Încărcarea și spațiul alocat cailor

Pentru ghidurile complete și mai multe informații:
www.animaltransportguides.eu

P

Pregătirea pentru încărcare

1

Alege un vehicul adecvat numărului și categoriei de cai, precum și duratei călătoriei

2

Caii nedomesticiți nu trebuie transportați pe distanțe lungi

3

Fă un plan de încărcare

4

În cazul transportului cailor nelegați, se îmbarcă
doar patru cai neîmblânziți pe grup

5 Dacă nu produce stres suplimentar cailor,

următoarele categorii vor fi tratate separat:

1.
2.
3.
4.
5.
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6

Animalele din specii diferite, sau de
dimensiuni sau vârste semnificativ diferite
Armăsarii adulți
Femelele și masculii maturi sexual
Animalele ostile unele față de altele
Animalele legate și cele nelegate

5 împreună: grupurile socializate, o iapă călătorind cu mânzul ei
Pot fi transportate

Vreme rece: condu în timpul orelor
călduroase ale zilei alocând spațiu normal
animalelor

P

Vreme caldă: condu în timpul celor mai
reci ore ale zilei alocând un spațiu mai
mare animalelor

Alocarea spațiului

Categoria

Spațiul minim
alocat

Min. lărgime x
lungime

Adulte

1,75 m2

(0,7 x 2,5 m)

Tineret (6 – 24 luni, < 48 ore)

1,2 m2

(0,6 x 2 m)

Tineret (6 – 24 luni, > 48 ore)

2,4 m2

(1,2 x 2 m)

Ponei (< 144 cm)

1 m2

(0,6 x 1,8 m)

Mânji (0 – 6 luni)

1,4 m2

(1 x 1,4 m)

• Asigură cailor spațiu pentru a
preveni problemele cu
balansarea și rănirea

Asigură 10 – 20
cm între animal
și separatoare

• Caii mari, tineri sau largi au
nevoie de mai mult spațiu
decât alți cai
• Vreme caldă sau călătorii lungi
= alocă mai mult spațiu
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• Pentru un balans mai bun transportă caii în diagonală (trenul posterior în
direcția de condus) cu standuri de 30 – 40 cm, oblice

• Ideal, caii nu sunt legați. Dacă se leagă, lungimea frânghiei trebuie să
permită cailor să-și coboare capul suficient de mult pentru a se echilibra
și a-și elibera căile respiratorii, dar să fie destul de scurtă pentru a preveni
împiedicarea membrelor anterioare

Recunoaștere: Proiect al Comisiei Europene (SANCO/2015/G3/SI2.701422), fișe informative elaborate în
colaborare cu toți Membrii Consorțiului, Focus Grupurile și Părțile Interesate

