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DĖL GYVŪNŲ GEROVĖS PAŽEIDIMŲ
Žirgų globos asociacija (toliau – ŽGA) ir VšĮ „Gyvūnų gerovės iniciatyvos“ (toliau –
GGI), įvertinusios gyvūnų laikymo sąlygas Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro
Biologinės įvairovės priežiūros ūkio skyriuje (toliau – Gamtininkų centras), esančiame Džiaugsmo
g. 44, Vilnius, teikia nustatytų gyvūnų gerovės pažeidimų sąrašą ir rekomendacijas šiems
pažeidimams ištaisyti
ŽGA ir GGI atstovams apsilankius Gamtininkų centre, įvertintos 6 ponių, 2 asilų ir kitų
gyvūnų laikymo sąlygos.
Gyvūnai aiškiai išreiškia patiriamą fizinį ir psichologinį stresą; sunkiai juda ir vaikšto,
stipriai priglaustos ausys, priėjus žmogui, daužymas kanopomis į tvorą, apatija, blaškymasis iš
vieno kampo į kitą.

-

Fizinės gyvūnų būklės pažeidimai:
Stipriai peraugęs ir deformuotas kanopų ragas (visų 8-ių gyvūnų);
Varlės puvimas;
Raumenų ir raiščių atrofija;
Galimas pirštikaulio lūžis (abiejų asilų ir kelių ponių);
Didžiojo asilo įmitimo lygis akivaizdžiai per mažas;

-

Blankus ir dar nepsikeitęs žieminis kailis rodo, kad yra vitaminų trūkumas, neteisinga mityba,
netinkamos laikymo ir priežiūros sąlygos, sveiaktos sutrikimai.

Sprendimai:
1. Sudaroma paslaugų teikimo sutartis su kalviu bei užtikrinamas reguliarus kanopų tvarkymas kartą
per 3-4 savaites.
2. Nedelsiant atliekama visų gyvūnų veterinaro apžiūra.
3. Visiems gyvūnams (išskyrus jaunąją kumelytę) atliekamos rentgeno nuotraukos bei pagal gautus
rezultataus paskiriamas gydymas.
4. Suduodami vaistai nuo kirmėlių. Šių vaistų davimas užtikrinamas du kartus metuose: pavasarį ir
rudenį.
5. Teisingos mitybos užtikrinimas: gyvūnai privalo nuolat turėti švaraus geriamo vandens, kokybiško
pašaro. Privalo būti sustabdomas/sukontroliuojamas nuolatinis lankytojų gyvūnų šėrimas batonais,
cukrumi, sausainiais ar kitu maistu (gardai įrengiami taip, kad lankytojai to nebegalėtų daryti
fiziškai). Toks lankytojų gyvūnų maitinimas kenkia jų sveikatai, virškinimo traktui, gali iššaukti
laminitą arba sukelti dieglius.

-

Psichologinės gyvūnų būklės pažeidimai:
Per maži aptvarai;
Neturėjimas galimybės fiziškai bendrauti su gentainiais, kurti bandą;
Tai stipriai trikdo jų psichiką, kadangi šių gyvūnų prigimtis yra gyventi bandoje, teritorijoje, kuri
leidžia laisvai judėti ir bendrauti su kitais gentainiais.
Gyvūnai akivaizdžiai išreiškia stresą ir patiriamą įtampą agresyviu elgesiu žmogaus atžvilgiu.

Spredimas:
1. Lauko aptvarai turi būti erdvūs. Pagal rekomendcijas, vienam poni dydžio arkliui turi būti 500
kv.m. ploto lauko aptvaras, tokio dydžio gyvūnams, kaip didysis asiliukas turėtų būti 800 kv.m.
Mes rekomenduojame, kad 8 gyvūnams minimaliai turėtų būti įrengtas bent jau 2 ha aptavaras. Bei
užtikrinama galimybė gyvūnams būti kartu ir bendrauti.
2. Aptvare turi būti įrengta vieta (pašiūrė) nuo saulės, vėjo, lietaus ar mašalų.
3. Gyvūnai nuolat turi turėti pašaro (žolės, šieno) ir švaraus geriamo vandens.
4. Aptavro tvora turi būti saugi gyvūnams, kad negalėtų jos sulaužyti, įkišti kojos bei susižeisti.
5. Jeigu nėra galimybės užtikrinti fiziškai, tuomet aptvaras turėtų būti įrengtas taip, kad žmonės
negalėtų maitinti gyvūnų tada kada nori ir kuo nori.

