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Το κυνηγόσκυλο είναι ο σύντροφος, ο φίλος και ο συνεργάτης του κυνηγού. Για να
ανταποκριθεί στις αυξημένες απαιτήσεις του κυνηγίου, πρέπει προφανώς να είναι
υγιές.
Αυτό απαιτεί :
Α. Σωστή και ισορροπημένη διατροφή, και βέβαια προπόνηση πριν αρχίσει το
κυνήγι , όπως ακριβώς ο αθλητής. Δεν μπορούμε να έχουμε απαιτήσεις για
υψηλές επιδόσεις στο κυνήγι όταν δεν τηρούνται τα παραπάνω.
Β. Πρόληψη είναι η βασική αρχή για την διατήρηση της υγείας (κάλιον του
προλαμβάνειν ή του θεραπεύειν).

Τα εξωπαράσιτα. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα στη χώρα μας. Σκνίπα- τσιμπούριαψύλλοι. Λεϊσμανίαση, το 25% των σκύλων στη χώρα μας είναι μολυσμένοι.
Ερλιχίωση- αναπλάσμωση-μπαμπεσίωση κ.α. Αλλεργική δερματίτιδα από
δαγκώματα ψύλλων. Αυτές είναι σοβαρές ασθένειες, πολλές απ’ τις οποίες
μεταδίδονται στον άνθρωπο. Η θεραπεία τους είναι δύσκολη, ακριβή και όχι πάντα
αποτελεσματική.
Γι’ αυτό πρέπει, ιδίως απ’ τον Μάρτη μέχρι τον Νοέμβριο, να χρησιμοποιούμε
εντομοαπωθητικά και εξωπαρασιτοκτόνα για να προστατεύσουμε τα ζώα μας. Το
κουνούπι μεταδίδει την διροφιλαρίωση (σκουλήκι της καρδιάς), το οποίο δεν
υπάρχει στην Κρήτη. Πρέπει γι αυτό όταν αγοράζετε σκυλιά από την υπόλοιπη
Ελλάδα να ζητάτε να έχουν ελεγχθεί για την διροφιλαρίωση. Τα σκυλιά που
πάσχουν από διροφιλαρίωση δεν θεραπεύονται εύκολα και είναι άχρηστα για το
κυνήγι. Άρα έχετε χάσει τα χρήματά σας. Το ίδιο ισχύει και για την λεϊσμανίαση.
Επειδή έχει μεγάλο χρόνο επώασης, ζητάτε πριν αγοράσετε ένα κυνηγόσκυλο να
έχει ελεγχθεί για λεϊσμανίαση για να μην πετάξετε τα χρήματά σας.
Τα εσωπαράσιτα με πιο γνωστό τον εχινόκοκκο. Μερικά απ’ αυτά μεταδίδονται
στον άνθρωπο. Στα σκυλιά προκαλούν απώλεια βάρους, πτώση του αιματοκρίτη και
μείωση της απόδοσης στο κυνήγι.
Τα εμβόλια για τα διάφορα ιογενή νοσήματα (μόρβα, ηπατίτιδα, παρβοεντερίτιδα,
λύσσα και λεπτοσπείρωση) πρέπει να γίνονται σωστά απ’ τον κτηνίατρο σας, γιατί

προλαμβάνουν επικίνδυνες ασθένειες που απειλούν τη ζωή του ζώου σας και των
οποίων η θεραπεία είναι ακριβή και όχι πάντα αποτελεσματική.
Με όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι για να είναι οι συνθήκες διαβίωσης
ενός κυνηγόσκυλου σωστές απαιτείται κάποιο κόστος.
Άρα, μην έχετε πολλά κυνηγόσκυλα αν δεν μπορείτε να τα διατηρήσετε σωστά,
για να μην τα εγκαταλείπετε στη συνέχεια στα βουνά, και να γίνονται η αιτία για τις
γνωστές αντιπαραθέσεις με τους κτηνοτρόφους (φόλες- δηλητηρίαση άγριας
πανίδας κ.λπ.).

