Mit lehet tenni egy háromlábú sünnel?
Ha egy sérült állattal találkozunk, nagyon nehezen tudjuk félretenni emberi
érzéseinket, gondolkodásunkat. Pedig fontos, hogy megértsük: az állatok nem
kis emberek. Ez a helyzet a sünök esetében is. Életmódjukból adódóan sajnos
igen gyakran sérülnek meg végtagjukon, ami néha azzal jár, hogy el is veszítik
azt. Természetesen minden sérülés fájdalommal jár, azonban ez sokszor
megfelelő állatorvosi kezeléssel csillapítható, vagy megszüntethető. Ennek része
lehet akár az is, hogy a súlyosan sérült, roncsolódott, vagy gyógyulásra már
képtelen végtagot a nagyobb baj, vagy a folyamatos fájdalom megelőzése
érdekében amputálni kell. Ilyen esetekben mérlegelnünk kell, hogy mindez
mekkora nehézséget okoz az állat számára, együtt járe szenvedéssel, vagy
biztosítani tudunk számára fájdalommentes, megfelelő életminőséget.
Tehát ne a pillanatnyi állapot alapján hozunk döntést, hanem a hosszú távú
lehetőségeket és problémákat mérlegeljük. A legfontosabb, hogy három lábbal
különösebb gond nélkül élhet tovább egy sün, de a szabad életbe („vadonba”)
történő visszaengedésre már nem alkalmas. Ez szinte biztosan rövid időn belül a
pusztulásához vezetne, hiszen a veszélyek elől nem képes megfelelően
menekülni. Ilyen esetben biztosítsunk számára egy védett, zárt kertet, ahol
ragadozók (pl. kutyák, rókák) nem fenyegetik, és megfelelő táplálékot is talál.
Amennyiben az egyik hátsó lábát veszítette el, úgy a külső élősködők elleni
védekezés nehezebb lesz számára, de a mozgását ez kevésbé befolyásolja. Egy
mellső végtag hiányában inkább ez utóbbi okoz nehézséget. Ugyanakkor nincs
szükség végleges elaltatásra (eutanáziára) azért, mert csak három lába van, ez
önmagában nem jelent számára szenvedést. Gyakran tapasztaljuk, hogy az ilyen
állatok úgy viselkednek, mintha egyáltalán nem jelentene számukra akadályt
fogyatékosságuk. Ebben az is megkönnyíti őket, hogy nincs betegségtudatuk,
nem gondolkoznak azon, hogy milyen lehetséges nehézségekkel jár majd együtt
állapotuk.
Sajnos lehetnek olyan súlyos sérülések, amikor kettő, vagy több végtagját is
elveszíti egy sün. Ebben az esetben a normális mozgás szinte lehetetlenné válik
számára és még fogságban tartva sem biztosítható a szenvedésmentes élet.
Ilyen esetekben a legemberségesebb döntés a végleges elaltatás, melyet
állatorvos végez el a szakma szabályai szerint, minden szempont mérlegelését
követően.

