez (Mader 2006). 

A szárazföldi teknősök száj-garatüregében kevés beszámoló szól idegen testek 

elakadásáról. Vízi teknősökben, különösen horgászvizekben élő egyedeknél előfordulhat a 

horgászok által hátrahagyott horgok lenyelése és a lágy szövetekbe való fúródása. Gyakori, 

hogy ezek a nyelőcsőben vagy a gyomorban akadnak el (Mader 2006). 
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Anyag és módszer 

Az Egzotikusállat- és Vadegészségügyi Tanszék Klinikájára 2014. június 13-án egy 

növendék, 12 cm haspáncél hosszúságú, nőstény görög teknőst hoztak be. A teknőst 

szabadtéri terráriumban tartották, ahol az ott növő növények levelei mellett kiegészítésnek 

alkalmanként szeletelt almával, reszelt sárgarépával etették. Néhány nappal korábban a 

tulajdonos azt vette észre, hogy a teknőse aktívabbá vált, sokat mozgott a tartóhelyén, gyakran 

neki állt a táplálkozásnak, de hamar újra mászkált a terráriumban. Néha mellső lábaival a fejét 

oldalról dörzsölgette, néha tátogott. A szájrésből és az orrnyílásokból is savószerű váladék 

ürült. A tünetek észlelésekor kereste fel a tulajdonos a klinikánkat, ahol fizikális- és 

kiegészítő röntgen vizsgálatot végeztünk. A röntgen vizsgálathoz felületesen isoflurán és 

oxigén 1:4 elegyével altattuk a teknőst, és röntgenfelvételeket készítettünk, melyek 

kiértékelése után elvégeztük a beavatkozást. 

Vizsgálati lelet és kezelés 

A teknős klinikai vizsgálatakor a tápláltsági állapot és a fejlettség megfelelő volt. A teknős 

has- és hátpáncélja megfelelő szilárdságú, köztakarója ép volt. Az orr- és a szájnyílásból 

áttetsző, savószerű váladék ürült, ami a környező területeket kontaminálta. A szemrések 

megfelelően tágíthatók, a szemek intaktak voltak. A kloáka sem mutatott kóros eltérést. A 

légvételek száma megfelelően alakult, de azokat enyhe szörtyögő zörej kísérte. A száj-

garatüreg csipesszel történő kinyitásakor nagy mennyiségű váladék volt látható és a kissé 

hátrébb tolt fém eszköz krepitáló hangot adott.  

A fejről és a nyakról latero-laterális és dorso-ventrális fektetési síkban készült 

röntgenfelvételeken a fej és a nyakcsigolyák rendes csontárnyékot adtak, melyeken alaki 

eltérés, deformáció és folytonossági hiány nem látszott. A száj-garatüregben a 

koponyacsontokkal egyező árnyékot leképező, homokórára emlékeztető, kb. 1,8 cm 

hosszúságú és 0,5 cm szélességű árnyék rajzolódott ki. 

A teknős szájnyílásán keresztül felületes altatásban kitöröltük az áttetsző váladékot, 

majd egy csipesszel az idegentest elülső végét rögzítettük, és óvatos rotáló mozdulattal azt 

kiemeltük (1. ábra). Ezt követően híg Betadine oldattal átitatott tamponnal a száj-garatüreg 

nyálkahártyáját áttöröltük.  

A teknős ébredését követően megfigyeltük a légvételeket, melyek már zörejmentesek, 

szabályosak és tiszták voltak. Az állatot ezt követően a tulajdonos kérésének megfelelően 

hazaadtuk. 

Megbeszélés 

Szárazföldi teknősökben irodalmi adatok szerint a geophagia élettani jelenség (Mader 2006), 

amikor kis mennyiségben a talaj kisebb morzsáiból lenyelnek az állatok a mikroelem 

igényüket fedezendő. Más megfigyelések szerint esetenként húsevők ürülékének a 

fogyasztása sem ritka, amivel a teknősök a kalcium igényüket igyekeznek fedezni. 

Esetünkben is erről lehetett szó, azaz a teknős a kis csont darabkát próbálta lenyelni a 

kalcium-igényét fedezendő, azonban az a száj-garatüregbe beékelődött. Ennek eredményeként 

jelentkezett a folyamatos nyálelválasztás, a nyelési zavar, az áttetsző váladék a szájrésben és a 

tág choana résen át az orrüregben, majd onnan az orrnyílásokban megjelent. 

