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A kutya bekerült a házba,
az ágyba, egyszóval a családba
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yök és aggályok
szabadban, ami pozitív hatással van
gyerekre, felnőttre egyaránt. Kevésbé unatkozik, hiszen mindig van egy
játékra éhes pajtás, aki hajlandó az
eldobott játékért futni, a labdát kergetni vagy épp hancúrozni egyet. A
kutyatartás öröm, nem hiába használnak terápiás célra is erre képzett
ebeket.

Mozgásra sarkall az állattartás
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Milyen faj legyen, és mikor?
Bár a legtöbb kutyafajta jól kijön a gyerekekkel, felmerülhet bennünk, hogy
milyen faj való és milyen nem a kicsik
mellé. A szakember szerint ez leginkább
attól függ, hogy tömbházban, lakásban
vagy az udvaron szeretnénk-e tartani
az ebet. „Óriási kutyát ne vegyünk, ha

lakásban akarjuk tartani és gyerek mellett. A nagy kutya még farokcsóválással
is leverheti a lábáról a kicsi gyereket,
vagy amikor játszani akar vele. Egy 80
kilós kutya, ha rálép a gyerek kezére,
azzal is sérülést okozhat” – magyarázza. Hozzáteszi: a kis- és közepes testűek
a legjobbak ebben az esetben, legyen
az bichon, schnauzer, si-cu, uszkár. Tizenöt-húsz kilós kutya ideális ezekben
az esetekben. Más a történet viszont, ha
udvaron tartjuk a kutyát, akkor már jöhetnek a nagyobb testű ebek is, hiszen
amikor kimegyünk, felügyelet alatt tud
lenni az udvaron a gyerek és a kutya. A
vizslafélék, a golden retriever például
jó választás, mert közepesen energikus
állatok.
S hogy melyik nem jó? Agresszív,
vad, esetleg kiszámíthatatlan kutyákat semmiképp sem javasol a szakember gyerek mellé, hiszen lehet, játszani akar a gyerek a kutyával, de az
fenyegetésként élheti meg.
Az állatorvos szerint a beszoktatás
folyamata fontos, hogy ha már van a
családban gyerek, és elhatározzák,
hogy legyen kutya, akkor a kutyával
való ismerkedés, összeszokás folyamatos legyen, miközben a gyerek tanulja
a szabályokat, hogy mit kell és mit nem
szabad csinálni az állattal, milyen szabályokkal, felelősséggel jár, közben az
eb is tanulja új környezetét és az ottani
szabályokat. Arra vonatkozóan nincsenek szabályok, hogy hány éves korban

a legjobb a kutya érkezése. „Nálunk
például akkor jött be a boxer a családba, amikor a fiamnak azt mondtuk, hogy menjen kezet mosni, mert
kutyázott, s elment és megmosta,
nem ellenkezett, s nem felejtette el
útközben kétszer, mert valami egyebet látott meg” – hozakodik elő saját
példájával a doki.
Manapság azonban nagyon sokszor az történik, hogy egy fiatal párnak hamarabb lesz kutyája, és csak
a kutya után jön majd a gyerek is. Az
állatorvos szerint ebben az esetben
nincs probléma, hiszen a gyerek
már a kutyás családba születik bele,
ahhoz alkalmazkodik.

Aggályok

Agresszív, vad,
esetleg kiszámíthatatlan
kutyákat semmiképp sem
javasol a szakember gyerek
mellé, hiszen
lehet, játszani
akar a gyerek
a kutyával, de
az fenyegetésként élheti
meg.

Van, aki egészségügyi szempontból félti gyerekét a házi kedvencek
tartásától, de az állatorvos szerint
nem kell aggódni, mert ha a külső és belső féregtelenítés is el van
végezve az állaton, be van oltva,
akkor nincsenek problémák, sőt
sok helyen olvasni arról, hogy tanulmányok szerint az a gyerek, aki
kutya közelében nő fel, kevésbé
hajlamos a különböző allergiákra.
Néhány szülő attól tart vagy azt
tapasztalja, hogy gyereke fél a kutyától, azért ódzkodik kutyatartó gazda
is lenni. Pálosi Csaba szerint azonban leginkább az a gyerek fél, amely
nem igazán volt kutya közelében,
akinek a szülő állandóan azt mondja, hogy ne nyúlj hozzá, mert harap.
„Egy kisgyereket fokozatosan hozzá
lehet szoktatni a kutyához, nem kell
feltétlenül kutyát tartani sem ehhez,
a szomszédnak, a barátnak, a rokonnak biztosan van, azzal pedig lehet
ismerkedni is. S csak idő kérdése, és
nem fog félni. Amúgy ha egy gyerek
kutyával nő fel, felnőttkorban sem
fog félni az állattól, és ugyanezt a pozitív gondolkodást fogja továbbadni
saját gyerekeinek is. Ha pedig gyerekkorban megmarad ez a félelem,
felnőttkorában sem biztos, hogy
változni fog” – összegez a marosvásárhelyi állatorvos, aki szerint manapság sokkal kevesebb a félelem
az ebekkel szemben, egyrészt azért,
mert nyitottabb lett a társadalom,
jóval több a kutyatartó, és a kutya
bekerült a családba.
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