ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ
ΓΑΪΔΟΥΡΙΩΝ

ΦΑΓΗΤΟ

Οι ρίζες καταγωγής των γαϊδουριών προέρχονται από την Αφρική και την Ασία. Αντίθετα με τα
άλογα, εγκλιματίζονται εύκολα και επιβιώνουν σε αντίξοες καταστάσεις. Το πεπτικό τους σύστημα
είναι σχεδιασμένο να λαμβάνει αρκετά διατροφικά στοιχεία, ακόμα και από φαινομενικά μικρές
ποσότητες φαγητού οι οποίες πολύ συχνά είναι χαμηλής διατροφικής αξίας. Τα γαϊδούρια
χρειάζονται δίαιτα που περιέχει ψηλή ποσότητα ινών. Η ψηλή ποσότητα όπως ζάχαρης και
αμύλου μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα υγείας ειδικά εάν το γαϊδούρι δεν εργάζεται.

ΝΕΡΟ

Σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να φαίνεται ότι το γαϊδούρι δεν παίρνει αρκετό νερό. Συχνά του
δίνεται νερό ή πολύ πρωί ή αργά το βράδυ. Σε εξαιρετικά ζεστά κλίματα οι θερμοκρασίες κατά τη
διάρκεια της ημέρας μπορεί να εξατμίσουν πάρα πολύ νερό το οποίο αφήνετε στον κουβά του ζώου.
Επίσης μπορεί να λερωθεί πολύ και να προσελκύει έντομα κατά τη διάρκεια της μέρας. Όπως και να
έχει, η στέρηση νερού μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα υγείας στο ζώο και να το
οδηγήσει στο θάνατο.

ΣΤΕΓΑΣΗ

Είναι πάντοτε καλύτερα για ένα γαϊδούρι να έχει πρόσβαση στη σκιά ή σε στέγαστρο, ειδικά για
προστασία από τη ζέστη ή τη βροχή. Για πολλούς ιδιοκτήτες στην Ευρώπη συχνά αυτό δεν είναι
εφικτό λόγω στενής οικονομικής δυνατότητας, έλλειψης υλικών, ή γιατί το γαϊδούρι μετακινείται
συνεχώς σε διαφορετικές περιοχές. Επειδή τα ζώα αυτά προέρχονται από την Αφρική και Ασία,
μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τη ζέστη πολύ καλύτερα από τους ανθρώπους, αλλά εάν δεν
παίρνουν νερό για αρκετό χρονικό διάστημα, τους προκαλούνται σοβαρά προβλήματα υγείας.

ΔΕΣΙΜΟ

Σε πολλές περιοχές συχνά είναι σχεδόν αδύνατο για τον ιδιοκτήτη γαϊδουριών να φτιάξει κατάλληλα
περιφραγμένο χώρο στον οποίο να μένει το γαϊδούρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, παρόλο που δεν
είναι καθόλου ιδανικό, δένουν το ζώο ή από το λαιμό, πόδι ή συνδυασμό και των δύο για να
διασφαλίσουν ότι το ζώο δεν θα φύγει.

ΠΟΔΙΑ

Η εξεύρεση πεταλωτή ο οποίος θα μπορεί να περιποιείται συχνά τα πόδια του γαϊδουριού είναι
εξαιρετικά δύσκολο και δαπανηρό, με αποτέλεσμα αρκετοί ιδιοκτήτες να μην μπορούν να
ανταποκριθούν. Εάν το γαϊδούρι δεν εργάζεται και δεν περπατά σε σκληρές επιφάνειες, οι οπλές
δεν θα τρώγονται
και σταδιακά θα μεγαλώσουν. Πολύ μεγάλες οπλές μπορεί να
δημιουργήσουν τεράστιο πρόβλημα και δυσκολία στο ζώο και μερικές φορές μακρόχρονα μπορεί να
προκληθεί ζημιά στο εσωτερικό κόκαλο της οπλής.

ΠΛΗΓΕΣ

Πληγές μπορεί να προκληθούν ως αποτέλεσμα άμεσου τραυματισμού, κακή εφαρμογή του
σαμαριού ή επίθεσης από άλλα ζώα. Μερικές πληγές ή τραυματισμοί μπορεί να χρειάζονται άμεση
κτηνιατρική βοήθεια. Άλλες απλώς χρειάζονται να καθαριστούν. Εάν μια πληγή ή τραυματισμός,
επηρεάζει την ικανότητα του ζώου να εργαστεί, θα επηρεάσει άμεση την οικονομική δυνατότητα του
ιδιοκτήτη ζώου όπως επίσης και την ευημερία του ζώου. Εάν υπάρξει άμεση θεραπεία και οι μύγες
κρατηθούν μακριά από την πληγή, τότε μειώνεται και ο κίνδυνος της.

ΓΕΝΙΚΗ
ΥΓΕΙΑ

Τα γαϊδούρια έχουν την τάση να φαίνονται συνοφρυωμένα ειδικά όταν μισοκοιμούνται. Όμως,
αντίθετα με τα περισσότερα άλογα, εάν δεν είναι καλά δεν δείχνουν σημάδια ασθένειας μέχρις ότου
είναι πολύ άρρωστα. Εάν ενδιαφέρεστε για την καλή κατάσταση ενός γαϊδουριού, είναι καλή ιδέα να
επισκεφθείτε το ζώο αργά το βράδυ όταν είναι δροσερά και δεν υπάρχουν μύγες.

ΗΛΙΚΙΑ

Η ηλικία του γαϊδουριού, μερικές φορές είναι δυνατό να υπολογιστεί από τη φυσική του κατάσταση.

Πουλάρι
ΒΑΡΟΣ

Νεαρό

Μεσήλικας

Ηλικιωμένο

Πολύ ηλικιωμένο

Υπέρβαρο

Πολύ Υπέρβαρο

Μήπως το γαϊδούρι φαίνεται -

Πολύ αδύνατο

Αδύνατο

Φυσιολογικό

Τα γαϊδούρια πολύ εύκολα μπορούν να αποθηκεύσουν λίπος στο σβέρκο, ράχη και πλάτες και το οποίο πολύ συχνά
παραμένει εκεί ακόμα και εάν το γαϊδούρι είναι αδύνατο.
ΠΟΔΙΑ Ποια εικόνα μπορεί καλύτερα να υποδεικνύει την κατάσταση την οποία βρίσκονται τα πόδια του γαϊδουριού;

Καλή

Πολύ στητό
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Μακριά

Πολύ μακριά