A váladékürülés miatt több, más oktanú betegség is fel kell, hogy merüljön a vizsgálatot 

végzőben. Szárazföldi teknősökben, különösen az élőhelyükről származókban a 

herpeszvírusok okozta fertőzés járhat nyálzással. Ilyen esetben kezdetben kruppos, majd 

difteroid stomatitis és nyelőcső gyulladás áll a háttérben (Mader 2006, Une et al 1999). A 

váladék sokszor áttetsző, de fibrincafatokat is tartalmazhat, és a teknősök inkább apatikusak 
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és érdeklődést sem mutatnak a táplálék iránt. A pontos diagnózishoz a váladék PCR alapú 

vizsgálata szükséges. 

 

 

1. ábra. A száj-garatüregből kiemelésre került idegen test. 

 

Szárazföldi teknősökben a Mycoplasma fertőzés is váladékozást okozhat a szájrésben és az 

orrnyílásokban (Brown et al. 1994, Mader 2006). Ilyenkor áttetsző, savószerű váladék ürül, és 

gyakori a teknős könnyezése, illetve a szemrések összetapadhatnak a váladékkal keveredő 

beszáradt por miatt. Hasonlóan az előző esethez, itt is csökken az állatok étvágya és sokszor 

aktivitása is. Mindkét esetben gyakori lehet a kilégzést kísérő érdes légzési zörej, ami 

esetenként a hátpáncél elülső részén már megfogáskor is érzékelhető rezgést kelt. Ez a teknős 

fejjel a föld felszíne felé történő fordításával felerősödhet. 

A nyelőcsőben vagy környezetében kialakult térszűkítő folyamatok, pl. daganatok is 

okozhatnak nyálzást, váladékürülést a száj-garatüregből vagy regurgitációt (Gál et al. 2009, 

Gál et al. 2010).  

 

Ez a kutatás az Emberi Erőforrások Minisztérium 9877-3/2015/FEKUT azonosítószámú 

támogatási szerződésének keretében valósult meg. 
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DIAGNOSIS AND TREATMENT OF A TRICHOBEZOAR IN A CAPTIVE CHEETAH (ACINONYX 
JUBATUS) 
One of the cheetahs in Sosto Zoo was presented with a history of recurrent vomiting and shaggy fur. The clinical signs had 
not changed during the course of empirical treatment (sucralfate, pantoprazole, anxiolytics), so thorough examination of the 
animal was decided upon. The gastroscopy revealed a large trichobezoar occupying almost the entire lumen of the stomach. 
A laxative paste used in domestic cats (Bezo-Pet) was initiated, after which no vomiting was observed. During the 
gastroscopy repeated two months later, only a small hairball was noted and there were no lesions of the gastric mucosa. 
This case highligths the relevance of trichobezoars in the differential diagnosis of vomiting in large felids. 

 

Kisállatoknál, főleg macskáknál, gyakori jelenség a trichobezoár keletkezése, de leírtak 

gyomorban kialakult szőrlabdát haszonállatokban (ló, szarvasmarha) is. Vadállatokban sem 

ritka ez a kórkép, ennek ellenére fogságban tartott nagymacskáknál eddig csak hiúz esetében 

született erről beszámoló. 

2015 augusztusában a Nyíregyházi Állatpark 10 éves gepárd nőstényénél 3-4 naponta 

visszatérő hányásról számoltak be a gondozók. A hányásban a félig emésztett táplálékon kívül 

más alkotóelem (parazita, szőr) nem volt látható. Az állat étvágya megtartott volt, azonban a 

bundája csapzott, ápolatlan jellege miatt felmerült a veseelégtelenség gyanúja. Ezt a néhány 

nappal korábban más okból elvégzett vérvizsgálat eredménye alapján ki lehetett zárni (ISIS 

Physiological Reference Intervals for Captive Wildlife – 2013). Felmerült még a fokozott 

stresszhatás is, ugyanis az állat nem sokkal a tünetek jelentkezése előtt vesztette el a párját. 

Kezdetben konzervatív kezelést alkalmaztunk, a 35 kilogrammos gepárd 

gyomornyálkahártya-bevonót (sucralfate, Venter tabl., 1000 mg p.o., s.i.d.) és protonpumpa-

gátlót (pantoprazole, Pantoprazol-TEVA tabl., 40 mg p.o., s.i.d.), a szorongás csökkentésére 

pedig Serene-UM Calm (L-triptofán, 60 mg p.o., s.i.d.) tablettát kapott. A terápia ellenére a 

hányás gyakorisága jelentősen nem csökkent, így négy héttel az első tünetek megjelenése után 

az állat alapos kivizsgálása mellett döntöttünk. 

