Otekline

Praktična navodila, kako
oceniti primernost odraslega
goveda za prevoz
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Ob slovenski
izdaji navodil

"Practical guidelines to assess fitness for transport of adult bovines"
je prevedel doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med., dipl. ECBHM,
član delovne skupine za prevoz živali DG SANCO
v imenu Federacije veterinarjev Evrope.
Navodila so bila sprejeta novembra 2011.

Mnenje Veterinarske zbornice
Nasveti za prevoz odraslega goveda naj pomagajo poenotiti delovanje vseh vpletenih v
prevoz živali. Predvsem si prizadevamo, da bi bilo mnenje veterinarja praktika, ki mnogokrat
temelji na praktičnih izkušnjah in manj na zakonskih določilih, čim bliže razlagi uradnega
veterinarja, katerega pogledi so v glavnem teoretični, z manj prakse. Nasveti bi naj tudi
prosvetljevali vse druge vpletene v proces prevoza živali, posebej lastnike, ki mnogokrat ne
razumejo zakonskih določil in v svoji lastnini vidijo predvsem in samo finančno izgubo, ki jim
nastane z omejevanjem prevoza. V skladu z Lizbonsko pogodbo EU je žival čuteče bitje, ki ni
samo objekt, ampak subjekt, s katerega čutnostjo moramo računati in jo priznavati.
Doc. dr. Borut Zemljič, dr. vet. med., dipl ECBHM, spec. bujatrik
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Uvod















Ta navodila veljajo za vse vpletene v katerikoli fazi prevoza odraslega goveda.
Namen nasvetov je pomagati vsem vpletenim, da se pravilno in v skladu z
zakonodajo odločijo, kdaj je odraslo govedo primerno za prevoz.
Navodila so prilagojena samo takšnim stanjem, ko odraslo govedo potrebuje prevoz.
Navodil se ne more in ne sme uporabiti za postavljanje diagnoze. Za tak postopek so
pristojni in sposobni samo veterinarji.
Da bi bili nasveti in navodila bolj jasni, so nekatera stanja opremljena tudi z
ilustrativnimi slikami. Slike so samo primeri nekaterih stanj in nikakor ne morejo
predstavljati edinega stanja, ko je žival primerna ali neprimerna za prevoz, saj je
veterinar tisti, ki lahko interpretira stanje v skladu s svojim znanjem in kvalifikacijo.
Nekatera stanja, opisana v navodilih, predstavljajo ekstremna stanja in nikakor ne
vsakodnevnega stanja živali v reji na farmi.
Avtorji niso odgovorni za katerokoli škodo ali pritožbo zaradi drugačne interpretacije
navodil.
Lista primerov ni dokončna. Obstajajo seveda še druga stanja, ki niso opisana v
nasvetih, ki pa jih lahko veterinar prav tako opredeli kot stanja, zaradi katerih žival ni
primerna za prevoz.
Nasveti imajo namen olajšati delo in odločitev vseh vpletenih v proces prevoza
odraslega goveda, kdaj je prevoz živali možen, priporočljiv ali pa se ga odsvetuje, vse
na podlagi strokovnih opredelitev in zakonskih določil. Sami nasveti niso zakonsko
gradivo in je zato odločitev v rokah vpletenih v prevoz odraslih govedi.
Nasveti so oblikovani kot dopolnilo zakonskim predpisom in v nobenem primeru ne
morejo nadomestiti zakonskih zahtev in navodil.
Prevoz živali, ki niso primerne za prevoz, lahko ima za posledico denarne kazni in
zakonske ukrepe, ki lahko privedejo tudi do postopkov pred razsodiščem Veterinarske
zbornice, odvzema licence za prevoz živali ali drugih posledic za posameznika in
organizacijo.

Uporabljaj Nasvete, kako oceniti primernost odraslega goveda za prevoz
zaradi zaščite dobrobiti živali, zdravja živali in javnega zdravja.

.

