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ПРЕПОРУКЕ О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА СА ЖИВОТИЊАМА У
УСЛОВИМА ЕКСТРЕМНО НИСКИХ ТЕМПЕРАТУРА
ЗАКОНОДАВНИ ОКВИР
Законом о добробити животиња (''Службени гласник РС'' бр. 41/09) власник,
односно држалац животиње одговоран је за живот, здравље и добробит животиње и мора
да предузима све неопходне мере како би обезбедио да се животињи не наноси непотребан
бол, патња, страх и стрес, односно повреда.




Власник, односно држалац животиње је дужан да:
према животињи поступа са пажњом доброг домаћина и
да обезбеди услове за држање и негу животиња који
одговарају врсти, раси, полу, старости, као и физичким,
биолошким и производним специфичностима и особинама у
понашању и здравственом стању животиње;
благовремено обезбеди помоћ ветеринара ако је животиња
оболела, при порођају животиње, као и збрињавање болесне,
повређене и изнемогле животиње.

Одговорно власништо подразумева и да је власник, односно држалац животиње дужан да
обезбеди:
 одговарајући и сигуран смештај животиње, као и микроклиматске услове, хигијену,
довољно простора, слободу кретања, храну и воду која одговара врсти, раси, полу,
старости и физичким, биолошким, производним потребама и потребама у понашању
животиње,
 заштиту животиња од штетног утицаја временских прилика, као и од природних
непријатеља,
 одвојено држање животиња које узнемиравају једна другу или представљају опасност за
друге животиње и људе,
 одвојено држање болесних, повређених и изнемоглих животиња.
Када су у питању кућни љубимци, власник, односно држалац ових животиња дужан је да
обезбеди кућном љубимцу бригу, негу и смештај, у складу са врстом, расом, полом, старошћу,
као и физичким и биолошким специфичностима и потребама у понашању и здравственом стању
кућног љубимца.
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Полазећи од чињенице да се клима Србије може описати као умерено-континентална са
мање или више израженим локалним карактеристикама и да периоди екстремно високих,
односно ниских температура, зависно од годишњег доба нису реткост, власници, односно
држаоци животиња би требало да размишљају о добробити својих животиња, планирају унапред
и предузимају неопходне кораке (као што су припрема залиха хране и воде) када се очекују
неповољне временске прилике.
У оваквим условима власници, односно држаоци своје животиње треба редовно да
контролишу, проверавају да ли су заштићене од екстремних временских услова и да ли су им
храна и вода доступни - можда ће морати и да сарађују са комшијама ако су залихе воде на
измаку или је отежан приступ извору воде.

САВЕТИ ВЛАСНИЦИМА И ДРЖАОЦИМА ПРОИЗВОДНИХ ЖИВОТИЊА
Током периода лошег времена, односно као што су у овом случају екстремно ниске
температуре и падавине обавезно обезбедите заштиту животиња од утицаја лоших
временских прилика, као и редовну исхрану и напајање.
Животињама обавезно обезбедите несметан и слободан приступ штали или другом
виду заклона, као би могли да се склоне од хладноће.
Када су коњи у питању, у случајевима овако ниских температура,
препоручљиво је прекрити их ћебадима, који ће им помоћи да одрже
телесну температуру, а тело суво.
Важно је да обратите пажњу да се вода у појилицама, које се држе напољу не заледи,
а ако се водоводне цеви и друга опрема за водоснабдевање заледе или пукну, животињама
морате воду обезбедитити на неки други начин. Пожељно је да, уколико је то могуће загревате
канте и појилице како се вода не би замрзла.
При овако ниским температурама појачајте исхрану ваших животиња и уколико је то
могуће дајте је у неограниченим количинама. То ће животињама пружити неопходну енергију
и омогућити одржавање телесне температуре.

САВЕТИ ПРЕВОЗНИЦИМА ЖИВОТИЊА
Законом о добробити животиња је јасно прописано да се животиње морају
превозити на начин којим им се не наноси бол, патња, страх и стрес.
Стога, у случајевима екстремно ниских температура и падавина
посебну пажњу морате усмерити на план пута и добро проверити руту којом идете,
пошто у оваквим случајевима може доћи до блокаде пута, застоја и слично.
У возилима обавезно обезбедите простирку за телад млађу од 6 месеци, ждребад млађу
од 4 месеца, прасад до 10 kg тежине, јагњад лакшу од 20kg. Поред тога, у случајевима екстремно
ниских температура простирку треба обезбедити и старијим, односно тежим животињама.
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За дуга путовања, односно путовања дужа од 8 часова, вентилациони систем у превозном
средству мора да буде такав да температуру у смештајном простору за животиње одржава изнад
0°С.

СТОЧНЕ ПИЈАЦЕ
У случајевима овако екстремно ниских температура није препоручљиво извођење
животиња на сточне пијаце. Чак и ако су обезбеђени одговарајући смештајни услови, треба
узети у обзир негативне последице које могу настати током превоза животиња до пијаца.
Од суштинског је значаја на сточним пијацама обезбедити довољне количине воде, као
и алтернативне изворе напајања, а уколико то није могуће, треба престати са пријемом
животиња.
Уколико се животиње смештају током ноћи у депое сточне пијаце, одговорно лице мора
добро да размисли да ли су просторије, којима располаже функционалне у овако екстремним
временским условима, такође мора да обезбеди довољну количину простирке, хране, воде и
заштиту од лоших временских прилика.

КУЋНИ ЉУБИМЦИ
Држите своје кућне љубимце затворене. Ни под којим условима не треба их
остављати напољу!
Излагање носа, ушију и шапа овако ниским температурама може довести до смрзавања и
хипотермије. Из тог разлога, краткодлаким псима обуците џемпер - чак и током кратких шетњи.
Уколико је, из било ког разлога ваш пас највећи део времена напољу, заштититите га
смештањем у кућицу или неки други вид склоништа, које је суво, довољно велико да се
удобно креће, а опет довољно мало да одржи телесну температуру. Под треба подићи неколико
центиметара од земље у прекрити струготином или сламом, а врата покрити водоотпорном
тканином или платиском.
Кућни љубимци, који много времена проводе напољу требају више хране током зиме,
пошто одржавање температуре јако исцрпљује.
Редовно контролишите појилице вашег пса, како би вода била стално свежа и
незамрзнута. Користите пластичне посуде за храну и воду, како се не би десило да се језик
животиње залепи за замрзнути метал.
Со и друге хемикалије, које се користе за топљење леда и снега могу довести до тровања
паса и деловати иритирајуће на јастучиће шапа паса, стога након шетње обавезно обришите
шапе влажним пешкиром.
Аутомобили могу представљати једну од многих опасности за мале животиње - топлина
мотора паркираних возила привлачи мачке и друге мање дивље животиње, па се оне често
завлаче испод хауба. Како би се избегле повреде, па и смрт ових животиња било би пожељно
пре паљења мотора да ударите по хауби возила како би се животиње узнемириле и побегле.
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