A gepárd altatása a helyszínen történt (1,2 mg medetomidin, 8 mg butorphanol, 8 mg 

midazolam), ezt követően a Nyíregyházi Oktató Állatkórházba szállítottuk, ahol izofluránnal 

tartottuk fenn az anesztéziát. 

A gepárd röntgenvizsgálata során az epigastrialis tájékon lágyszöveti radiodenzitású, 

kerekded képlet volt látható. Az ultrahangos vizsgálat a gyomorfal megvastagodását mutatta 

ki. Az endoszkópos vizsgálatot Storz 60001 VL1 típusú, 5,2 mm átmérőjű, 85 cm hosszú 

eszközzel végeztük. A gastroscopia során a garat és a nyelőcső átjárható volt, rendellenes 

képlet nem volt látható, azonban az alsó oesophagealis sphincteren áthaladva rögtön egy 

nagyméretű trichobezoárba ütköztünk, amely a gyomor üregét szinte teljesen kitöltötte. Az 
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eltávolítása – mérete miatt – endoszkóppal nem volt megoldható. A gyomornyálkahártya még 

a gyomor felfújt állapotában sem volt vizsgálható.   

A beavatkozást követő naptól kezdve az állatnak szőrbezoárok eltávolítására szolgáló 

táplálékkiegészítőt (Bezo-Pet paszta, egy-két evőkanálnyi, b.i.d.) adtunk, aminek a teljes 

mennyiségét minden alkalommal elfogyasztotta. A bélsár konzisztenciája nem változott, 

benne szőrt soha nem találtunk. Az egy hónapos kezelés során hányás nem fordult elő. Ennek 

hatására módosítottuk a kezelést és a termék leírásában szereplő megelőző adagolási 

gyakoriságra (háromnaponta, két evőkanálnyi) váltottunk át. Az elkövetkező egy hónapban 

egyszer hányt az állat. 

A Bezo-Pet paszta adásának megkezdésétől számított hatvan nap múlva a gepárdon 

kontroll vizsgálatokat végeztünk, az előzőleg említett altatási protokollal és helyszínen. A 

kontroll vizsgálat során a gyomor nyálkahártyája épnek mutatkozott, a trichobezoárból csupán 

egy ellaposodott, kisebb méretű (5-6 cm-es) darab volt látható a gyomor fundusi részén, amit 

azonban az endoszkópon keresztül befújt levegő el tudott mozdítani. 

A Bezo-Pet alkalmazását heti egy alkalommal – a trichobezoárok jövőbeni elkerülése 

érdekében –folytatjuk, illetve hasonló céllal az Állatpark más nagymacskáinak az étrendjébe 

is beiktatjuk a pasztát. Ez az eset rávilágított arra, hogy nagymacskák hányással járó kórképei 

esetén gondolni kell a szőr gyomorbeli felhalmozódására is. 
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APPLICATION OF AN ORGANIC ACID COMPLEX FROM THE ASPECT OF DIGESTIVE 
PHYSIOLOGY AND FEEDING OF THE YOUNGSTERS OF HUNGARIAN GIANT RABBITS 
During the experimental trial the authors dosed an organic acid complex (formic, propionic, citric acid mixture – Citr-Mix) with 
dosage of 1 ml/liter to the drinking water with ad libitum water intake to Hungarian giant rabbits. The daily weight gain of the 
trial group (continuously drinking the organic acid complex in the drinking water) compared to the results of the last periods, 
increased by 7.57%. 

