
Manipularea corectă a 
cailor

Câmpul de vedere al cailor este diferit față de cel al oamenilor. Caii au

nevoie de mai mult timp pentru a se adapta schimbărilor de intensitate a

luminii și au o percepție slabă a adâncimii

Caii pot vedea în jurul lor (vedere cu ‘unghi larg’), dar au și ‘zone oarbe’

direct în față și în spate. Țineți-vă departe de aceste zone pentru a evita

sperierea calului

Fiecare cal are o zonă de siguranță în jurul lui sau o zonă de fugă.

Pătrunderea în această zonă va determina animalul să se îndepărteze. Cu

cât calul este mai bine domesticit cu atât zona de fugă este mai mică

(adică vei putea să te apropii mai mult de cal înainte ca acesta să se

îndepărteze). Poți determina calul să se miște prin aplicarea sau

eliberarea de presiune pe marginea zonei de fugă

Punctul de echilibru se găsește la umărul calului. Calul se va deplasa

înainte dacă handler-ul stă înapoia punctului de echilibru

Reducerea stresului la manipulare se bazează pe aplicarea principiilor
zonei de fugă și a punctului de echilibru al cailor

Cum pot influența eu comportamentul calului?

1. Aranjați împrejurimile pentru a face mai

ușoară încărcarea

2. Alocă suficient timp pentru încărcare. Graba

provoacă stres suplimentar

3. Folosește personal bine instruit și competent

pentru încărcare

4. Evită pătrunderea în zona oarbă atunci când

abordezi un cal

5. Folosește zona de siguranță pentru a

determina un animal să se miște sau să se

oprească

6. Folosește punctul de echilibru pentru a ajusta

direcția de mișcare

7. Mânați caii de la o zonă mai întunecată spre o

zonă mai luminoasă pentru a evita contraste

de lumină

8. Animalele neexperimentate sau neîmblânzite

trebuie tratate cu mai multă grijă

Cum să previn încăierările în vehicul?

1. Hrănește și adapă caii în mod individual, ușurează 

accesul la aceste echipamente

2. Despărțitoarele la nivelul capului vor preveni 

mușcăturile

3. Nu puneți niciodată armăsarii direct lângă iepe

Cum să încarc caii în mod corect?
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1. Verifică caii la fiecare oprire pentru a

observa semne ale deteriorării condiției

2. Activează imediat planul de contingență și

acționează corespunzător

3. Îngrijește animalele bolnave / rănite în

locul de destinație / opriri intermediare

4. Animalul bolnav / rănit capabil să se sprijine

pe toate cele patru membre și să se dea

singur jos din vehicul: separă-l în țarc și

caută asistență veterinară cât mai rapid

5. Animalul bolnav / rănit care nu este capabil

să se sprijine pe toate cele patru membre :

caută imediat asistență veterinară

Ce fac dacă animalul nu este apt de transport?

Cum să verific dacă un cal este apt de transport?

Semne că un animal este sănătos și apt pentru transport

❑ Atent, alert și sensibil la mediul său înconjurător

❑ Ochi ageri și clari; urechi mobile 

❑ Greutatea distribuită egal pe toate cele patru membre atunci 

când stă și când se mișcă

❑ Fără semne de răni, durere, inflamații, umflături sau scurgeri 

anormale

❑ Respiră normal

❑ Condiție corporală / greutate bună

❑ Păr lucios și piele suplă

❑ Apetit și consum de apă normale

❑ Fecale și urină normale ca fecvență, consistență și culoare

Caii și măgarii pot exprima diferite semne de sănătate bună 
sau precară

Folosește 
‘Instrucțiuni 
practice pentru 
aprecierea 
condiției de 
transport a 
ecvidelor’
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