Älä osta pimeää Ranskanbulldogin pentua!
Tällä hetkellä rekisteröimättömiä ranskanbulldogin pentuja muistuttavia
koiranpentuja tuodaan suuria määriä niin Suomeen kuin muihinkin Euroopan
maihin. Suurimmaksi osaksi pennut ovat lähtöisin Venäjältä, Baltian maista
tai Ukrainasta. Pennut tulevat kurjista oloista pentutehtaista välittäjien avulla
Suomeen ja niitä myydään eteenpäin tietämättömille pennunostajille, jotka
haluavat vain halvan pennun eivätkä osaa varoa.
Pentutehtaissa narttuja pennutetaan joka juoksusta. Ne ovat aliravittuja, matoisia, täynnä loisia
ja huonokuntoisia. Kun narttujen voimat ehtyvät, eikä niistä ole enää pentukoneeksi, ne laitetaan
kylmästi syrjään tai lopetetaan ja niiden tilalle tuodaan uusia, samaan kurjaan elämään tuomittuja
narttuja. Usein pennut vieroitetaan liian aikaisin emoistaan ja siksi ne aikuisena ovat usein
luonnehäiriöisiä ja niiden pitäminen on vaikeaa. Ne ovat yleensä myös hyvin sairaita, eikä niitä ole
rokotettu. Pentutehtailua ja -välitystä harjoittavat ihmiset eivät piittaa koirien hyvinvoinnista, vaan
heidän päätarkoituksenaan on saada mahdollisimman suuri voitto.
Sairaan, taustoiltaan tuntemattoman pennun kanssa eläinlääkärikulut saattavat nousta
päätähuimaaviksi, joten halpaa pentua et loppujen lopuksi saa. Rabies tilanne Baltian maissa
ja Venäjällä on toivoton ja taustoiltaan tuntemattomat tuontikoirat voivat levittää rabiesta
myös Suomeen. Pennut myydään usein käyttämällä prepaid-liittymiä, jotka vaihtuvat tiheään.
Tällöin pentujen myyjiä on vaikea tavoittaa ja saada vastuuseen, kun ostettu pentu kuolee
sairastettuaan parvoa tai muuta sairautta. Pentujen rekisteröimättömyyttä selitellään liian korkeilla
rekisteröintikuluilla ja sillä, ettei olla kiinnostuneita näyttelykäynneistä. Syy rekisteröimättömyyteen
saattaa kuitenkin johtua aivan muusta:
•
•
•
•
•

Vanhemmat eivät täytä terveydellisiä vaatimuksia
Niillä on jokin sairaus, joka sulkee ne pois jalostuksesta
Kyseessä on välipentue tai jatkuva nartun liian tiheä penikoittaminen
Toinen tai molemmat vanhemmista ovat sekarotuisia
Kasvattaja on jalostuskiellossa

On siis huomioitavaa, että pennut eivät tule kurjista oloista vain ulkomailta, vaan valitettavasti
vastaavaa tapahtuu myös Suomessa. Ostajan hälytyskellojen pitäisi soida, jos myyjä ei tiedä/kerro
pentujen vanhemmista mitään, et saa mennä katsomaan pentuja ja niiden emää myyjän luokse tai
myyjä tuo sinulle pennun jostakin takahuoneesta. Jotkut myyjät haluavat tuoda pennun jonnekin
valitulle paikalle tai suoraan uuteen kotiin. Pentujen tuottajalla voi olla myös eri rotuja todella paljon
ja osa koirista voivat olla selvästi sekarotuisia. Lukiessasi lehdestä halvoista pennuista, on syytä
huomioida, että koirien tunnollinen kasvattaminen tai tuonti Suomeen ei ole mitään halpaa puuhaa.
Älä osta pentua myöskään säälistä! ”Pelastamalla” yhden pennun, tuomitset samalla sen tilalle
kymmenen muuta pentua ja laiton pentukauppa ja eläinrääkkäys kukoistavat.
Niin kauan kuin kysyntää riittää, riittää myös pentujen myyjiä ja pentukaupan
uhreja! Jätä siis rekisteröimätön pentu ostamatta, äläkä osallistu
eläinrääkkäykseen ja koirien sairauksien levitykseen! Hanki pentusi mieluummin
tunnolliselta kasvattajalta, sillä onhan pentu kanssasi yli kymmenen vuotta!
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