 

A magyar óriásnyúl az Országgyűlés által is védett egyetlen nemzeti nyúlfajtánk, melyet az 

ősi, mára kihalt parlagi magyar nyúltól és a belga óriásnyúltól eredeztetünk. A már kihalt 

magyar parlagi nyúl filogenetikailag szoros rokonságban állt az üregi nyúllal, így, bár 

testméretei tekintetében a magyar óriásnyúl jelentősen eltér az üregitől, ugyanakkor extenzív 

tartás esetén táplálékbázisa számottevően nagyobb fokú hasonlóságot mutat az üregiével, 

mint a hazánkban is széles körben elterjedt félintenzív és intenzív fajtákéval. Úgy a magyar 

óriás, mint az üregi nyúl, főként a környezetében fellelhető fűfélékkel táplálkozik, illetve, ha 

teheti, időszakosan elfogyasztja a magokat, terméseket, lehullott gyümölcsöket is. Ennek 

következtében bélrendszerük morfológiája is igen hasonló, nagyméretű vak- és vastagbéllel 

rendelkeznek: itt történik az emésztés meghatározó része. A tradicionális nyúltenyésztés során 

bevált takarmányozás gyakran okoz ezért a magyar óriásnyúlnál emésztési zavarokat. 

Kísérletünk során az emésztési zavarok mérséklésére az állatokat 1 ml/l hígítású 

hangyasav, propionsav és citromsav szervessav-komplexet tartalmazó készítménnyel (Citr-

Mix) ad libitum itattuk. A kísérlet során, a leválasztást követően az állatokat nyolcas 

csoportokban helyeztük el, és takarmányfogyasztásukat, valamint az ürített bélsár 

mennyiségét folyamatosan rögzítettük. Ez idő alatt kéthetente mértük az állatok testsúlyát. A 

vizsgált időszakban mindegyik csoport azonos forrásból származó nyúltápot, répát és szénát 

fogyasztott. Ezek arányát 1:1:2 arányban adtuk, figyelembe véve azt, hogy ne térjen el 

jelentősen a korábban az anyák által fogyasztott takarmányok arányától.  

A kísérlet végére a kontrollcsoporthoz tartozó magyar óriásnyulak életkoruknak 

megfelelő, a telepi átlaghoz viszonyított súlya nem változott jelentősen (átlagosan 1,34%-os 

csökkenést mutatott) a telepen már régebben is azonos feltételek között tartott állatokéhoz 

képest, míg azon nyulak esetén, melyek folyamatos szervessav-komplexet kaptak, az átlagos 

növekedés mintegy 7,57% volt. Ezzel is alátámasztható az a feltételezés, miszerint a magyar 

óriásnyulak megőrizték a vadonélő nyúlfajok döntő hányadára jellemző táplálékfelvételi 

szokásokat, melyet leginkább az energiaszükséglet befolyásol. Vizsgálatunk során a 

szervessav-komplexszel itatott állatok több takarmányt fogyasztottak, mint a hagyományos 

módon takarmányozott társaik. Ez azonban nem jelentett szignifikáns különbséget. 
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Lényegesen nagyobb hatásfokkal emésztették viszont a takarmányban található nyersrostot, 

nyersfehérje-emésztésük is jobbnak bizonyult.  

A fentiek alapján a kísérleti periódus alatt a következőképpen alakult a nyulak 

testtömege:  

Életkor 4 hetes 6 hetes 8 hetes 10 hetes 12 hetes 

szervessav-komplexszel itatott állatok 

átlag testtömege (kg) 
1,08 1,42 2, 12 2,51 3,22 

kontroll-csoport átlag testtömege (kg) 0,96 1,37 1,91 2,44 2,95 

telepi átlag (kg) 0,98 1,38 1,95 2,45 2,99 

 

A mortalitási hányados a szervessav-komplexszel nem kezelt állatok esetén 9,72, míg a kezelt 

állatoknál 4,17 volt.  

A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a magyar óriásnyulaknál az említett 

szervessav-komplex jelentős mértékben elősegíti az emésztés hatékonyságát, csökkenti a 

mortalitási hányadost, de további tudományos vizsgálatokat szükséges végezni annak terén, 

hogy a takarmányadag összetétele és táplálóanyag-tartalma megfelel-e a fajta szükségleteinek, 

valamint hogy a kísérletben alkalmazott szervessav-komplex koncentrációja megfelel-e a fajta 

igényeinek. 

