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A Diflocin 10% oldat alkalmazása 
nagy létszámú, hazai sertésállományokban

A difloxacin – mint a fluorokino-
lon hatóanyagcsalád tagja – az elmúlt 
években nagy jelentőségre tett szert 
egyes magyarországi, nagy kocalétszá-
mot számláló sertésállományokban. A 
magyar piacon egyedülálló difloxacin 
hatóanyagot tartalmazó terméknek, a 
Lavet Kft. által gyártott, és a Vitamed 
Pharma Kft. által forgalmazott Diflocin 
10% oldatnak csak baromfira van törzs-
könyve. Mégis, a hatályos jogszabályok 
(128/2009 FVM rendelet 11. §) betartása 
mellett, amennyiben más antibiotikum 
nem használható (rezisztencia, vissza-
utasítás), sertésekben is eredményesen 
alkalmazható a Diflocin oldat. Köszön-
hető ez annak, hogy a termék rendelke-
zik bizonyos speciális, csak rá jellemző, 
előnyös tulajdonságokkal.

A FLUOROKINOLON HATÓANYAG-
CSALÁD JELLEMZŐI

A fluorokinolonok megjelenése óri-
ási lépést jelentett a bakteriális ere-
detű betegségekkel szembeni haté-
kony védekezésben. A család első 
tagjának, az enrofloxacinnak az érke-
zése 1986-ra datálható. Ezt követte 
1990-ben a norfloxacin, 1991-ben a 
danofloxacin, 1994-ben a marbofloxa-
cin, végül 1998-ban a difloxacin megje-
lenése.

Széles spektrum, kiváló farmakoki-
netikai tulajdonságok, alacsony toxici-
tás jellemzi a család minden egyes tag-
ját. Emiatt sokan úgy tekintenek rájuk, 
mint a tökéletes antibiotikumok képvi-
selőire. A hatóanyag-molekulák kötő-
dése a plazmafehérjékhez kismértékű, 

emiatt gyorsan hatolnak át a különféle 
biológiai membránokon. Így gyorsan 
magas koncentrációt érnek el a külön-
féle szövetekben, szervekben. A szer-
vezet majdnem minden szövetében és 
a patogén baktériumok többségével 
szemben MIC értékek feletti koncent-
rációt érnek el.

A DIFLOXACIN HATÓANYAGRÓL
A difloxacin molekula Gram-nega-

tív baktériumokkal szembeni haté-
konysága ugyanolyan kiváló, mint az 
enrofloxacin molekuláé. Ezen túl a 
difloxacin hatékony még a Staphylo-
coccusok, és egyéb Gram-pozitív bak-
tériumokkal szemben is. Egyes obligát 
anaerob baktériumok és mycoplas-
mák ellen is jelentős érzékenységet 
tapasztaltak a difloxacin esetében. 
A difloxacinnal kapcsolatban tehát 
leszögezhető: szélesebb bakteriális 
spektrummal rendelkezik, mint a sok-
szor és sok helyen alkalmazott enroflo-
xacin. Megfelelő, 10 mg/ttkg dózist 
alkalmazva a difloxacin vérkoncentrá-
ciója eléri a 0.5 mikrogramm/ml érté-
ket, amely meghaladja a legtöbb pato-
gén kórokozó, így a Salmonellák, E. 
coli, P. multocida, A. pleuropneumo-
niae, E. rhusiopathiae, Streptococcu-
sok és S. aureus MIC értékeit.

