EB OVO EGYESÜLET
Felelősségteljes kutyatartók egyesülete.
„ A kutyatartás mára életmóddá vált , annak elismeréséért sokat kell még tennünk. ”
Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 5-7. IV. emelet 11.

EB OVO WORKSHOP
2014. április 24.
Összesített szempontlista a városi kutyafuttatók megalkotásához
résztvevők:
EB OVO EGYESÜLET (Hlavac Márta, Csonka Berta)
VaKK Városi Kutyások Közössége ( Kiszely Márta)
Kutyológia - Városi kutyázás felsőfokon (Vass Viktória)
Korom Gábor a Tükörmódszer megalapítója
Az EB OVO Egyesület a Főkert Zrt. megkeresésére összeállította a városi kutyafuttatók vázlatos szempontlistáját. A
résztvevő négy civil szervezet közös munkáját egy Facebookos közvélemény kutatással egészítettünk ki, a szélesebb
érintett kör bevonásáért.
A mélyebb munkára a rendelkezésre álló idő rövidsége miatt nem volt lehetőség. Örülnénk a további munka
lehetőségének, mert több szakterületről kérnénk állásfoglalást, valamint a megfelelő szakirodalom feldolgozásával,
egy sokkal tartalmasabb, akár kézikönyvként használható anyagot készítenénk. A további folyamatába is kérjük
bevonásunkat, hiszen meggyőződésünk, hogy a közös gondolkozás a megoldás az élhető város megalkotásában.
Köszönjük a lehetőséget!
Csonka Berta
elnök, EB OVO

Cél


A kutyatartó saját döntése, hogy kutyafuttatóban vagy köztéren, közparkban sétál.



A városi kutyázás infrastruktúrájának megteremtése, a zöldcsatorna koncepció keretén belül. A kutyások szabad
mozgása köztereken (access controll)



A kutyás érdek képviselet bevonása, a kutyásokat is érintő tervezésbe, döntéshozatalba (ernyő szerv:EB OVO
Egyesület)



A támogató funkciókon keresztül a kutyás társadalom képessé tétele a felelős ebtartás normáinak betartására.



Lehetőség teremtés a nem kutyásoknak a kutyás életmód megismerésére, annak pozitív átélésére.

Jelenlegi helyzet
A kutyafuttatók állapota és kialakítása




Vagy kicsik és túl felszereltek, vagy kopárak és üresek
Területi eloszlásuk véletlen szerű
Többségében gondozatlanok

Email: bertacsonka@gmail.com

Telefon: 70 42 375 42

fax: +36-1-311-1639
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Nem elégíti ki sem az emberek sem a kutyások igényeit.

A futtatók létrehozása az alábbi protokoll szerint ajánlott
1. Előkészítés
2. Közösségi tervezés
3. Építés
4. Szabályrendszer megalkotás
5. Fenntartás, üzemeltetés

1. ELŐKÉSZÍTÉS




A kutyatartó lakosság arányának felmérése ( NÉBIH elnyilvántartás, kerületi állatorvosoktól, chip regisztrációs adatok)
A sétáltatási szokások , útvonalak felmérése (pl futtatók, parkok vonzáskörzete)
Kapcsolatfelvétel a helyi kutyás közösségekkel( van-e , mekkora, szokásjog alapján igénybe vett alkalmi futtatók)

2.

KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS





A kutyák fajtájának és mozgatásának megfelelő terület meghatározása,
A futtató funkcióinak meghatározása
Az első lépésektől folyamatos párbeszéd, együtt tervezés helyi kutyások lokális érdek és szokások - EB OVO
érdekképviselet, szakmai alapelvek (A közösség motiválttá válik a kialakított futtató védelmére, gondozására)
A védnökségi, gondnoksági program megalkotása és működtetése az önkormányzatok irányításával



3. ÉPÍTÉS
Általános, szabvány megoldás nincs. Alapelveket fogalmazunk meg, de minden esetben a helyi adottságokat figyelembe véve a
lokális körülményeket, feltételeket , lehetőséget szem előtt tartava van lehetőség a legjobb megoldás megalkotására.
4. SZABÁLYRENDSZER MEGALKOTÁSA
Közösségi bevonással.
5. FENNTARTÁS, ÜZEMELTETÉS

állandó városi fenntartás és a helyi kutyások és civil szervezetek bevonása,
aktivizálhatóak a kutyatartók.

önkéntes akciók, jellemzően

Alapelvek:




A funkció egyértelmű meghatározása és kommunikálása pl. futtató, játszótér, ügyességi sportpálya (agility)
A különféle igényű és habitusú kutyák konfliktusmentes mozgatásának lehetőségét tér építéssel, tereptárgyakkal
célszerű biztosítani(pl sövény, padok, ) NEM ajánlott a terület kerítés általi megosztása, elkülönítés
Fenntartási- gondozási szempontok figyelembevétele a felszerelési tárgyakkal szemben ( financiális lehetőségek
mérlegelése)
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Elhelyezkedés:
városi helyzet szerint:

Hálózat szerűen séta távolságon belül, kutyás közösség számát és mozgását figyelembe véve

Foghíj telkek átmeneti köztes használatának bevonása

Megközelítés módja:

gyalogosan

kerékpárral

közösségi közlekedési eszközzel

autóval
Terület mérete:
 Minimum: különböző funkció szerinti minősítés a célszerű.