Ezekre az ismeretekre abban az esetben is szükségünk lehet, ha további tudományos 

vizsgálatokat is szeretnénk végezni a magyar óriásnyúllal, vagy ha a gazdasági célból vagy 

házikedvencként tartott magyar óriásnyulakat szakszerűen kívánjuk táplálni.  
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HUSBANDRY TRAINING OF ELASMOBRANCHS AND IT’S VETERINARY IMPORTANCE IN THE 
BUDAPEST ZOO AND BOTANICAL GARDEN 
In the past decades training with lower vertebrates and invertebretes became an important routine all around the world in 
public aquariums. Budapest Zoo opened a new exhibit in 2012 with a 100 m3 stingray touch pool. We work with four species 
of benthic stingrays and a brown banded bamboo shark. Because of it’s touch pool function, we soon faced medical 
problems like fatty liver disease and stereotypic behaviours. The feeding and control of the fifteen animals was difficult, so 
we decided to have them trained. Operant conditioning is a good method to work with elasmos. We only work with primary 
reinforcers and the main goal is the teaching of stable husbandry training for them. At the moment we can already make 
daily physical checks and shorter medical examinations like ultrasonography have already been performed. In the future we 
want to step forward, train for blood draws and open new paths in their everydays with creative training exercises.  

 

Külföldön, elsősorban az Amerikai Egyesült Államokban, egyre elterjedtebb az alacsonyabb 

rendű gerincesekkel való tréningezés. Bizonyított, hogy egyes cápa- és rájafélék agytérfogata 

akár a madarakéval vagy az emlősökével is vetekedhet. Több cápa- és rájafajt, tengeri teknőst 

és csontoshalakat számláló többszázezer literes medencékben képesek fajokat, egyedeket 

szétválasztani, kezelni és etetni. Mindezt anélkül, hogy az állatokon a stressz minimális jele 

megjelenne. Ez az állatorvosok és a gondozók munkáját is megkönnyíti, így az átlagosan 

félévente végzett testhosszmérést, mintavételt, egészségügyi és tájékozódó jellegű 

vizsgálatokat is. 

A Fővárosi Állat- és Növénykertben 2012-ben megnyílt Varázshegy élő múzeumának 

alagsorában található egy 100 m
3
 térfogatú rájasimogató medence, melyben 4 különböző fajú 

tüskésrája (Dasyatis pastinaca, D. chrysonota, Himantura uarnak, Neotrygon khulii) tizenöt 

egyede él együtt, három gitárrájával (Glaucostegus typus), egy barnafoltos bambuszcápával 

(Chiloscyllium punctatum) és rajhalakkal (Trachinotus blochii, Chaetodipterus faber). 

Problémák 

A medence – az alakját és mélységét tekintve – nehezen kezelhető, és környezetgazdagítása 

sem egyszerű, így elég hamar megjelentek az első sztereotip viselkedések a rájáknál, ami 

elsősorban a falon felúszásban és annak csapkodásában nyilvánult meg. A későbbiekben saját 

úszásmintázatokat kialakítva egyre jobban belemélyedtek a céltalan körbe-körbe úszásba. A 

felsorolt fajok talajlakók, a vízközegben ritkán mozognak, ami még inkább leszűkíti a 

mozgásterüket. A rájasimogató jellege miatt a napi többszöri etetés hátulütői is már az első 

évben jelentkeztek, és komoly veszteségekhez vezettek az állományban. Meg kellett találni a 
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módját, hogy az állatokat kimozdítsuk berögzült viselkedésükből, és biztonsággal 

végezhessük el a napi rutin munkákat, feladatokat.  

Célkitűzés 

Elsődleges célunk a sztereotip viselkedésformák (körbeúszás, falra felúszás) megszüntetése 

volt. Különböző tárgyakban (lyukacsos PVC cső, hörcsög labda, floorball labda) elrejtett 

élelmet helyeztünk a medencefenékre. Kezdetben nem mutattak nagy érdeklődést, azonban az 

idő múlásával az eszközökbe rejtett táplálékból felszabaduló íz- és szaganyagok elérték az 

állatokat, melyeket bökdösni, borogatni kezdtek, egyes egyedek ráúsztak vagy leszorították 

azokat. Érdeklődőbbé váltak a számukra új és szokatlan helyzetek iránt, valamint egyre több 

időt töltöttek a talajon és a kövek közt való keresgéléssel. Az állatok kezelhetőségére és 

irányíthatóságára a következő megoldást választottuk. 

Megoldás 

Az operáns kondicionálás módszerét alkalmazva egy módon hathattunk állatainkra, a pozitív 

megerősítés által. Megfigyeltük, hogy a ráják különbséget tesznek az emberek között, vannak 

gondozók, akiket jobban preferálnak. A bizalom létrejön, de valódi kötődés nem alakul ki. 