A DIFLOCIN 10% OLDAT HASZNÁ-
LATA A SERTÉSTARTÁSBAN 

A termék a hatályos jogszabály-
ban szereplő 28 napos várakozási idő 
betartása mellett hatékonyan hasz-
nálható sertések különféle típusú bak-
teriális megbetegedéseivel szemben. 
A bakteriológiai érzékenységi vizsgá-
latok sokszor mutatnak enrofloxacin 
iránti érzékenységet, mely hatóanyag 
azonban nem használható sertések-
ben a keserű ízből fakadó ivóvíz visz-
szautasítás miatt. A difloxacinnal kap-
csolatban nem tapasztaltak hasonló 
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problémát. Ha a rezisztencia vizsgála-
tok során az adott baktérium enroflo-
xacin iránti érzékenységet mutat, a 
tapasztalat alapján difloxacin iránt is 
érzékeny lesz a kórokozó. Bizonyos 
estekben a víz keménysége miatt elő-
fordulhatnak oldékonysági problémák 
a Diflocin 10% oldattal kapcsolatban. A 
termék hígítás nélküli, tömény formá-
ban történő rendszerbe juttatásával (a 
gyógyszeradagoló legnagyobb hígítási 
fokozatra történő állítása + a felszívó 
cső közvetlenül a Diflocin flakonba tör-
ténő helyezésével), illetve a termék 
desztillált vízzel történő hígításával 
ez a probléma is kivédhető. Leggyak-
rabban battériás korú malacoknál, és 
a hízlalás első szakaszában használják 
a terméket a 28 napos várakozási idő 
miatt. A termék fő jellemzője a szé-
les spektrum mellett a gyors felszívó-
dás és szöveti penetráció. E tulajdon-
ságok előnyt jelentenek bizonyos (pl. 
Salmonellák okozta) vérfertőzések 
esetében, ahol a fertőzés terjedésé-
nek, illetve a betegség kialakulásának 
mielőbbi megállítása a cél. Amennyi-

ben az antibiotikum érzékenységi vizs-
gálatok alapján más antibiotikum nem 
jöhet szóba, a különösen nagy gazda-
sági kárt okozó APP -vel szemben is 
sikeresen alkalmazható a termék. A 
cél itt is a betegség kialakulásának és 
terjedésének mielőbbi megállítása. A 
kezelés időtartama 5 nap.

A difloxacin molekula széles spekt-
ruma és jelentős szöveti áthatoló 
képessége miatt MMA szindrómás 
kocákban, valamint orbáncos állomá-
nyokban is alkalmazható. A 28 napos 
várakozási időt természetesen itt is be 
kell tartani.

GYAKORLATI BESZÁMOLÓ 
(Nyugat-Dunántúli, 1500 kocás 
sertéstelep állatorvosának  
tapasztalatai  alapján)

„A tenyész- és hizlaló telepeinken 
gyakran szembesültünk azzal a prob-
lémával, hogy a gyógyszerérzékenységi 
vizsgálatok eredményei alapján enroflo-
xacin hatóanyagra „in vitro” érzékeny-
séget mutató kórokozó baktériumok 
okozta állományszintű megbetegedé-

sek esetén, az enrofloxacin tartalmú 
vízoldékony szerek alkalmazása során a 
beteg állatcsoport nem, vagy nem szí-
vesen fogyasztotta el a gyógyszerezett 
ivóvizet. Ez veszélyeztette a gyógykeze-
lés hatékonyságát, mivel ilyen esetek-
ben a kiszámított napi gyógyszeradag 
megitatása nehézzé vagy lehetetlenné 
vált, így fennállt annak a kockázata, 
hogy a beteg állatok célszerveiben nem 
alakult ki a megfelelő hatóanyag kon-
centráció, amely ráadásul a rezisztencia 
kialakulásának kockázatát is magában 
rejti. Természetesen mi is próbálkoztunk 
különböző édesítőszerek, édes anya-
gok törzsoldathoz keverésével, előzetes 
szomjaztatással (nem szerencsés egy 
amúgy is beteg állománynál!), de így is 
előfordult, hogy a sertések a gyógysze-
rezett vizet nem mindig itták szívesen, 
vagy az itatókból-etetőkből „kijátszot-
ták”, elpazarolták, a kiszámított napi 
adag pedig nem fogyott el.

Ilyen előzmények, valamint a 
norfloxacin tartalmú itatható készít-
mények néhány évvel ezelőtt történő 
betiltása után próbálkoztunk meg a 
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baromfira törzskönyvezett Diflocin 
oldat „off label” alkalmazásával. Mivel 
az enrofloxacinhoz hasonlóan máso-
dik generációs fluorokinolonról van szó, 
a megcélzott kórokozók köre azonos 
volt: E. coli okozta fertőzések, Salmo-
nellosisok (főleg septicaemiás forma), 
Actinoba cillus pleuropneumoniae vagy 
Pasteurella multocida okozta tüdő- és 

mellhártya gyulladások metafilaktikus 
keze lése. A Diflocint nem „első válasz-
tású” szerként alkalmaztuk, mivel túl-
ságosan „erős” hatóanyagnak tartjuk 
ahhoz, hogy azonnal kinolont adjunk, 
ha a tesztek szerint más hatóanyagú 
szer igénybevétele is szóba jöhetett. 

