Fontos szempontokat kell
figyelembe venni mentett kutyák
külföldről való behozatalakor
Egyre gyakoribb divat Európában külföldről menteni és importálni kutyákat. Világszerte sok kutya
borzalmas körülmények között él: az utcákon, nem ellenőrzött tenyésztő helyeken, sőt esetenként
élelmezési célra tenyésztve. Ezért sok jótékonysági szervezet és független csoport ment kutyákat és
keres befogadókat egy sokkal állat-barátabb országban. Bár ezeknek a kutyáknak sürgősen szükségük
van egy új otthonra, de egy külföldről mentett kutyánál nagyon sok szempontot kell figyelembe venni.

Szegényes szocializáció

Importált betegségek veszélye

Sok kutya kóborként vagy kennelben tartott állatként élte le az
egész életét. Ennek eredményeként szegényesen szocializálódtak
és nagy fokú félelmet mutathatnak az emberek közelében. Eleinte,
ez ideges aggresszióhoz, szeparációs szorongáshoz és egyéb
viselkedési zavarokhoz - mint a pórázról elengedés utáni elfutás
- vezethetnek. Az állatok viselkedésével foglalkozók segíteni
tudnak az új tulajdonosoknak a beszoktatás során, de ez az egész
folyamat sok időt és kellő rugalmasságot igényel. Mentett kutyák
általában nem megfelelő háziállatok nagyon elfoglaltaknak vagy
kisgyermekes családoknak.

Külföldről mentett kutyák újra otthonhoz való juttatása a behurcolt
betegségek kockázatával jár. Az európai jogszabályok előírják a
preventív kezeléseket a veszettség, és néhány európai országban
az Echinococcus multilocularis galandféreg ellen, mindkettő komoly
veszélyt jelent az emberek egészségére. Azonban, többféle parazita
van, amelyek nem fordulnak elő Európa északibb területein, viszont
az importált kutyák hordozhatják azokat. Ha ezek bekerülnek, akkor
ezek a paraziták hosszú ideig tartó egészségügyi gondot okozhatnak
mind emberekben, mind kutyákban. Éppen ezért alapvető az
importált kutyák állatorvosok általi teljes egészségügyi ellenőrzése.
Érdemes azt is figyelembe venni, hogy az importált kutyák klinikai
tünetek nélkül is fertőzöttek lehetnek, és hosszú ideig tartó és akár
életet veszélyeztető betegséget hordozhatnak. Az importált kutyákat
a behozatal előtt, vagy röviddel azután és majd 6-12 hónappal
később ismételten vérvizsgálatnak kell alávetni az egzotikus
betegségek kiszűrése céljából. Ez a vizsgálat költséges, és ha pozitív
lesz az eredmény, akkor egy élethosszig tartó vizsgálatot és kezelést
igényelhet, a gyógyulás garanciája nélkül.

Illegális importálás
Annak ellenére, hogy sok, jó hírű jótékonysági szervezet és
csoport kíváló állatvédő munkát végez, mégis sok kutyát eladnak
vagy illegálisan importálnak. Hamís papírokkal történő utólagos
karanténozás és a kutyák illegális vásárlása ösztönözni fogja ezt a
gyakorlatot. Társállatokat csak megbízható helyről szabad vásárolni.
Nagy a kereslet a mentett és újragazdásított kutyák iránt az észak
európai országokban. Az állatjóléti és fajtamentő szervezetek
azon dolgoznak, hogy megmentsék a bántalmazott és hajléktalan
kutyákat, és hogy azok helyben találjanak új otthonra. Érdemesebb
egy kutyát a saját országunkból megmenteni, ugyanis így jobban
megfelelhet az igényeinknek.

Egzotikus kullancsok veszélye
Az importált kutyák egzotikus kullancsokat hordozhatnak, így például
a Rhipicephalus sanguineus-t, amely megtelepedhet az új helyen,
és néha kórokozókkal fertőzött lehet. Továbbá ahhoz, hogy sikeres
legyen a kullancs elleni kezelés, nagyon fontos, hogy a kutyákat az
érkezéskor alaposan átvizsgáljuk. Még ha ezeket az óvintézkedéseket
megtesszük, akkor sincs garancia arra, hogy az összes kullancs
elpusztuljon, éppen ezért a folyamatos megfigyelés kulcsfontosságú.

Egy kutya külföldről történő örökbefogadása előtt alaposan mérlegelni kell az erre fordított időt, költségeket
és a lehetséges betegségek behozatalának a veszélyeit. Vannak más lehetőségek, mint befogadni, melyek
segíthetik a külföldi mentett kutyák szélesebb körű helyzetét és hosszabb távon javíthatják a feltételeket:
 a külföldi jótékonysági szervezeteket támogatni abban,
hogy javítsák a helyi kutyák helyzetét.

 részvétel a közösségi média kampányokban, hogy felhívják a
figyelmet világszerte sok országban a kutyák helyzetére.

 aktívan gyüttműködni a helyi jótékonysági szervezetekkel,
hogy a közös munkájukkal javítani tudják a kutyák viselkedését
és azok életkörülményeit.

 a helyileg újra otthonra talált kutyák és a nemzeti jótékonysági
szervezetek támogatása javítani fogja a kutyák helyzetét,
miközben megelőzi a paraziták okozta betegségek új
országokba való terjedését.

Az importált mentett kutyák parazitái okozta veszélyekkel kapcsolatos részletesebb
információért, kérjük látogasson el az ESCCAP honlapjára

www.esccaphungary.hu
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