Többféle másodlagos megerősítést próbáltunk kondicionálni, de nem alakult ki bennük 

semmiféle társítás az inger és a jutalom között. A jól bevált figyelemmegvonási módszerek 

sem működnek ezekben a fajokban, csak a kívánt viselkedés következetes és kizárólagos 

jutalmazása vezet eredményre elsődleges megerősítés (élelem) által.  

Az első évben, mivel egyedeink többsége vadbefogásból származott, lassan kezdhettük 

csak terhelni azokat érintéssel és bármilyen más kontaktussal. Közel fél évbe telt, amíg a ráják 

megszokták jelenlétünket a medencében. További két évbe pedig, hogy viselkedésüket 

kiismerve biztonsággal ölbe vehessük őket. 

Az etetések elég nehezen voltak kontrollálhatók a nagy csapatlétszám miatt. Először ki 

kellett választani a közösség két legdominánsabb és legérdeklődőbb tagját (D. pastinaca hím, 

D. chrysonota nőstény), amelyeket ki lehetett emelni a többiek közül.  

Bizonyított, hogy az erős kontrasztokat és a formákat képesek elkülöníteni, ezért 

készítettünk nekik egy target-et (fehér-kék színű műanyag rúd) és annak érintésére 

kondicionáltuk őket (Snowden, 2008). Meglepően hamar társították a jutalomhoz, és 

megfigyelhető volt az egyre célirányosabb target-érintés és követés az állatoknál (az érintés 

nem hat rájuk jutalmazóan). Miután ezt a két ráját képesek voltunk elvezetni a többitől, 

csökkent a kevésbé domináns egyedek etetés közbeni frusztrációja, egyre nyugodtabb lett a 

csapat, és egyre több kapcsolatot tudtunk velük létesíteni. Következő lépésként készítettünk 

nekik egy vízfelszínen lebegő, később az állatorvosi vizsgálatokhoz használandó matracot, 

amire pont annyi víz tud ráfolyni, hogy ellepje az állatokat. Fokozatos szoktatással 

(deszenzitivizálással) elértük náluk, hogy teljes biztonságérzettel feküdjenek fel, miközben 

kiér a hátuk a vízből. Azóta a vizsgálóeszközön eltöltött idő hosszának növelésén dolgozunk 

(Ferreira, 2013).  

Távlati terveink között szerepel az egyedi target bevezetése, azaz, hogy a kiválasztott 

állatnak saját jele és platformja van, amin helyet kell foglalnia. Meg akarjuk tanítani nekik, 

hogy a hátukra fordulva is nyugodtak maradjanak, ami további egészségügyi vizsgálati 

lehetőségek felé nyit utat. Emellett a környezetgazdagításban is új irányok nyíltak meg azzal, 

hogy lehetőségünk van a medencébe légzőkészülékkel bemenni.  
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Állatorvosi vonatkozások 

A foglalkozások hatására a kisebb vizsgálatok, beavatkozások és kezelések altatás nélkül 

elvegezhetőek az állatokon.  

A cápák és a ráják fizikális vizsgálatai során mind a testüreg áttapintását, mind pedig a 

rutin vérvételt nagyban megkönnyíti, ha nem szükséges az állat altatása egy ilyen viszonylag 

rövid művelethez. A befogás során nem törik a hal, nem sérül, és az altatással járó 

kockázatokat is el lehet kerülni. A hátúszóból, vagy a ventrális középvonalban található 

erekből vett mintát EDTA-s vagy heparinos vérvételi csőben kell tárolni a laboratóriumi 

vizsgálatokig.  

A képalkotó diagnosztikai vizsgálatok használhatóak akár egy rutin vizsgálathoz, 

bizonyos betegségek megállapítására, akár szaporodásbiológiai állapotfelméréshez.  

Ultrahang-vizsgálatok során a lágyszövetek, szervek méretéről, helyeződéséről és 

esetleges kóros elváltozásairól kapunk képet, továbbá fény derülhet szaporodásbiológiai 

gondokra. A módszer számos probléma diagnosztizálására alkalmas; ilyen például a 

tojásretenció, ami gyakori szaporodásbiológiai zavar a cápaféléknél, és ha nem veszik észre 

időben, szeptikémiához, majd elhulláshoz vezethet. Az akváriumokban, óceanáriumokban a 

nem megfelelő étrend és a látványetetések miatt az állatoknál számos esetben 

diagnosztizálható zsíros májelfajulás. Az ultrahang-vizsgálatok segítségével a halak májáról 

kapott képből következtethetünk annak állapotára, és változtathatunk táplálásukon (diéta). A 

cápák és ráják belső szerveiről (szív, máj, epehólyag, gasztrointesztinális traktus) még jobb 

képet kaphatunk, ha a transducert levezetjük az állat nyelőcsövébe egy PVC cső segítségével 

(Smith et al., 2004). 