A napi adagot a baromfira ajánlott 
10 mg/kg-ban határoztuk meg, mely 

kiválóan működött. A kezelések időtar-
tama általában 5 nap volt, a koncentrá-
ciófüggő baktericid szereknél felesleges 
plusz költséget jelentene az ennél hosz-
szabb idejű alkalmazás. Az itatórend-
szerbe történő adagolás a fentebb leírt 
módokon történt, bár az egyszerűség 
kedvéért a telepeinken és az integrá-
ciós bérhizlaló partnereinknél is inkább 
a közvetlen, legnagyobb hígítási fokkal 
történő bekeverést választottuk.

 A kezelések hatékonysága in vitro 
érzékenység mellett mindig megfelelő 
volt, és – igen ritka kivételektől elte-
kintve – nem volt panasz a csökkent 
ivóvízfogyasztásra, vízpazarlásra, mint 
az enrofloxacin tartalmú készítmények 
esetén. Jóllehet, tisztában vagyunk 
azzal, hogy a kinolonokat rövidesen 
megtilthatják haszonállatok kezelésére, 
mégis úgy gondoljuk, a Diflocin oldat 
sertésre történő engedélyeztetése segít-
séget jelenthet az állattartóknak egyes 
súlyos fertőző betegségek elleni küz-
delemben – természetesen a gondos 
gyógyszerhasználat elveinek megtar-
tása mellett.”
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DMGuard a kisállatpraxisban
A DMGuard oldat terápiás indikációja széleskörű, leggyakrabban immunerősítőként, daga-

natterápiában, illetve nyálkahártya sérüléssel járó kórképekben használjuk. A felépülés gyorsí-
tására általában 2 hétig az alapkezelés részeként alkalmazzuk, például kennelköhögés, macska-
nátha, septikaemia, szőrtüszőatkásság esetén. Krónikus bántalmaknál többnyire kúra jelleggel, 
rendszeres időközönként ismételve (például leukózis). Gyakorlatilag minden vírus okozta elvál-
tozásnál, minden fakultatív patogén kórokozónál része kezelésünknek.

ESETLEÍRÁS // DOMINÓ

A DMGuardot rosszindulatú daga-
natos elváltozásoknál számos esetben 
írjuk elő az alkalmazott terápia mellé 
a mellékhatások csökkentésére. Sok 
olyan páciensnél adjuk önálló terápia-
ként az élettartam meghosszabbítá-
sára, az életminőség fenntartására és 
javítására, akik inoperábilis, kemote-
rápiára nem reagáló daganatos beteg-
ségben szenvednek (vagy a tulajdo-
nos döntése alapján egyéb módon nem 
kezelt esetekben).

Bizonyos fajokban a daganatos 
megbetegedések magasabb előfordu-
lási arányával számolhatunk, így 1 év 
feletti hörcsögöknél és sünöknél, pat-
kányoknál fiatal kortól javasoljuk meg-
előzésre, valamint ismert daganatos 
betegeknél az életminőség javítására, 
amennyiben a tulajdonos nem vállalja 
a műtéti ellátást. 

Dominó egy ivartalanított nőstény házi macska, kertes háznál kinti-
benti tartásban él. Egyéves korától jár hozzánk, kombinált és leucosis 
elleni oltással érkezett. Az első évben, amíg a helyi rangsorba beillesz-
kedett, többször kellett kezelnünk verekedés miatt sérülésekkel: klasszi-
kus tályog, phlegmone. Sajnos a kezdeti gennyes folyamatokat felváltot-
ták a septikaemiás fellobbanások: 2015-ben háromszor is, melyek miatt  
kombinált teszt elvégzését javasoltuk. Meglepetésünkre nem FIV, hanem 
FeLV pozitív eredményt kaptunk. A gazdival átbeszélve a kialakult helyze-
tet az oltás helyett DMGuard oldat adását kezdték el, kezdetként 3 hóna-
pig folyamatosan, majd ciklikusan, minden 2 hét adás után 6 hét szüne-
tet tartva szedi 0,5 ml/nap adagban. 2016 során még egyszer szükség volt 
gyógyszeres kezelésre, de Dominó életminősége olyan mértékben javult, 
hogy idén már csak oltás miatt kell találkoznunk.
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Speciális U-vitamin (metil-meti-
onin) tartalmának köszönhetően 
gyomor-bélfekélyek kialakulásakor, 
illetve azok megelőzésére is használ-
juk a DMGuardot. Idült vesekároso-
dást kísérő elváltozások mérséklésére 

