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Naminiai	  gyvūnai

• mažieji	  gyvūnėliai	  (pelytės,	  jūrų	  kiaulytės,	  
šinšilos,	  šeškai	  ir	  t.t.);

• kompanionai	  (šunys,	  katės);
• smulkieji	  atrajotojai	  (avys,	  ožkos,	  alpakos,	  
lamos);

• galvijai	  (pieniniai	  ir	  mėsiniai	  galvijai);
• arkliai	  (sportiniai	  žirgai,	  darbiniai	  arkliai).





Mažiausiai	  žinome	  apie	  stambius	  
gyvūnus

• Galvijai

• Žirgai



Kokie	  pavojai	  tyko	  mūsų?

• Naminis	  gyvūnas	  (nesvarbu	  kokio	  dydžio)	  gali:
– įkasti,	  apkandžioti;
– įspirti;
– parblokšti,	  partrenkti;
– numesti;
– tiesiog	  išgąsdinti.



Kodėl	  naminis	  gyvūnas	  gali	  mums	  
pakenkti?

• Dažniausiai	  gyvūnas	  gali	  mums	  pakenkti,	  nes:
– išsigąsta	  aplinkinių	  žmonių,	  aplinkos,	  automobilių;
– išsigąsta	  mūsų	  veiksmų;
– gina	  savo	  palikuonis;
– pasikeičia	  aplinkos	  sąlygos.

Gali	  būti	  ir	  tam	  tikri	  genetiniai	  charakterio	  ypatumai	  
(piktumas,	  dirglumas).



Ar	  gyvūnas	  kaltas	  dėl	  įvykusios	  
nelaimės?

• 95	  proc.	  atvejų	  kaltas	  žmogus,	  t.y.	  mes.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Negalima	  prie	  gyvūno	  artėti	  greitai,	  paskubomis.

Leiskite	  gyvūnui	  priprasti	  prie	  mūsų	  išvaizdos,	  
elgesio,	  kalbos.
Nekalbėkite	  garsiai,	  nešaukite.	  Kalbinkite	  gyvūną	  
ramiu	  balsu,	  neskubėdami	  artėkite	  prie	  jo.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Nerekomenduojama	  prie	  gyvūno	  eiti	  iš	  
užpakalinės	  pusės.

Gyvūnai	  mato	  plačiai,	  tačiau	  yra	  „aklosios	  
zonos“,	  tad	  jei	  Jūs	  pasirodysite	  arti	  gyvūno	  
išlįsdami	  iš	  jo	  nematomos	  zonos,	  jis	  gali	  išsigąsti.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Staigių	  judesių,	  neįprastų	  garsų.

Priartėję	  prie	  gyvūno	  nekelkite	  staiga	  rankų	  (net	  
jei	  norite	  tik	  paglostyti	  ar	  pašerti).	  Jums	  artėjant	  
prie	  gyvūno	  vėjo	  nešamas	  plastikinis	  maišelis,	  ar	  
neįprastas	  (gręžtuvo	  ar	  sunkvežimio)	  garsas	  gali	  
tapti	  išgąsčio	  priežastimi.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Neįprasti	  kvapai.

Ne	  tik	  garsai,	  bet	  kvapai	  gali	  būti	  pavojaus	  ženklu	  
gyvūnai.	  Per	  daug	  kvapnūs	  kvepalai	  ar	  neįprastas	  
(dyzelino,	  benzino)	  kvapas	  gali	  tapti	  dirgikliu.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Per	  daug	  ryškūs	  drabužiai.

Gyvūnai	  skiria	  spalvas,	  tačiau	  tik	  atspalvius.	  
Labai	  ryškus,	  aiškiai	  atspindintys	  drabužiai	  gali	  
būti	  neįprasti	  gyvūnui.



Ko	  reikėtų	  vengti?
Jei	  gyvūnas	  yra	  su	  mažais	  palikuonimis	  (karvė	  su	  
veršeliu,	  kumelė	  su	  kumeliuku),	  tuomet	  
atminkime,	  kad	  pirmąsias	  dvi	  savaites	  motina	  
gina	  savo	  mažylį.	  
Net	  ir	  šeimininkai	  turėtų	  vengti	  atsargiai,	  tik	  su	  
palydovu,	  kolega,	  šeimos	  nariu)	  artintis	  prie	  
motinos	  su	  mažyliu,	  nes	  
motina	  gindama	  savo	  
mažylį	  gali	  tapti	  agresyvia.



Ko	  reikėtų	  vengti?

Dažniausiai	  gyvūnai	  yra	  bandos	  gyvūnai,	  tad	  jei	  
bandote	  atskirti	  nuo	  bandos	  vieną	  gyvūną,	  jis	  
gali	  išsigąsti	  ir	  pulti	  Jus.

Reikėtų	  naudoti	  specialius	  užtvarus	  arba	  atskirti	  
gyvūną	  tik	  kartu	  su	  jį	  prižiūrinčiais	  darbuotojais.



Jei	  norime	  paglostyti	  ar	  palepinti	  
skanėstu	  gyvūną

Jei	  šalia	  yra	  gyvūnus	  prižiūrintis	  asmuo,	  
paprašykime	  jo	  arba	  kito	  suaugusio	  asmens	  
pagalbos.
Neskubėdami	  artėkime	  prie	  gyvūno,	  kalbindami	  
jį	  ramiu	  balsu.
Nedarykime	  staigių	  judesių,	  neišgąsdinkime.
Būkime	  įsitikinę,	  kad	  mums	  artėjant	  prie	  gyvūno,	  
mūsų	  draugai	  neatbėgs	  ir	  neišgąsdins	  gyvūno.



Atminkime

Nereikėtų	  vieniems	  artintis	  prie	  gyvūnų.

Eidami	  į	  gardą	  ar	  aptvarą	  turėkime	  rankoje	  
nedidelę	  lazdelę	  ar	  kitą	  daiktą,	  kad	  gyvūnas	  tai	  
matymų.	  Nemojuokime	  lazdele	  gyvūnui,	  tai	  tik	  
atsargos	  priemonė,	  jei	  gyvūnas	  pultų	  mus.

Eidami	  į	  gardą	  apžiūrėkite	  kur	  yra	  artimiausias	  
išėjimas.



Jei	  įvyko	  nelaimė

• Kvieskitės	  pagalbą	  bendruoju	  numeriu	  112.

• Suteikime	  pirmąją	  medicininę	  pagalbą.

• Įsitikinkite,	  kad	  gyvūnas	  nepuls	  pakartotinai.



Malonių	  įspūdžių.


