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“Pertsonetan bezala animalietan ere
geriatria gero eta garrantzitsuagoa da”
Marco Villén eta Mikel Escuder
albaitariak

Tratamendu bereziak egiten dituzue. 

M. E.: Etologiak animalien portaera az-
tertzen du. Esaterako, animalia  beti ja-
beari tiraka edo beste animalien kontra
ibiltzen bada, Marcok esaten du zein
den arazoa eta nola konpondu daiteke-
en. Gero jabeek erabakiko dute berek
egin edo hezitzaile batengana jo. Aku-
punturak eta omeopatiak, artrosiarekin,
esaterako, oso emaitza onak ditu.

Lehen albaitariarengana etortzerako
animaliari aspirina, ibuprofenoa... ema-
ten zizkioten. Orain, aurretik etortzen
dira, botika horietako batzuk oso toxiko-
ak direlako. Guk askotan pertsonentza-
ko botikak erabiltzen ditugu merkeago-
ak direlako, baina dosiak ongi neurtuta.
Orion jabeek portaera berezirik al dute? 

Marco Villén: Ez dago txakurren arteko
gatazkarik, ez baitaude aske zaintzarik
gabe. Azken aldian txakurkume gehiago
ere badago; badirudi bikote gazte askok
hartu dituztela txakurrak.
Zein dira animaliak zaintzeko oinarriz-

ko baldintzak? 

M.V.: Kontuan hartu behar da animaliak
direla eta ez gauzak; eta zein erako ani-
malia den.  Izaera beharrei ere errepara-
tu behar zaie. Txakurra, esaterako, etxe-
tik atera egin behar da, jendearekin edo
beste txakurrekin harreman gehiago
izango du… Elikadura, osasuna eta gar-
bitasuna ere zaindu behar dira. Etxeko
animaliak, batez ere, jabeak zaintzen
ditu kaparrak edo zizareak izan ez ditza-
ten. Baserrietakoetan kontrola beha-
rrezkoa bada ere,  kanpoan egonik, bali-
teke hortaz gutxiago arduratzea.
Orion egiteko txakur-krosa prestatzen

ari omen zarete. 

Mikel: Asmoa da oraindik. Txakur-kros
hau ez da ligaren baitan sartuko eta jaso-
tako dirua Etxauriko animalien babese-
rako zentruari laguntzeko izango da. 

Marcok eta Mikelek Katu Horia albaitaritza klinika ireki zutenetik
pasa dira 11 hilabete. Horrelako zentro baterako herri txikia izan
arren, txakurren portaera aztertu eta akupuntura zerbitzua
eskaintzen dutenez, beste hainbat tokitik erakartzen dute jendea.

iRAti AGiRReAzAldeGi

Etxeko animaliak dituzte paziente: txa-
kurrak, katuak, untxiak, hudoak, aku-
riak… Txakur zaunkei erantzunez, Mar-
cok elkarrizketa utzi eta ia amaierara
arte haiekin egon behar izan du Mikelek
albaitarien argibideak eman bitartean.
Animalien osasunak badu gizakienen-

gan eraginik?

Mikel Escuder: Gaitz edo parasito ba-
tzuk gizakiontzat oso kutsakorrak dira.
Animalien kakak kaletik eta lorategieta-
tik jasotzeaz jendea gero eta kontzien-
tziatuago dago.  Hala ere, jendeak dio
kaka lorategietan desegiten dela eta on-
garri funtzioa duela, baina belarra moz-
ten dutenak zikintzeaz gain, parasitoak
pilatzen dituzte. Saiatzen ari gara goro-
tzak biltzeko poltsa bereziak lortzen .

Jabeak ohartzen  al dira duen eraginaz?

M.E.: Orain dela 20 urte oso-oso gaizki
zeudenean eramaten zituzten klinikara;
gaur egun, berriz, arraro sumatu ahala.
Frogak ere gehiago egiten ditugu: erra-
diografiak, odol-analisiak, ebakuntzak…
Txakurrei  aurpegian muxu ematea ez
dela komeni jakin behar dute umeek, au-
rrez beste txakurrak miazkatu baditu
arriskutsua baita. Bestalde, katuen toxo-
plasmosia dela-eta ez da beharrezkoa ka-
tua kanporatzea; kontrolatuz gero nahi-
koa da, emakumea haurdun badago ere.
Zein dira gaixotasun ohikoenak?

M.E.: Beherakoa, botaka egitea, herrena,
gihar eta artikulazioetako minak. Artro-
sia eta bihotzekoa ere beste gaitzak baino
ohikoagoak dira, urte gehiagoz bizi baiti-
ra . Pertsonetan bezala animalietan ere
geriatria gero eta garrantzitsuagoa da.

“Umeek jakin behar dute
txakurrei  aurpegian muxu
ematea ez dela komeni,
aurrez txakurrak miazkatu
baditu arriskutsua da”

“ orion ez dago txakurren
arteko gatazkarik ez baitaude
aske zaintzarik gabe. azken
aldian txakurkume gehiago
ere badago”
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