(nyálkahártya regenerációnak köszön-
hetően javuló étvágy), valamint króni-
kus fekélyes szájüregi elváltozásoknál 
tartósan alkalmazva a fellobbanások 
mérséklésére, a tünetek csökkenté-
sére adjuk.

Siva egy 2007-es születésű, nagytestű, keverék ivartalanított szuka kutya. 
2016 szeptemberében jelentkeztek be lábvég duzzanat miatt. A bal carpus felett 
ekkor már diónyi csontkemény növedék látszott. A mellkasban áttét nem volt 
igazolható, ennek ellenére a tulajdonos a szövettani mintavételt, amputációt, 
kemoterápiát, sugárterápiát nem szerette volna, így osteosarcomaként kezeltük. 
Az állat ekkor élénk volt, jó étvággyal evett, a kérdéses végtagot zavartalanul ter-
helte, fájdalmat nem jelzett. Támogató terápiaként DMGuard-ot 3 ml/nap adag-
ban és MSM-et kapott. Havonta behívtuk kontrollra. A daganatos képlet folya-
matos növekedést mutatott, tiszta mellkas, negatív hónalji nyirokcsomó mellett. 
A kutya még ekkor is jókedvű, játszik, az általános kondíció nem romlott, bár 
a végtagot korlátozottan használja. A folyamat lassan progrediált (kép), szep-
temberben a végtagot már nem terhelte, de a tulajdonos elmondása szerint még 
így is remek kondíciójú, jó étvágyú és élénk volt. Fájdalomcsillapítónak Tramadol 
tablettát kapott. Az életminőség ilyen arányú javulásának, szinten tartásának 
köszönhetően csak 2017. november végén kellett elbúcsúznunk tőle.

ESETLEÍRÁS // CILI

Azt tapasztaltuk továbbá, hogy IBD 
(Inflammatory Bowel Disease) esetén 
a prednisolon adagja jelentősen csök-
kenthető, majd akár elhagyható, és 
az állat kondíciója gyorsabban rende-
ződik. Tapasztalatunk szerint a szük-

séges gyógyszerhasználat lerövidül, 
illetve kisebb dózisok is elegendőek.

Rendelőnkben alapvetően a nagy 
kiszerelésű oldatot használjuk és sze-
mélyre szabott adagolással, szükség 
szerint hígítással segítjük a gazdikat, 

így akár egy törpehörcsög számára is 
elérhető a kezelés!

Dr. Tavasz Hajnalka
és az Aurora-Vet állatorvosi 

rendelő csapata, Gárdony

ESETLEÍRÁS // SIVA

Cili egy 18 éves ivartalanított nőstény házi macska, aki ismert 
és karbantartott krónikus veseelégtelenségben szenved. Mivel a 
gazdi a gyógytáp elfogadtatásával nehézségekbe ütközött, a vese 
táplálási oldal felőli tehermentesítése nem tökéletes, így étrendjére 
tekintettel foszformegkötő kiegészítést is kap. Gyógyszeres alap-
kezelése napi 2,5 mg benazepril-hidroclorid. 

