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Dér Zoltán: A vadászgörény 
A természet közelsége mindig fontos volt az ember számára. Ennek igénye korunkban 

talán még erőteljesebb. Miként világszerte, hazánkban is mind inkább szaporodnak a kedvte-
lésből tartott állatok. A házi kedvencek közt újabb és újabb fajok jelennek meg. Ezek közt 
találjuk a vadászgörényeket is. 

Dér Zoltán: A vadászgörény című, most megjelent, kitűnő könyve a Magyarországon 
még többek számára ismeretlen, és jelenleg népszerűsödő kisállatfajjal foglalkozik, amely a 
nyugati országokban már közismertségnek, szeretetnek örvend. A fiatal szerző (30) célja, hogy 
segítse a természetben való eligazodást. Olyan olvasmányos, könnyel kezelhető kalauzt állít 
össze, amellyel a természetkedvelők - az állatbarátok - bármikor földeríthetik a vadászgöré-
nyek „személyazonosságát". Mert hogyan is lehetünk elkötelezett barátai, majd később szak-
avatott ismerői e szeretetre méltó állatkáknak? Úgy, hogy környezetünkben vagy utcai sétáink 
során elénk bukkannak, és megkapó viselkedésükkel, szépségükkel elültetik bennünk a soha-
sem csituló érdeklődést, hogy azután figyelemmel kísérhessük életüket, sorsukat. 

A sok remekbe szabott, művészi, színes fotóval és fekete-fehér technikával készült fény-
képpel - amelyek Dér Annemone tehetségét jelzik - illusztrált kötetből megtudható, hogy a 
közönséges görénytől nem színváltozatai, hanem a háziasítás következtében anatómiája is 
különbözik. A vadászgörény ugyanis a legrégebben háziasított állataink közé sorolható. Évszá-
zadokkal ezelőtt - az emberek városba való költözésével, s a vadászat jelentőségének csökke-
nésével - csaknem a feledés homályába merült, és közénk - mindössze pár évtizede - nem 
mint vadász, hanem mint házi kedvenc jött vissza. 

A könyv újdonsága, hogy olvasói információhoz juthatnak e témakörök kapcsán a 
vadászgörénytartás és tenyésztés legapróbb részleteiről is. 

A könyv tartalma rávilágít olyan részletkérdésekre is, mint a vadászgörény eredete, test-
felépítése, rokonai. Vásárlás: melyiket válasszam? Szoktatás: vadászgörény érkezik a házhoz. 
Táplálása, ápolása, viselkedése, nevelése, elutazás vele. Betegségmegelőzés. Kiállítás és egye-
sületi élet. Tanácsok a tenyésztéshez. Hogyan vadásszunk vadászgörénnyel. Az elmúlás. 

A mű áttekinthető tartalomjegyzéket és felhasznált irodalmat is mutat. A könyv jelentős 
hazai sikere várható, hisz nemcsak a széles olvasóközönség, hanem a tudományos kutatók 
érdeklődésére is számíthat. 

Könyvtári állománybővítésre és kedvező árfekvése révén egyéni megvásárlásra is érde-
mes, hisz tetszetős a kiállítása, szakavatott megjelenítése a kiadót is dicséri. 
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