
Πλήρεις Οδηγοί και περισσότερες πληροφορίες: 

www.animaltransportguides.eu

Ορθός χειρισμός     
των αλόγων

Το πεδίο της όρασης των αλόγων είναι πολύ διαφορετικό από εκείνο

των ανθρώπων. Τα άλογα χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να

προσαρμοστούν στην αλλαγή της έντασης του φωτός και έχουν κακή

αντίληψη του βάθους.

Τα άλογα μπορούν να δουν γύρω από τον εαυτό τους (περιφερειακή

όραση) άλλα έχουν ‘τυφλά σημεία’ ακριβώς μπροστά τους και πίσω

τους. Αποφύγετε τις περιοχές αυτές για να μην τρομάξετε το άλογο.

Κάθε άλογο έχει μια ζώνη ασφάλειας ή ζώνη πτήσης (flight zone)

γύρω του. Η είσοδό σας στη ζώνη αυτή θα κάνει το άλογο να

απομακρυνθεί. Όσο πιο εξημερωμένο είναι ένα άλογο, τόσο μικρότερη

είναι αυτή η ζώνη (δηλαδή θα μπορείτε να πλησιάσετε το άλογο

περισσότερο πριν αυτό απομακρυνθεί). Μπορείτε να κάνετε ένα άλογο

να μετακινηθεί, μπαίνοντας και βγαίνοντας στα όρια αυτής της ζώνης

Το σημείο ισορροπίας βρίσκεται στους ώμους του αλόγου. Το άλογο

θα μετακινηθεί προς τα μπρος εάν ο οδηγός του σταθεί πίσω από το

σημείο ισορροπίας.

Η εφαρμογή των αρχών της ζώνης ασφάλειας και του σημείου

ισορροπίας επιτυγχάνει χειρισμό του αλόγου με ελάχιστο στρες.
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Πως επηρεάζω τη συμπεριφορά των αλόγων;
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1. Προετοιμάστε τον περιβάλλοντα χώρο για

να κάνετε τη φόρτωση ευκολότερη

2. Υπολογίστε επαρκή χρόνο για τη φόρτωση.

Η βιασύνη προκαλεί επιπλέον στρες

3. Χρησιμοποιείτε καλά εκπαιδευμένο και

πιστοποιημένο προσωπικό για τη φόρτωση

4. Αποφεύγετε να εισέρχεστε στα τυφλά σημεία

του οπτικού πεδίου ενός αλόγου όταν το

πλησιάζετε

5. Χρησιμοποιήστε τη ζώνη ασφαλείας για να

κάνετε ένα ζώο να προχωρήσει ή να

σταματήσει

6. Χρησιμοποιήστε το σημείο ισορροπίας για

να ελέγξτε τη φορά της κίνησης

7. Μετακινείτε τα άλογα από σκοτεινές σε

φωτεινές περιοχές και αποφεύγετε έντονες

αντιθέσεις φωτός

8. Χειριστείτε άπειρα και μη εξημερωμένα ζώα

πρέπει να χειρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή

Πως αποφεύγω την εκδήλωση 

επιθετικής συμπεριφοράς μέσα στο 

όχημα;

1. Ταΐστε και ποτίστε τα άλογα ξεχωριστά, 

προσφέρετε εύκολη πρόσβαση σε τροφή και νερό 

2. Χωρίσματα με τμήματα κεφαλής μπορούν να  

αποτρέψουν τα δαγκώματα

3. Πότε μη τοποθετείτε επιβήτορες δίπλα σε φοράδες

Πως φορτώνω σωστά τα άλογα;
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Σελ. 1
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1. Ελέγξτε τα άλογα σε κάθε στάση για

προβλήματα στη φυσική τους κατάσταση

2. Ενεργοποιήστε το πλάνο αντιμετώπισης

έκτακτων αναγκών άμεσα και

προχωρήστε στις απαιτούμενες ενέργειες

3. Περιθάλψτε άρρωστα/τραυματισμένα

ζώα στο χώρο άφιξης ή στις ενδιάμεσες

στάσεις

4. Άρρωστα/τραυματισμένα ζώα που

μπορούν να πατήσουν και τα τέσσερα

άκρα και να κατεβούν από το όχημα:

Απομονώστε τα σε χώρο αναμονής και

αναζητήστε κτηνιατρική βοήθεια όσο το

δυνατόν πιο σύντομα

5. Άρρωστα/τραυματισμένα ζώα που δεν

μπορούν να πατήσουν και στα τέσσερα

άκρα: αναζητήστε κτηνιατρική βοήθεια

άμεσα
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Πως ελέγχω την καταλληλότητα των ζώων για μεταφορά;P

Σελ. 2

Πως ελέγχω τη φυσική κατάσταση των αλόγων;

Σημάδια ότι ένα ζώο είναι υγιές και κατάλληλο 

για μεταφορά

 Επίδειξη προσοχής, σημάδια επιφυλακής και 

ανταπόκριση στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος

 Τα μάτια είναι φωτεινά και καθαρά, τα αυτιά κινούνται

 Το βάρος κατανέμεται ομοιόμορφα στα τέσσερα άκρα όταν 

στέκεται και όταν κινείται

 Δεν υπάρχουν ενδείξεις τραυματισμού, πόνου, φλεγμονής, 

οιδήματος ή μη φυσιολογικές εκκρίσεις

 Κανονική αναπνοή

 Καλή κατάσταση σώματος/βάρους

 Λαμπερό τρίχωμα και εύπλαστο δέρμα

 Κανονική όρεξη και κατανάλωση νερού

 Κανονικά κόπρανα και ούρα από άποψη συχνότητας, 

συνεκτικότητας και χρώματος

Τα άλογα και τα γαϊδούρια μπορεί να επιδεικνύουν 

διαφορετικά σημάδια καλής ή κακής υγείας
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Χρησιμοποιήστε 

τον ‘Πρακτικό 

Οδηγό για 

Εκτίμηση της 

Φυσικής 

Κατάστασης για 

Μεταφορά των 

Ιπποειδών’

Ευχαριστίες: Το Ενημερωτικό Δελτίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

SANCO/2015/G3/SI2.701422 και σε συνεργασία με όλα τα Μέλη της Κοινοπραξίας, τα Μέλη της Ομάδας

Εστίασης και τους Φορείς-Χρήστες.