2016 őszén vakcinázásnál vizelet fajsúlya 1,02 és fehérjetar-
talma + volt. 2017 szeptemberében az esedékes vakcinázásnál a 
gazdi a macska megváltozott viselkedése miatt panaszkodott. A 
macskát megvizsgálva enyhén exsiccált állapotot találtunk; súlya 
3,6 kg-ról 3,2 kg-ra csökkent; enyhén nyálzott, a szájüregében fáj-
dalmas fekély volt látható. A vizelet fajsúly ekkor 1,03, fehérjeürí-
tése +++ mértékű volt. A gazdival egyeztetve heti egy alkalommal 
infúziózzuk Cilit a rendelőben, otthon pedig a DMGuardot szájon 
át adagolják: az első 2 hétben 1 ml/nap  kezdő-, majd 0,5 ml/nap 
fenntartó adagban fogyasztja havonta 1-1 hétig. A cica szájüregi 
folyamatai 2 hét alatt rendeződtek, a szájfekély begyógyult. Test-
súlya 2 hónap alatt stabilizálódott 3,3 kg-ra.
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Szakmai programok
IX. BROJLER SZAKMAI NAP

2018. május 3.

Helyszín: Residence Balaton**** Conference & Wellness 
Hotel, Siófok

Dr. Horváth-Papp Imre baromfi-egészségügyi szakmai 
továbbképző rendezvénye   
+40 továbbképzési pont

ESAOTE KISCSOPORTOS UH GYAKORLATI KÉPZÉS  
DR. VRABÉLY TAMÁSSAL

2018. május 5.

Helyszín: Vet-Med-Labor helyiségei,  
Budapest XIV., Szugló u. 89.

Az Állatorvosi Oktatási Központ Szolgáltató Kft.
kiscsoportos szakmai gyakorlati képzése 4 csoportban
+13 továbbképzési pont

MINDENÜNK A KUTYA
Az ÁTE Laborállat-tudományi Osztálya és az 
Állatorvosok az Állatvédelemért Alapítvány közös 
rendezvénye
2018. május 23.

Helyszín: ÁTE Aulája, Budapest
Témakörei:
Kutyakérdés hazánkban: valós és valótlan tények 
és adatok; A kutya története a farkastól napjainkig; 

Hogyan látják a kutyát a művészek? Kutyaábrázolás 
az évezredek során; A kutyafajták kialakulása, 
hasznosítási cél, mivé lettek, rossz fajtaválasztás és 
következményei; A kutyatartás ára, különös tekintettel 
az állatorvosi költségekre; A kutyatartás jogi 
szabályozása; Felelőtlen gazda, kárt okozó kutya – a 
jogi eljárások ügymenete; Az állatorvosok ellen indított 
kutyás esetekkel kapcsolatos etikai eljárások tanulságai 
pro és kontra; „Kiskoromban mindig azt mondta 
anyukám, hogy én a szépet látom, ők meg a csúnyát. 
Így próbálta meg velem elfogadtatni a helyzetemet. 
Sikerült neki.” ; A leggyakoribb tévhitek a kutya tartása 
és táplálása kapcsán; A leggyakoribb téveszmék a kutya 
egészségvédelmével kapcsolatban; Hitek és tévhitek a 
kutyák viselkedészavaraival kapcsolatban; Mindennapi 
kihívások egy gyepmesteri telepen; Kötetlen 
beszélgetés, vita 
Levezető Elnök: Dr. habil Fodor Kinga PhD., egyetemi 
docens
+ 43 továbbképzési pont

XXVI. DERZSY NAPOK
2018. június 7.

Helyszín: Hotel Délibáb, Hajdúszoboszló
Részletek: www.derzsy-napok.hu
+24 +23 továbbképzési pont

S
U

D
O

K
U Játékszabály: A Sudoku egy olyan négyzet, mely 81 mezőre van felbontva, kilenc vízszintes sorban 

és kilenc függőleges oszlopban. A négyzet ezen felül még fel van osztva kilenc kisebb méretű (3x3 
mező) négyzetre. A 9x9 mezőből álló nagy négyzetben kell elhelyezni a számokat 1-től 9-ig úgy, 
hogy egy adott sorban, oszlopban és a háromszor hármas kisebb négyzetekben mindegyik szám 
csupán egyszer forduljon elő. 

A helyes megfejtők között az alábbi nyereményeket sorsoljuk ki: 

3 db Omron lázmérő, 3 db tolltartó
A megfejtés mellé kérjük, adja meg telefonszámát is, hogy értesíteni tudjuk!