-

Vidaus gardai:
Gardai nėra mėžiami;
Juose nėra užtikrinamas pakankamas apšvietimas;
Juose nėra šavaraus geriamo vandens, pašaro.
Gyvūnų mėšlas nėra valomas ir tai sukelia parazitų dauginimąsi, grybų augimą, stiprų amoniako
kvapą. Visa tai stipriai kenkia gyvūnams ir gali sukelti sunkias kvėpavimo ligas, grybelius
infekcijas, gleivinių uždegimą. Sausas kraikas garde labai svarbu kanopoms bei poilsio rėžimui.
Šlapiame, nešvariame garde gyvūnai negali atsigulti ir pailsėti, išsivolioti, išsivalyti kailio.

Sprendimas:
1. Gardai turi būti valomi kasdien, užtikrinamas apšvietimas, turi turėti švaraus geriamo vandens ir
kokybiško pašaro.
2. Rekomenduojamas gardų dydis poniams turėtų būti 3x3 kv.m., didesniems gyvūnams, kaip didysis
asilas, 3x3,65 kv.m. Tam, kad gyvūnai galėtų laisvai judėti, gulėti ir voliotis.

3. Apšvietimas privalo būti kuo natūraliasnis, dėl to garduose turi būti pakankamai langų arba
laikomos atidaryto durys.
Gamtininkų centre taip pat laikomi du šunys, iš kurių vienas patiria didelį stresą dėl
laikymo sąlygų, o kitam neužtikrinama pakankama socializacija. Dėl abiejų šunų rekomenduojama
juos padovanoti ar perduoti kitiems šeimininkams, kurie galėtų užtikrinti šių šunų gerovę.
Apibendrinus tai, kas paminėta aukščiau, akivaizdu, kad Gamtininkų centre gyvūnų
laikymo sąlygos neatitinka net minimalių gyvūnų gerovės standartų privalomų pagal Gyvūnų
gerovės ir apsaugos įstatymą. Šio įstatymo nuostatos tokius neatitikimus kvalifikuoja kaip žiaurų
elgesį su gyvūnais (žr. Priedą Nr.1).
Atsižvelgiant į tai, kad Gamtininkų centro tikslas yra šviesti ir lavinti moksleivius bei
rodyti tinkamą pavyzdį, todėl gyvūnams turėtų būti sudarytos geresnės nei minimalius gerovės
standartus atitinkančios sąlygos. Pažymėtina, kad tokių sąlygų nesudarius nėra tinkamai
įgyvendinami Gamtininkų centro tikslai, todėl galimos tik dvi alternatyvos: gyvūnų laikymo sąlygų
pagerinimas arba gyvūnų laikymo atsisakymas ir alternatyvių švietimo priemonių taikymas
nenaudojant gyvūnų.
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Priedas Nr. 1
LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVŪNŲ GEROVĖS IR PASAUGOS ĮSTATYMAS
PIRMASIS SKIRSNIS „BENDROSIOS NUOSTATOS“
4 straipsnis. Žiaurus elgesys su gyvūnais ir jų kankinimas
1. Žiauriu elgesiu su gyvūnais, jų kankinimu laikomi šie veiksmai:
2) veterinarinės pagalbos nesuteikimas, kai gyvūnams tokia pagalba būtina;
15) gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės
aktuose nustatytomis sąlygomis;
16) netinkamų, žalingų gyvūnų laikymo, priežiūros ar darbo įrenginių taikymas gyvūnams;
24) kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar
gyvybei, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus.
TREČIASIS SKIRSNIS „GYVŪNŲ VEISIMAS, PREKYBA, VEŽIMAS“:
10 straipsnis. Gyvūnų veisimas
1. Gyvūnų augintinių veisimas turi būti tikslinis, planuojamas ir neatsitiktinis.
2. Asmenys, užsiimantys versliniu gyvūnų augintinių veisimu, privalo užtikrinti teisės aktuose
nustatytų reikalavimų laikymąsi ir teisės aktuose nustatytais atvejais turėti veterinarinį patvirtinimą.
KETVIRTASIS SKIRSNIS „BEŠEIMININKIAI IR BEPRIEŽIŪRIAI GYVŪNAI“
15 straipsnis. Reikalavimai gyvūnų globėjams
1. Gyvūnų globėjai privalo atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus.
ŠEŠTASIS SKIRSNIS „ASMENŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ IR ŠIO
ĮSTATYMO VYKDYMO KONTROLĖ“
20 straipsnis. Asmenų teisės ir pareigos
2. Gyvūnų laikytojai privalo:
1) nuolat rūpintis gyvūnų gerove ir apsauga;
2) laikytis šio įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių gyvūnų gerovę ir apsaugą,
reikalavimų;
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