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Μερικά ζώα µεταφέρουν ασθένειες οι οποίες µπορούν να 
µεταδοθούν στους ανθρώπους. Αυτό πρέπει να λαµβάνεται 
σοβαρά υπόψη από τους µελλοντικούς ιδιοκτήτες εξωτικών 
ζώων, αν υπάρχουν µέλη της οικογένειάς τους µε ευάλωτο 
ανοσοποιητικό σύστηµα, όπως µικρής ηλικίας παιδιά, 
ηλικιωµένοι ή άτοµα µε ασθένειες του ανοσοποιητικού.

Να θυµάστε ότι ακόµη και 
µια µικρή δαγκωνιά από 
µία ελαφρά δηλητηριώδη 
ταραντούλα µπορεί να 
προκαλέσει έντονο πόνο. Οι 
ταραντούλες έχουν ειδικές 
τρίχες στην κοιλιακή τους 
χώρα, τις οποίες «ρίχνουν» 
όταν αισθανθούν απειλή. 

Αυτές οι τρίχες µπορούν να προκαλέσουν πολύ έντονο 
ερεθισµό, ενώ είναι επικίνδυνες αν µπουν µέσα στο µάτι 
ενός ανθρώπου.

Όταν τα εξωτικά ζώα φτάσουν στην περίοδο της 
ωριµότητας, µπορούν να γίνουν αρκετά επιθετικά, 
ενεργώντας βάσει των φυσικών ενστίκτων τους. 
Οι ιγκουάνες, για παράδειγµα, προστατεύουν και 
υπερασπίζονται το χώρο τους µε µεγάλο πάθος και 
µπορούν να δαγκώσουν και να χτυπήσουν κάποιον 

χρησιµοποιώντας την ουρά 
τους σαν µαστίγιο. Αλλά, και 

πολλά από τα µικρότερου 
µεγέθους εξωτικά ζώα 
µπορούν να δαγκώσουν 
και οι ασθένειες, συνήθως, 
µεταδίδονται στον 
άνθρωπο µέσω µιας 
δαγκωµατιάς ή µιας 
γρατσουνιάς.

Μην αγοράζετε εξωτικά ζώα
Τα ζώα όπως οι σκύλοι και οι γάτες δεν ευηµερούν όταν 
είναι µακριά από τους ανθρώπους ενώ τα άγρια και εξωτικά 
ζώα δεν ευηµερούν όταν ζουν ΜΑΖΙ µε τους ανθρώπους.

Οι ΜΟΝΟΙ που ωφελούνται οικονοµικά από την 
πώληση εξωτικών ζώων ως κατοικίδια είναι οι κυνηγοί, οι 
εκτροφείς και οι έµποροι. Βεβαιωθείτε ότι δεν συµβάλλετε 
στο βάναυσο και απάνθρωπο εµπόριο των εξωτικών 
ζώων. Μπορείτε να βοηθήσετε µε το να µην αγοράζετε 
εξωτικά ζώα και µε το να δείχνετε αυτό το φυλλάδιο στην 
οικογένεια και τους φίλους σας. Ακόµη, µποϊκοτάρετε 
τα pet shop που πουλάνε εξωτικά ζώα και αγοράζετε το 
φαγητό και τα αξεσουάρ των κατοικίδιών σας από pet shop 
που είναι φιλικά προς τα ζώα.

Αν είσαστε υπεύθυνο άτοµο και µπορείτε να φροντίσετε 
ένα κατοικίδιο σωστά, γιατί να µην υιοθετήσετε έναν 
«ανεπιθύµητο» σκύλο ή γάτα από κάποιο φιλοζωϊκό 
σωµατείο;
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Οι σκίουροι ζουν σε δέντρα και όχι σε κλουβιά 

Είναι αποδεκτό να υπάρχουν διαφηµίσεις 
στο Internet από ανθρώπους που 

πουλάνε ζωντανά νεογέννητα γατάκια 
και κουτάβια ως τροφή για τους βόες  

σφιγκτήρες
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Μια Σύντοµη και Δυστυχισµένη Ζωή
Σκίουροι, ιγκουάνα, ταραντούλες, χαµαιλέοντες, χελώνες, 
φίδια και παπαγάλοι είναι µερικά µόλις, από τα εξωτικά ζώα 
που πωλούνται στην χώρα µας! Ακόµη και µαϊµούδες και 
κροκόδειλους µπορεί να αγοράσει κανείς!

Είναι λυπηρό το γεγονός ότι τα εξωτικά ζώα έχουν γίνει 
πλέον «της µόδας». Παραπλανηµένοι και ανυποψίαστοι 
άνθρωποι σπεύδουν να αποκτήσουν «ασυνήθιστα» και 
«διαφορετικά» κατοικίδια, θεωρώντας τα πολλές φορές, 
ως ένα «τεκµήριο κοινωνικού γοήτρου» (status symbol).

Όλα τα εξωτικά ζώα έχουν δυνατά και αµετάβλητα άγρια 
ένστικτα. Η άγρια φύση ενός ζώου εξαλείφεται πλήρως, 
µόνο µέσω της εξηµέρωσης και της συµβίωσής του µε 
τους ανθρώπους για πολλές γενιές αλλά και µέσω της 
επιλεκτικής εκτροφής του είδους του. Τα σκυλιά, για 
παράδειγµα, εκτρέφονται επιλεκτικά –για χαρακτηριστικά 
που αφορούν και στον χαρακτήρα τους- για περισσότερα 
από 100.000 χρόνια. Από την άλλη, τα περισσότερα 
εξωτικά «κατοικίδια» είναι µόλις λίγα χρόνια µακριά από 
την άγρια φύση τους και κοντά στους ανθρώπους.

