Ne vásárolj szaporítótól!
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Fogadj inkább örökbe

menhelyről vagy gyepmesteri telepről!
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Magyarországon a gyepmesteri telepek és menhelyek
zsúfolva vannak gazdára váró, árva lelkekkel, sokan mégis
a vásárlást választják, annak is az állatkínzást támogató
verzióját. Az állatvédő szervezetek, civilek erőn felül
harcolnak a „kutyabiznisz”, a szaporítás ellen, amely azok
kizsákmányolására épül. Nemcsak az állatok szenvedését
okozza, kimerítve ezzel az állatkínzás fogalmát, hanem a
feketegazdaságot erősítve busás hasznot termel. Fontos,
hogy tisztában legyünk a szaporító tevékenységével, hogy
ismeret hiányában ne váljunk akaratlan támogatójává az
állatok szenvedését okozó borzalmas üzletnek.
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Ki az a szaporító?

Olyasvalaki, aki a jogszabályokat,
előírásokat nem tartja be, tudás,
ismeret és megfelelő engedélyek
hiányában pároztatja az egyedeket,
kizárólag a minél nagyobb anyagi
előnyt szem előtt tartva „állítja elő”
a kutyakölyköket. A kiskutyákat
jellemzően chip (egyedi azonosító)
és oltások nélkül árusítja, sokszor
akciósan. A szaporítónál általában
nem lehet megnézni a kutyamama
mellett a kölyköket, a környezetet
titkolja, legtöbbször nyilvános helyen
mutatja meg azokat.
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Ki az a szaporító?

A szaporító a szukákat a lehető legtöbb egyed
érdekében minden tüzeléskor pároztatja,
kizsigerelve ezzel a testüket. Amikor a szervezetük
már nem bírja, legyengül, megbetegszik, és már
nem hoz hasznot, sokszor kivégzi vagy utcára
dobja, sorsára hagyja. Rengeteg hasonló sorsú
kutya kerül a gyepmesteri telepekre vagy a civil
szervezetekhez. A telepek javarészt teltházzal
működnek, az állatvédő szervezetek pedig
erejükön felül harcolnak a szaporítótelepek
felszámolásáért, mentik az állatokat, és
gyógykezelik, illetve gazdához juttatják az onnan
mentett állatokat.
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Miben különbözik a tenyésztő és a szaporító?
A szaporító az állatok jólétével nem törődik, a
minél nagyobb haszon érdekében az állatokat
a lehető legkisebb helyen, szűk ketrecekben,
pincékben, sötét zugokban, bezárt ládákban
tartja. A kölyköket a törvényben is előírt 8 hetes
kor előtt elválasztja anyjuktól, sok esetben
visszafordíthatatlan kárt okozva ezzel. Az így
„előállított” kiskutyák szinte kivétel nélkül betegek,
egészségtelenek, és lelkileg sincsenek rendben.
Szüleik is szocializálatlanok, rettegnek, félnek az
ember közelségétől, érintésétől.

A tenyésztő ismeri az adott fajtát, az egyedeket
jól átgondoltan, a genetikai hátteret figyelembe
véve, az örökletes betegségeket kiszűrve párosítja,
munkáját a vonatkozó jogszabályok maximális
betartásával végzi, tevékenysége során az állatok
jólétét is messzemenőkig szem előtt tartja.
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Mit tegyek, ha úgy vélem, szaporítóval
állok szemben?
Értesítse azonnal a hatóságokat:
• a település jegyzőjét,
• a rendőrséget,
• a kormányhivatalt!
• Ha teheti, keressen fel állatvédő szervezetet is!
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Ha szaporítótól vásárol:
•
•
•
•

s zűk ketrecekben, ládákban, legtöbbször saját ürülékükben
senyvedő állatok kölykét veszi meg,
önkéntelenül is az állatok szenvedését támogatja,
nagy valószínűséggel beteg, egészségtelen egyedet vásárol,
a feketegazdaságot is támogatja.

Fogadjon örökbe menhelyről vagy gyepmesteri telepről!
Ha kutyát szeretne, fogadjon
örökbe egy közeli menhelyről
vagy gyepmesteri telepről.
Ha mindenképp fajtatiszta
kutyát szeretne, keresse fel a
fajtamentőket, ahol fajtatiszta,
de mentett állatok gazdáivá
válhat.
Ha mindenképp vásárolni
szeretne, csak leinformált,
jogszabálykövető tenyésztőtől
tegye, aki garantálni tudja
az állat származását és
egészségét is.

Budapest gyepmesteri
telepén, a Fővárosi
Önkormányzati Rendészeti
Igazgatóság Állategészségügyi
Szolgálatánál, vagy ahogy
sokan ismerik, az Illatos
úti telepen is folyamatosan
nagyságrendileg 100 árva lélek
várja gazdáját. Adjon esélyt
nekik! www.ebtelep.hu
Ha támogatná a telep
működését, lépjen velünk
kapcsolatba:
www.dokta.hu
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Köszönjük az állatvédők kitartó munkáját a szaporítók elleni harcban is!