Beküldési cím:
Vitamed Pharma Kft.  1096 Budapest, Vendel u. 7-9. fszt. 1. 
Fax:  +36 1/29-909-28.  E-mail:  marketing@vitamed.hu
Beküldési határidő:  2018. május 11.
A 2017/III. VitaMedia Magazin sudoku szerencsés megfejtői:
Jégkaparót nyert: 
Dr. Angyalics Attila, Lébény; Dr. Kiss Pál, Tab; Dr. Horváth Bánk, Kerepes/Nagytarcsa
Termoszt nyert: 
 Dr. Savanyú László, Tamási; Dr. Bakonyi Tibor, Debrecen; Dr. Kerekes Barbara, Maglód
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Vitamed Pharma Kft.
www.vitamed.hu

HA IMMUNERŐSÍTŐ, AKKOR

DMGUARD

DIMETIL-GLICINNEL
METIL-METIONINNAL
B12-VITAMINNAL 

ROBORÁLÓ ÉS 
IMMUNERŐSÍTŐ 
KÉSZÍTMÉNY
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A világon elsőként rovartartalmú kenyér kerül piacra Finnor-

szágban. A házi tücsök felhasználásával készült vekniket az egyik 

legnagyobb finn élelmiszeripari vállalat, a Fazer 11 áruházi látvány-

pékségében árusítják néhány hónapja.

Egy ilyen kenyér körülbelül 70 porrá őrölt házi tücsköt tartal-

maz, a rovarhozzávaló a termék 3 százalékát teszi ki.

Egy észak-európai országokban végzett felmérés szerint a fin-

nek a legnyitottabbak a rovaralapú ételek iránt – mondta Juhani 

Sibakov, a Fazer innovációs igazgatója, aki állítja: finom, ropogós 

terméket sikerült előállítani. 

A bogaras kenyér jó proteinforrás, emellett jótékony hatású 

zsírsavakat, kalciumot, vasat és B
12

-vitamint tartalmaz – tette 

hozzá. Talán ezzel is magyarázható, hogy a szokásos 2-3 euró 

helyett a tücsökkenyér darabját 4 euróért árulják.

A gyártó megjegyezte: egyelőre nem áll rendelkezésre ele-

gendő tücsökliszt ahhoz, hogy az újdonságot az egész országban 

forgalmazzák, de a cél az, hogy előbb-utóbb a Fazer mind a 47 pék-

ségében kapható legyen a tücsökkenyér.

Rovartartalmú ételek öt másik európai ország szupermarket-

jeiben kaphatóak: Belgiumban, Dániában, Hollandiában, Nagy-Bri-

tanniában és Svájcban. Svájcban a Coop áruházlánc tavaly szep-

temberben dobott piacra rovarból készült hamburgert és húsgolyót.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) 

támogatja a rovarok étkezési célú felhasználását. A FAO is arra 

hivatkozik, hogy egészséges, magas protein- és ásványianyag-tar-

talmú táplálékról van szó, amelynek az előállítása is környezetkí-

mélő. ENSZ-adatok szerint a világon kétmilliárd ember fogyaszt 

rovart, az ehető fajok száma meghaladja az 1900-at.

Az új terméket leginkább az egészségügyben, kórházakban, 

orvosi rendelőkben, szociális intézményekben használnák majd.

Világszinten is innovatív, önfertőtlenítő és öntisztító, kopás-

álló és flexibilis felületű padlóburkolatot dolgoz ki közösen a győri 

Graboplast Zrt. és a veszprémi Pannon Egyetem, amire közel egy-

milliárd forint európai uniós támogatást nyertek. A közös munka 

tavaly szeptemberben kezdődött, az új padló segítségével csök-

kenteni tudják a kórházi eredetű fertőzések számát.

Az új termék iránt jelentős exportpiaci igény várható, mert 

egy általános higiéniai problémára nyújt hatékony megoldást úgy, 

hogy ezzel jelentősen csökkenti a megbetegedések számát, és 

ezáltal az egészségügyi kiadásokat. A négyéves időtartamú fej-

lesztési időszakban egy könnyen feldolgozható lakkot fejlesztenek 

ki, amely a padlóburkolaton megfelelő intenzitású fény hatására 

oxigén és légnedvesség jelenlétében, molekuláris szinten oxidálja 

és ártalmatlan komponensekre bontja a kórokozókat.