Παρόλο που µπορεί να είναι αρκετά εύκολο να αγοράσει 
κανείς ένα εξωτικό ζώο, κάτι τέτοιο δεν είναι καλή ιδέα. 
Είναι κακή ιδέα για τα ίδια τα ζώα, για εµάς και για το 
περιβάλλον.

Εξωτικά ζώα που «απάγονται» από 
το φυσικό περιβάλλον τους: 
 τι πιθανότητες έχουν να επιβιώσουν;

   Μεγάλος αριθµός των «πιαστών», όπως 
είναι γνωστά, εξωτικών ζώων πεθαίνει τη 
στιγµή της σύλληψής τους, εξαιτίας των 
βάναυσων και ακατάλληλων µεθόδων που 
χρησιµοποιούνται.

   Ακόµη µεγαλύτερος αριθµός πεθαίνει ως 
αποτέλεσµα του ψυχολογικού στρες που τους 
προκαλεί η σύλληψή τους.

   Στοιβαγµένα µέσα σε κουτιά, πολλά από 
αυτά πεθαίνουν κατά τη µεταφορά τους.

Τα εξωτικά ζώα που εκτρέφονται σε συνθήκες 
αιχµαλωσίας δεν έχουν καλύτερη τύχη. Τα µωρά 
αποµακρύνονται από τις µητέρες τους πρόωρα, 
στερούµενα τη φυσική διαδικασία κοινωνικοποίησης 
που απαιτείται για την φυσιολογική τους ανάπτυξη. 
Περιορισµένα ασφυκτικά µέσα σε µικρά κλουβιά, 
πολλά από αυτά πεθαίνουν προτού να φτάσουν στον 
τελικό προορισµό τους.

PET SHOP
Δυστυχώς, η µέριµνα και η σωστή φροντίδα 
απουσιάζει από πολλά pet shop.

   Νεαρής ηλικίας ερπετά έχουν ανεπαρκή 
θέρµανση και ποσότητα υπεριώδους φωτός 
που τους είναι απαραίτητο.

   Πίνουν βρώµικο νερό

   Υπερπληθείς 
γυάλες-ενυδρεία και 
κλουβιά

   Εξωτικά ζώα 
εκτίθενται στις 
βιτρίνες του µαγαζιού 
χωρίς να έχουν σκια

   Αποµονωµένα 
πουλιά σε µικρά 
κλουβιά χωρίς 
κανένα ερέθισµα στο 
περιβάλλον τους

Τα εξωτικά ζώα είναι ακατάλληλα 
ως κατοικίδια
Έχουν περίπλοκες ανάγκες που δύσκολα µπορεί κανείς 
να τους τις παρέχει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν 
έχουν την εµπειρία ούτε τις γνώσεις για την σωστή 
φροντίδα των εξωτικών ζώων. 
Υπολογίζεται ότι περίπου το 90% 
των εξωτικών ζώων πεθαίνουν µέσα 
στα 2 πρώτα χρόνια ζωής τους σε 
συνθήκες αιχµαλωσίας.

Σπάνια µπορούν οι άνθρωποι να 
αντεπεξέλθουν στις ανάγκες των 
εξωτικών ζώων, όπως π.χ. στο 
σωστό περιβάλλον διαβίωσης ή το 
υψηλό κόστος συντήρησής τους. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα τον 
υποσιτισµό, ασθένειες των οστών που καταλήγουν σε 
αναπηρίες, στρες, ψυχικά τραύµατα και διαταραχές στη 
συµπεριφορά των ζώων.

∆υστυχώς, η εύρεση ιατρικής φροντίδας για εξωτικά 
ζώα είναι εξαιρετικά δύσκολη, καθώς είναι ελάχιστοι 
οι κτηνίατροι που έχουν ειδικευτεί σε εξωτικά ζώα. 
Επιπλέον, τα άγρια ζώα από τη φύση τους, κρύβουν τα 
συµπτώµατα των ασθενειών τους και µέχρι τη στιγµή 
που θα καταφέρει ο ιδιοκτήτης τους να καταλάβει ότι 
υπάρχει κάποιο πρόβληµα υγείας, είναι συνήθως, πάρα 
πολύ αργά.

∆υστυχώς, πολλοί ανεύθυνοι άνθρωποι εγκαταλείπουν 
αυτά τα πλάσµατα όταν «ξεθωριάσει η µόδα» ή όταν 
το «µικρό, γλυκό ιγκουάνα» ή φίδι φτάσει στο τελικό 
µέγεθός του ως ενήλικας. Αυτή η πράξη εγκατάλειψης 
µπορεί να προκαλέσει αµετάκλητη και δαπανηρή ζηµιά 
στο περιβάλλον, καθώς και στη ντόπια άγρια πανίδα, 
ενώ παράλληλα, αποτελεί συνήθως µια θανατική 
καταδίκη για το εγκαταλειµµένο κατοικίδιο.
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