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Kutyát szeretnénk... tanácsok új eb beszerzése elõtt

Mielõtt beszerezné új kutyáját, gondolja végig az alábbiakat: Van elég idejük egy kutya nevelésére, a vele való
napi foglalkozásra, sétáltatásra? Megengedhetik magunknak anyagilag? Tudják fedezni az etetés, orvosi
ellátás, esetleg ivartalanítás és a kutyaiskola költségeit? Akarják, hogy élete végéig Önökkel legyen és vállalják a
megfelelõ gondoskodást róla? A családtagok, illetve mindenki, aki Önökkel együtt lakik, egyetért a kutya beszerzésével?
A fajtájával is? Megfelelõek a körülmények?
(lakás nagysága, családi háznál biztonságos, zárt kerítés) Lakóhelyük szabályai szerint tarthatnak kutyát?
Kérjük, alaposan gondolja át döntését! Csak, ha minden kérdésre igennel felelt, akkor váljon kutyatulajdonossá! Nem
kötelezõ kutyát tartani, de ha beszerzett egyet, akkor élete végéig felelõs lesz érte! Nem szabad elfelejteni, hogy az
állat nem játékszer és nem is élettelen tárgy, amit egyszerûen eldobhatunk, ha megununk, ha nyûggé válik.
Fontolják meg hát, hogy mit várnak a kutyától és mit tudnak nyújtani neki. Leendõ ebük kertes házba vagy harmadik
emeleti lakásba kerül-e? Vegyék figyelembe saját természetüket, egész lelki alkatukat, sõt még fizikai adottságaikat
is. Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy igen sok olyan ember is tart kutyát, aki erre egyszerûen nem alkalmas, mert nem
tud számára megfelelõ helyet biztosítani, nincs ideje vele foglalkozni, nem képes kielégíteni a mozgásigényét, vagy
pedig reménytelenül tehetségtelen a kutyanevelésben. Sajnos gyakran azok sem a hozzájuk illõ fajtát választják,
akikbõl alapvetõen jó gazda válhatna. A kutyafajták között nemcsak méretben, szõrtípusban és színezetben van különbség,
hanem a természetükben, mozgásigényükben és kezelhetõségükben is. Ezt elvben mindenki tudja, a leendõ
kutyatulajdonosok jó része mégis csupán a kutya kinézete, vagy divat alapján választ fajtát. Természetesen egy
fajtán belül nem minden kutya egyforma, hiszen egyetlen almon belül is lehetnek teljesen különbözõ karakterû kutyák. Az
adott fajtához való tartozás soha nem szabja meg egyértelmûen azt, hogy milyen irányba fog fejlõdni az egyes kutya
élete során. A szocializálása és az a környezet, ahol felnõ, döntõen hozzájárul személyisége fejlõdéséhez. Mégis
vannak tulajdonságok, amelyek egy adott fajtára általánosságban jellemzõbbek, mint egy másikra.
Kutyavásárlás elõtt állóknak érdemes még a fajta kiválasztása elõtt kikérni kutyával foglakozó szakemberek
véleményét. (kutyakiképzõ, tenyésztõ, állatorvos) A kutyát manapság általában kedvencként tartjuk, de
figyelembe kell venni, hogy minden fajta általában arra a célra alkalmas - vadászat, terelés, kotorékozás,
területõrzés, személyvédelem, stb. - amelyre kitenyésztették. Ne adjunk ajándékba kutyát valakinek, aki errõl nem
tud, és nem tud erre felkészülni! Ha az elhatározás megvan, el kell dönteni, honnan szerezzék be kedvencüket? Ne
vásároljanak származási lap és egyedi megjelölés nélkül fajtatisztának mondott kutyát! A Tenyésztõtõl vett
kiskutyáknál a fajtatisztaságot biztosítják Önnek a származási lappal és egyedi megjelöléssel, ezzel nyomon lehet
követni a genetikai hátteret (mellyel kiszûrhetõk az örökletes betegségek), valamint a tenyésztõ neve, lakcíme is fel van
tüntetve a kapcsolattartás céljából. Az oltási könyv is nagyon szükséges mindezekhez, hiszen ezzel dokumentálják a
törvény által elõírt kötelezõ féregtelenítésre, oltásokra vonatkozó adatokat, mely az egészségvédelem szempontjából
elengedhetetlenek.
A kiskutya vételáránál a származási lap kiváltása csekély összegnek számít a többi költséghez képest, viszont az
&bdquo;igazi&rdquo; tenyésztõk munkájuk eredményét ezzel igazolják! A törzskönyv tartalmazza a kutya minden fontos
adatát. A születési idejét, hol és kinél született, milyen számon regisztrálták és az egyedi azonosítójának (chip vagy
tetoválás) számát is. A származási lap kiváltása MEOE tagoknak jelenleg 5.500 Ft. (2011-es adat!)
Egy kölyökkutya vásárlása hosszú évekre szóló felelõsségteljes döntést igényel. Ha Ön úgy gondolja, hogy egy fajtatiszta
ebet kíván vásárolni, akkor ragaszkodjon a származási igazoláshoz! Ha Önnek nem fontos a származási lappal,
egyedi azonosítóval rendelkezõ, garantáltan fajtatiszta kutya, akkor ne a szaporítók pénztárcáját hizlalja, hanem
válasszon menhelyrõl, fajtamentõktõl kutyát!
Sajnos rengeteg a gazdátlan állat, ha segíteni szeretne, fogadjon örökbe
állatvédõ szervezettõl. További tanácsok, infók olvashatók a Hasznos cikkek, hírek menüpont alatt!
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