JÖN AZ ÖNFERTŐTLENÍTŐ PADLÓ

Forrás: www.medicalonline.hu

Érdekességek a nagyvilágból

KÉR EGY SZELET TÜCSÖKKENYERET? 

Forrás: www.hvg.hu
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A Földművelésügyi Minisztérium Vadonleső programjában a 

természetvédelmi szakemberek és biológusok minden évben olyan 

állatfajt választanak ki, melyekre fel szeretnék hívni a figyelmet. A 

keleti sün, az ürge, a denevérek és a mogyorós pele után idén egy 

egészen különleges emlősfajt választottak az év emlősének. A meg-

tisztelő kitüntetést 2018-ban a kihalás szélén álló földikutya kapta.

„Egy olyan kisemlősre kell gondolni, mely ritkább a kihalás-

sal fenyegetett címerállatok bármelyikénél, ugyanakkor a Kárpát-

medencében alakult ki majd kétmillió évvel ezelőtt. Jelen voltak 

ősapáink megérkezésénél és minden fontosabb történelmi esemény 

rezgéseit megérezték. Mondhatnánk, hogy a föld alól kellett elő-

húzni őket Az Év Emlőse címhez, de mivel ott érzik magukat bizton-

ságban, inkább csak hírüket röppentjük a magasba ezzel a kiválasz-

tással.” – olvasható a program honlapján.

A krinolin testű kis jószág Közép- és Délkelet-Európa sztyepp-

rétjein, vagy az ezek helyén kialakult mezőkön, külterjes mezőgaz-

dasági területeken fordul elő. A Kárpát-medencében az Alföldön 

(pl. Hajdúság, Észak-Bácska, Kunpeszér) és az Erdélyi-medencé-

ben található meg. Patkány nagyságú, hengeres testalkatú rág-

csáló, hossza 15–24 cm. A föld alatti életmódhoz alkalmazkodva 

fülkagylói nincsenek, szemeit bőr borítja, így legfeljebb csak a fény 

és sötét megkülönböztetésére alkalmasak. Tájékozódását és kom-

munikációját a talaj rezgése segíti.

Nincsen farka, és nincsenek erőteljes ásólábai, mint a vakond-

nak, a föld alatti járatait inkább a fejével túrja. Maga ásta földalatti 

járatokban él, a felszínre csak nagyon ritkán és rövid időre jön fel. 

Járatait és túrásait nehéz a vakondtúrásoktól megkülönböztetni. 

Növényevő, föld alatti gyökereket, gumókat, hagymákat fogyaszt. 

Erősen territoriális állat, a párzás és szaporodás időszakán kívül 

magányosan él. Az állatok föld alatti hangjelzésekkel kommuni-

kálnak a szomszédos járatok lakóival.

Magyarországon fokozottan védett, eszmei értéke 1.000.000 

forint.

Kevesebb mint négy évtized alatt kialakult egy új madárfaj a 

Galapagos-szigeteken, ott, ahol Charles Darwin is tanulmányozta 

a fajok kialakulását. Az új pintyfaj kialakulását pedig szinte élő-

ben követte végig a Princeton egyetemen tanító amerikai biológus 

házaspár.

A Galapagos Daphne Major nevű szigetén alakult ki a Darwin-

pintyek új faja, amelyet felfedezői, Peter és Rosemarry Grant Big 

Birdnek neveztek el. A szigeten korábban a közepes földipinty 

nevű faj egyedei éltek, ám 1981-ben iderepült a 100 kilométerrel 

arrébb lévő Española szigetéről egy hím nagy kaktuszpinty. Gran-

ték azt nyilatkozták, hogy bár nem látták berepülni az új szigetla-

kót, rögtön kiszúrták, mert nagyobb volt és máshogy énekelt, mint 

az addig megfigyelt pintyek.

A bevándorló hím, mivel nem talált más kaktuszpintyeket a 

szigeten, a földipinty-tojókkal párosodott, ami a kutatók szerint 

nem olyan ritka dolog. Ami viszont szokatlan, az az, hogy a két faj 

hibridjei nem voltak sterilek, vagyis tovább tudtak párosodni egy-

mással. Ezt meg is tették, így hamar kialakult egy új pintyváltozat 

a Daphne Majoron, amely máshogy nézett ki és máshogy is éne-

kelt, mint a felmenői.