A tréningek fejlesztésével összhangban szeretnénk tovább növelni az állatorvosi munka 

szívonalát. További diagnosztikai és képalkotó eljárasokkal bővítve lehetőségeinket, 

szeretnénk hozzájárulni az állatok egészségének és jólétének fenntartásához.  
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SEA TURTLE CONSERVATION IN THE MALDIVES 
Five of the known eight sea turtle species can be found in the Maldives. Pollution and trash in the ocean, hunting, loss of 
habitat etc. are threatening the animals. Due to the increase of tourism, conservation efforts in the country and in the resorts 
can be seen to maintain the unique environment. There is no veterinarian in the resorts but, because of the tourists, doctors 
are present and injured turtles can be treated with their help. 

 

A Maldív Köztársaság Ázsia déli részén található. A szigetcsoport körülbelül 1190 szigetből 

áll, melyek összterülete 298 m
2
, az ország 99%-a víz. 187 sziget lakott, 106 szigeten 

találhatóak az idegenforgalmat kiszolgáló szállodák. A szigeteket lagúnák veszik körül, és 

zátonyok övezik, melyek egyedülálló környezetet teremtenek az élővilágnak.  

A nyolc ismert tengeri teknősfajból öt fellelhető a Maldív-szigeteken. Ez az öt faj a 

közönséges cserepesteknős (Eretmochelys imbricata), a közönséges levelesteknős (Chelonia 

mydras), az olajzöld fattyúteknős (Lepidochelys olivacea), az ál-cserepesteknős (Caretta 

caretta) és a kérgesteknős (Dermochelys coriacea). 

A teknősöket fenyegető veszélyek (Brei és Strobl, 2014; Sul és mtsai, 2011): 

 Kommunális hulladékszennyezés a tengerjáró hajókról, a lakott szigetekről és 

messzebbről is. 

 Nehezen lebomló, szintetikus alapú műanyag hulladékok az óceánban. Becslések 

szerint a legyártott műanyagok 10%-a az óceánokban köt ki, ami 

1 000 000 madár és tengeri állat haláláért felelős évente. 

 Becslések szerint 600 000 hordó olaj ömlik kitermelési és átfejtési baleseteket 

követően az óceánokba minden évben. 

 Halászok által hátrahagyott fogó hálók, főleg Indiából. 

 Az idősebb helyi lakosok körében megszokott a teknősök és tojásaik fogyasztása. 

 Fészkelő helyek megszűnése a fokozott turisztikai nyomás miatt. 

 Élőhelyek leromlása, degradációja, pusztulása. 

A turizmus növekedésével párhuzamosan és ennek hatására az országban (illetve a 

szállodákban) is nőttek a természetvédelmi erőfeszítések. Ezzel egyezően ad megoldást a 

kérdésre Dick és Koberg (2006) is, ami az általunk begyűjtött adatokkal együtt az alábbiakban 

összegezhető: 

 1995 óta törvény tiltja a teknősök megfogását és megölését 

 Fontosabb fészkelő területek aktív védelme 

 A turisták felvilágosítása a teknősök védelmének fontosságáról plakátokkal és 

előadásokkal 
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 Teknősök és teknősből készült termékek importálásának és exportálásának 

tilalma 

 Korallzátonyok védelme, élőhely biztosítása, korall újratelepítés 

 Fészekvédelem: a fészkek elkerítése és védelme a turisták és a helyi lakosok elől 

 A kikelt kisteknősök egy részének előnevelése a kibocsájtást megelőző 

időszakban (a szálloda lehetőségeihez mérten) elkerített területen a jobb túlélési 

lehetőségek érdekében 

 Rehabilitáció: teknősmentő állomások működtetése és sérült állatok ellátása 

 Teknősök azonosítása fotók alapján 

A szállodákban a sérült teknősök kezeléséhez rendszeres állatorvosi ellátás nincs, viszont a 

turisták miatt humán orvos van a szigeten, így akár az ő segítségével is ellátják az állatokat, 

ha szükséges. 
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