KAMPÁNY
AZ EURÓPAI

RAGADOZÓKÉRT
ÉLJÜNK EGYÜTT!
Mi a kampány célja?

Ébredjünk rá, hogy csodálatos és gazdag természeti örökségünk
fennmaradása csak tőlünk függ!
Csökkenteni az előítéleteket ragadozóinkkal szemben, akik a
tápláléklánc csúcsán, de a mi árnyékunkban próbálnak élni.
A ragadozók természetben betöltött szerepe fontos és szükséges az adott élőhely természetes körfolyamataiban,
a viszonylagos egyensúly megőrzésében (zsákmányállatok egyedszáma, vegetáció megőrzése, tetemek
„eltakarítása”, stb.).
Fogaik élesek, szemfogaik nagyok és hajlottak, általában tépőfoggal rendelkeznek.
Karmaik jólfejlettek a macskaféléknél többnyire
visszahúzhatók. Érzékszerveik kifinomultak. Testalkatuk a vadászat módjához alkalmazkodott.

EURÓPAI HIÚZ

(Lynx lynx)
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FARKAS

(Canis lupus)
A mesék, mondák, hiedelmek áldozatául esett
farkas egyedszáma jelentősen megfogyatkozott.
Vélt embertámadásiról egyetlen hitelt érdemlő
adat sincs. A nekik tudott vadkárokért is
többnyire kóborló kutyafalkák felelősek.
Az „ordasok” kerülik az ember közelségét,
összetartó falkát alkotnak, példás családi
közösségben
élnek,
utódnevelési
és
táplálékszerzési
feladataikat
megosztják.
A múlt században, egyszer
már elveszítettük ezt a fajt.
Szerencsére
napjainkban
egyre több farkasészlelés
van hazánkban, úgy tűnik
a
Szlovák-karszton
élő
populáció elszánt „felderítő”
egyedei
igyekeznek
megtelepedni nálunk. Csupán
néhány egyedről van szó, így
jelenlétük sérülékeny.

VÖRÖS RÓKA
(Vulpes vulpes)

TE
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RAGADOZÓ EMLŐSÖKET
VESZÉLYEZTETIK:
- élőhelyeik csökkenése és feldarabolódása
- idegen fajok behurcolása és terjeszkedése
(amerikai nyérc, nyestkutya, stb.)
- háziállatokkal való kereszteződés
- környezetszennyezés
- ragadozók és zsákmányállataik mérgezése
- csapdázás, orvvadászat
- emberi zavarás

MIT TEHETSZ
A RAGADOZÓKÉRT?

Nagyobb felelősséget vállalok a házi- és társállattartásban!
Gondoskodom házi-, haszonállataim védelméről! A nem kellően őrzött
háziállatok könnyű zsákmányt jelentenek. Macskámat, kutyámat, vadászgörényemet ivartalanítom! A kóborló egyedek szaporodhatnak vadon élő
rokonaikkal, így veszélyeztetve a faj fennmaradását.
A túlszaporodott rágcsálókra a MÉRGEK helyett, inkább csapdákkal
vadászok!
Így nem okozzuk közvetetten vadon élő ragadozóink mérgezését, másrészt
teret engedhetünk a kisragadozók munkájának.

ARANYSAKÁL

VADMACSKA

(Canis aureus)

(Felis silvestris)

Tiszteletben tartom a ragadozók „természetes” otthonait!
Ha mi emberek elfoglaltuk az állatok élőhelyét, érthető, ha igyekeznek
alkalmazkodni a környezetünkhöz.
Fenntarthatóbb módon használom az erőforrásainkat!
Energiatakarékos izzót használok. Takarékoskodom az ivóvíz, gáz, elektromos áram fogyasztásával. Újrahasznosítok az élet minden területén!
Kevesebb hulladékot termelek és azt szelektíven gyűjtöm!
A legtöbb hulladék az „agyoncsomagolt” termékek vásárlásával keletkezik.
Csak a legszükségesebb e-mail-jeimet nyomtatom ki!
Biológiailag lebomló vegyszereket
használok!
Ha erdeinkben kirándulok, inkább
gyalog vagy kerékpárral megyek!

VÉDETT

BARNAMEDVE
(Ursus arctos)

MÁSOKAT IS
MEGGYŐZHETSZ…

EURÓPAI NYÉRC
(Mustela lutreola)

VIDRA

(Lutra lutra)

BORZ

(Meles meles)

TŐLED IS FÜGG
A RAGADOZÓK
ÉS ÉLŐHELYÜK JÖVŐJE!

VÉDETT

FOKOZOTTAN
VÉDETT

FOKOZOTTAN
VÉDETT
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