Kutyafuttató >1000-2500m2minimális terület
Kutyáspark > 4000m2 - től
A terület formája nem meghatározott éles kontúrral berajzolt , ívek, kanyarok javasoltak.
(Ez a sarkokba szoruló szemét és ürülék miatt fontos, és megkönnyíti akutyák szabad futását)



Kerítés:
 A környezet forgalma (közút, vagy városszél, vagy parkból elhatárolt terület) határozza meg a kerítés
szükséges magasságát.
 magasság: min.1,3m magas, általában 150cm, max200cm
 anyaga: rágás biztos, jellemzően fém, rozsdamentes
Kialakítása: Szűk rácsméret, hosszanti merev rácsozat (drótkerítés, csirkeháló kerülendő) a kiharapás
megakadályozása végett. Beton talapzat szükséges a kiásás megakadályozása érdekében.
Zajvédelem:



Bejárat:



Elhelyezkedéstől függ.
Ha szükséges, kerítésen kívüli cserjesor, mely hasznos a szmog, zaj, zavaró, külső vizuális ingerek ellen.
Zajvédő falak csak szükséges környezetben, mert a tér lezárása növeli az agresszióhajlamot
Terepadottságok kialakítása lehetőség szerint ligetes részen, ami a tér centrumából kiesik.

Zsilipes/kétkapus bejárat: gazdasági szempontból túlzó költségteher, helyette a térakadály alkalmazása.
(Két szemben álló, térben eltolt kerítés darab, amelyet a bejutáshoz meg kell kerülni S alakban.)
Elhelyezés: lehetőség szerint két bejárat legyen, biztonsági klamnival ellátott kapu, különös tekintettel arra
hogy a kistestű kutyák ne férjenek ki alatta.

Ülőhelyek: Agora, közösség építő funkció
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milyen: stabil rágásbiztos
Anyaga: könnyen takarítható, karbantartható, tartós, minél kisebb helyet foglaljon, beton vagy kő alapon,
fa ülő felület
mennyi: a futtató méretétől függően – 8-12 fő

Árnyékolás:
 fával: ideális
Felszín, burkolat:
 milyen fajta: éles kő, és porosodó kavics burkolat kerülendő
gyepes
gyöngykavics
homok (folyami homok)
 Tartósság, fenntartási igények: folyamatos takarítás, öntözés (por ellen)
 Vízelvezetés: a megállóvíz, tócsa fokozott fertőzésveszélyt jelent. Javasolt, 5-10fokos lejtés a talajban a
vizesedés elkerülésére.
Utak: Nem szükséges mesterséges utak építése, a szabad mozgást zavarja.
Mozgáskorlátozottak figyelembevétele:
 Kapuk nyitása-zárása megoldható legyen
 Gödrök betemetése (folyamatos karbantartási szempont)
Parkolás: Lokális szempont.
Növényalkalmazás:
 Kérges fák, egyenletesen elrendezve az árnyék miatt, bokrok cserjék kerülendők
 növények védelme rendszeresen karbantartás (öntözés, permetezés)
Vízellátás:
 Csap, amelyre rövid slagot lehet tenni, a nyári zuhanyoztatás miatt
 A fenntartáshoz szükséges víz biztosítása (kút, öntözőrendszer)
 Itató, ivókút: csap kutyáknak és gazdiknak, a padok közelében
 Vizes medence a nyári hőségben (betonmélyedés), ez folyamatos karbantartást igényel, ezért ott javasolt,
ahol egységes jól aktiválható közösség van.
Játszóeszközök: Nem alapfeltétel! A legfőbb szempont a kutyák szabad futása, a labdázás, birkózás a futtatóban, a
helykihasználásnál ezek a szempontok élveznek prioritást. Játékok a minimálisan 1500 m2 a nagyobb területen
javasoltak. A játékeszköz mérete a kis és közepes testalkatú kutyák méretének feleljen meg. (max.20-40cm
marmagassághoz)

Email: bertacsonka@gmail.com

Telefon: 70 42 375 42

fax: +36-1-311-1639

EB OVO EGYESÜLET
Felelősségteljes kutyatartók egyesülete.
„ A kutyatartás mára életmóddá vált , annak elismeréséért sokat kell még tennünk. ”
Cím: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 5-7. IV. emelet 11.







Tételenként szakértői bevonás javasolt
Alagutak: javasolt, de nem a tér rovására
Ugráló elemek: javasolt, de nem a tér rovására
A-elemek: javasolt, de nem a tér rovására
Pancsoló, medence rendkívüli komfortnövelő elem, javasolt elkülöníteni, illetve rendszeres karbantartást
igényel a fokozott fertőzésveszély miatt
Kutyazuhanyzó, amelyben nincs fertőzésveszély és nem igényelt extra karbantartást
Homokozó: rendszeres karbantartást és takarítást igényel.



Építmények
 Kutya WC, min. 2 db közel a bejárathoz
 Kerékpártároló: javasolt a futtató kapacitásához viszonyítva
 világítás: normál utcai világítás rendzserű
 elhelyezés: ne legyenek sötét zugok
 mikor: sötétedés után napfelkeltéig, alkonykapcsolós automatika
 hulladékkezelés: megfelelő tárolók (lsd. XII.ker.), fedeles szemetes
 zacskók: lebomló zacskók
 szelektív: Az ott tartózkodó emberi közösség szükséglete szerint kutyaürülék gyüjtő, egyéb kommunális
szemetes, és a dohányzóknak csikk szemetes.
 ürítés gyakorisága heti minimum 2 alkalommal, de a használat gyakoriságának megfelelően. Erősebb terhelés
az átlagos pihenő parkok igénybevételénél.
Egészségügy:
 fertőzés elkerülése: szakértői tanácsadás szükséges, nehézség a talaj és a ferőtlenítés összhangját
megtalálni.
Fenntartás:
 állandó városi fenntartás
 helyi kutyások és civil szervezetek bevonása: önkéntes akciók, jellemzően aktivizálhatóak a kutyatartók..

Email: bertacsonka@gmail.com

Telefon: 70 42 375 42

fax: +36-1-311-1639