A 2000-es évek elejére már elég sok élt a szigeten az új pin-

tyekből, 2002-2003-ban viszont egy súlyos szárazságban majd-

nem az összes madár elpusztult. Csak két egyed maradt életben, 

egy hím és egy nőstény, akik ráadásul testvérek voltak. Ők pedig 

folytatták a már a 80-as évek óta gyakorolt beltenyészetet és 26 új 

fiókával népesítették be a szigetet. 2012-ben már 8 fészkelő párt 

és 23 egyedülálló madarat találtak a kutatók a szigeten.

A 36 év beltenyészete során kialakult új pinty a kutatók Sci-

ence folyóiratban megjelent tanulmánya szerint már kinézetében 

és genetikai állományában is annyira eltér a Darwin-pintyek több 

mint 15 egyéb fajától, hogy már önálló fajként is lehetne rá tekin-

teni, bár hivatalosan nem számít annak. A Big Bird pedig azt bizo-

nyítja a kutatóknak, hogy bár általában több száz generáció alatt 

alakul csak ki egy új állatfaj, elég elszigetelt környezetben ez a 

folyamat egy emberöltő alatt is le tud zajlani.

A 2018-AS ÉV EMLŐSE A FÖLDIKUTYA

Forrás: www.zoozoo.hu

VÉGIGNÉZTE EGY TUDÓS HÁZASPÁR,  
AHOGY KIALAKUL EGY ÚJ MADÁRFAJ

Forrás: www.index.hu
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Egy falat nyugal
om...

www.vitamed.hu

• KAVALAKTON: 
- a gyors nyugtatásért  
- elegendő 1 órával 
 a stressz előtt beadni

• 5-HIDROXI-TRIPTOFÁN 
(5HTP): az erősebb 
nyugtató hatásért

• kedvező ár

relaxa_hird_A4_.indd   1 2018. 04. 09.   9:46



Vitamed Pharma Kft.
info@vitamed.hu
www.vitamed.hu

 Egyedi hatóanyagok: hialuronsav, 
 II-es típusú kollagén, sertéseredetű 
 kondroitin-4-szulfát

 Mikroelemek a porcépítés 
 enzimatikus folyamatainak 
 támogatására

 Hogy a legválogatósabb kutyák-
 nak is a kedvében járjunk: 
 két rétegben ízesített

 SPZ® technológia alkalmazása 
 a bomlékony hatóanyagok 
 védelme érdekében

EZ KELL 
A PORCNAK!
INTEGRÁLT PORCVÉDŐ TABLETTA

www.vitamed.hu

MAGYAR TERMÉK

3 
FÉLE HATÓANYAGTARTALOM

6 

FÉLE KISZERELÉS

AZ ÖNFELEDT FUTKÁROZÁS BOLDOGSÁGA
Karprofen hatóanyagú nem szteroid gyulladáscsökkentő kutyáknak

További felvilágosítást kérjen állatorvosától, gyógyszerészétől!

Carprox_hird_A5_f.indd   1 2018. 02. 26.   16:04
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BŐRBETEGSÉGEK KEZELÉSÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉRE

SZÁRAZ, ÉRZÉKENY BŐRRE

ALLERGIÁS BŐRGYULLADÁSRA 

VISZKETÉSRE

A bőrtáplálás alfája és omegája

BŐRTÁPLÁLÓ OLAJ

www.vitamed.hu

hird_dermato_A4.indd   1 2018. 03. 26.   17:42



www.vitamed.hu

MAGYAR TERMÉK

MÉRJEN 
MEGELŐZŐ CSAPÁST 
A KOKCIDIÓZISRA!
• egyszeri adagban hatékony

• hosszan tartó védelmet biztosít

• megakadályozza a bélhámsejtek pusztulását

• javítja a bél egészségi állapotát, 
ezáltal növeli a teljesítménymutatókat

• kevesebb bakteriális fertőzés

• alacsonyabb gyógyszerköltség

TOLTRAMAX
Malacok kokcidiózisának megelőzésére

Maximális védelem, minimális költséggel

Vényköteles termék, kérjen további felvilágosítást állatorvosától, gyógyszerészétől!

toltramax_A4_hird.indd   1 2018. 02. 22.   0:42


