Моменти, які слід враховувати
при імпорті адоптаційного
собаки з-за кордону
У Європі відзначається тенденція до порятунку та імпорту собак з-за кордону. Багато собак по всьому
світу живуть у неприйнятних умовах: на вулицях, у неофіційних розплідниках і навіть вирощуються для
їжі. Це спонукало багато благодійних організацій і незалежних груп рятувати собак і шукати їх адоптації
в більш дружніх до тварин країнах. Незважаючи на те, що ці собаки часто відчайдушно потребують
адоптації, є кілька речей, які слід враховувати, забираючи врятовану собаку з-за кордону.

Погана соціалізація

Ризик завезеного захворювання

Багато собак були бездомними або утримувались все життя в
розплідниках. В результаті вони, швидше за все, були погано
соціалізовані і можуть бути дуже наляканими в оточенні людей.
Спочатку це може призвести до нервової агресії, тривоги розлуки
та інших поведінкових розладів, таких як втеча на волю. Фахівці з
поведінки тварин можуть допомогти новим власникам з переходом
до домашнього середовища, але весь цей процес вимагає багато
часу та гнучкості. Адоптовані собаки навряд чи стануть відповідними
домашніми тваринами для зайнятих власників або тих, у кого є
маленькі діти.

Існує ризик занести хворобу при переселенні собаки з-за кордону.
Європейське законодавство забезпечує профілактику сказу, а
також у деяких європейських країнах проти цестоди Echinococcus
multilocularis, які є серйозною загрозою для здоров’я людини. Однак,
є багато інших паразитів, яких зараз немає на півночі Європи, але які
можуть бути приховані у завезених собак. У разі ввозу, ці паразити
можуть викликати тривалі проблеми зі здоров’ям як у людей, так
і у домашніх тварин. Тому дуже важливо, щоб імпортовані собаки
проходили повну перевірку здоров’я у ветеринара. Варто також
враховувати, що імпортовані собаки можуть бути заражені без
будь-яких клінічних ознак і продовжувати розвивати довічне та
потенційно небезпечне для життя захворювання. Імпортованим
собакам також слід здавати аналіз крові на екзотичні захворювання
до або відразу після ввезення та повторно через 6–12 місяців. Це
тестування є дорогим і, якщо результат виявиться позитивним, може
знадобитися тестування та лікування протягом всього життя без
гарантії одужання.

Нелегальне ввезення
Хоча є багато благодійних організацій та груп із прекрасною
репутацією, які проводять чудову адоптаційну роботу, деякі собаки
продаються або імпортуються нелегально. Неправдива документація
може призвести до подальшого карантину, а закупівля нелегальних
собак сприятиме такій практиці. Домашніх тварин слід купувати
тільки в надійних місцях. У багатьох північноєвропейських країнах
існує величезний попит на порятунок та адоптацію собак. Благодійні
організації, що займаються захистом та утриманням тварин,
працюють для порятунку жертв насильства та бездомних собак і
адоптацією їх локально. Варто розглянути, чи може собака, врятована
у вашій країни, задовольнити ваші потреби.

Ризик екзотичних кліщів
Імпортовані собаки можуть бути переносниками екзотичних кліщів,
таких як Rhipicephalus sanguineus, які можуть вражати помешкання і
іноді переносити патогени. Крім лікування від кліщів, важливо, щоб
собаки перевірялися на наявність кліщів відразу після прибуття. Навіть
якщо вжити всіх цих запобіжних заходів, неможливо гарантувати, що
всі кліщі будуть знищені, тому пильнувати треба постійно.

Перед ввезенням слід ретельно продумати час, витрати та можливі наслідки захворювання, пов’язані
з прийняттям собаки з-за кордону. Існують шляхи, крім адоптації, які можуть допомогти полегшити
становище іноземних собак, які потребують порятунку та покращити їх умови в довгостроковій перспективі:
 Підтримка іноземних благодійних організацій для покращення
умов місцевих собак.

 Взаємодія з кампаніями в соціальних мережах для підвищення
обізнаності про тяжке становище собак у багатьох країнах світу.

 Активна співпраця з місцевими благодійними організаціями,
щоб разом із громадами покращити ставлення до собак та умов
їхнього життя.

 Адоптація собак на місцевому рівні та підтримка національних
благодійних організацій, покращать умови життя собак,
запобігаючи водночас поширенню паразитарних захворювань
у нові країни.

Для отримання додаткової інформації про ризики паразитів, пов’язані
з імпортом врятованих домашніх тварин, відвідайте веб-сайт ESCCAP

www.esccap.org.ua