1) za potrebe teh navodil se šteje za odraslo govedo vsako govedo, ki ima več kot 300
kg žive teže (razen za pritlikave pasme) (Uredba 1234/2007, aneks III, del IV, člen 2)
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Uvod

Boljše razumevanje zakonskih besedil

Zaradi varovanja zdravja živali, njihove dobrobiti in javnega zdravja pripravljajo EU ter
nacionalne vlade zakonodajo, ki natančno opredeljuje pogoje prevoza živali in stanja, ko
živali niso primerne za prevoz.
Zakonodaja jasno opredeljuje, da nihče ne sme prevažati živali, ki so poškodovane ali
drugače nesposobne za prevoz, ali pa jih prevažati tako, da bi jim povzročal nepotrebno
bolečino ali jim prizadejal poškodbo (Uredba EU 1/2005, člen 3).
Nobene živali ne smemo prevažati, če ni sposobna za nameravano pot, in vse živali moramo
prevažati v takšnih sredstvih in pogojih, ki jim ne bodo prizadejala nepotrebnega mučenja in
povzročala poškodb (Uredba 1/2005, aneks 1, poglavje 1, 1. odstavek).
Skrbniki živali na mestu nakladanja, med prevozom in na mestu prihoda, kakor tudi vsi
vpleteni v prevoz v zbirnih centrih, morajo zagotoviti spoštovanje tehničnih določil, ki jih
najdemo v poglavju I in III, oddelek 1 aneksa 1 omenjene Uredbe 5/2005. Ne samo osebje, ki
je udeleženo v prevozu, tudi osebje zbirnih centrov in namembnih postaj mora poskrbeti, da
se živali prevažajo tako, kot je opisano v Uredbi 1/2005, člena 8 in 9.
Slike, ki ilustrirajo stanje in so del teh navodil, predstavljajo samo primere, ki jasno kažejo stanje
živali, vendar mora veterinar praktično oceniti, ali je žival sposobna, primerna ali neprimerna
za prevoz. To pomeni, da je mogoče bolno ali poškodovano žival po presoji veterinarja
praktika prevažati na kratke razdalje, posebej če so bili sprejeti posebni postopki, ki
zagotavljajo, da se žival ne bo nadalje poškodovala ali da ji takšen kratek prevoz ne bo
predstavljal večjega napora.
Ta navodila ilustrirajo osnovna določila Uredbe 1/2005 EU o zaščiti živali med prevozom in so v
največji meri skladna z nacionalnimi predpisi s tega področja.

Ta navodila se ne smejo uporabljati za postavljanje
diagnoze – diagnozo lahko postavi samo veterinar.
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Definicije

V II. in III. delu teh navodil so bile uporabljene naslednje definicije:
I.

II.

III.
IV.

V.

VI.

VII.

Govedo v dobri splošni kondiciji
 Žival je pozorna na okolico, na katero tudi sorazmerno reagira.
 Svetleča in suha dlaka, ki je tudi primerno vzdrževana.
 Normalno dihanje.
 Dober BCS.
 Razporeja težo enakomerno na vse štiri okončine in ne kaže kliničnih
znakov šepanja, hrbtna linija je ravna.
 Ne kaže nobenih znakov bolečine ali neudobja.
Govedo v slabi splošni kondiciji
 Žival je indiferentna do svoje okolice, ne kaže zanimanja za okolico.
 Vdrte in motne oči.
 Jasno odklanja hrano in vodo.
 Telesna temperatura več kot 39,5 °C ali hipotermija s telesno temperaturo
pod 37,5 °C.
 Izrazito povečana frekvenca dihanja, dihanje na odprt gobec ali jasni
znaki kašljanja.
 Jasni znaki bolečine, kot so izbočen hrbet pri hoji, pogrbljena drža med
stanjem ali med hojo.
 Plitko dihanje, znojenje brez vsakega napora, izredna suhost, slab BCS.
Ležeče krave
Živali, ki ležijo, niso sposobne vstati ali stati brez pomoči.
Nesposobnost gibanja brez vidne bolečine
Znaki bolečine med gibanjem se kažejo:
 Izrazito šepave živali, ki niso sposobne obremeniti vseh štirih nog
enakomerno.
 Močno izbočen hrbet.
 Nenormalna stoja.
 Nenormalna hoja.
 Plitko dihanje.
Nesposobnost hoje brez tuje pomoči
 Pri hoji ni potrebe po uporabi električnih priganjačev, tepeža s palico ali
neprimernega vlečenja z vrvjo. Izjema je samo začasna uporaba teh
sredstev pri zelo trmastih živalih, ki ne kažejo nikakršnih drugih znakov
bolečine ali stresa.
 Žival, ki potrebuje za stanje tujo pomoč, ni primerna za prevoz.
Psihološka slabost
Vsaka slabost živali, ki ji je vzrok poškodba ali bolezen. Takšna slabost
lahko izhaja iz posebnih stanj, ko žival ni primerna za prevoz, kot so
izčrpanost, pozna brejost ali stanja neposredno po porodu.
Patološka slabost
Vsako stanje živali, ki je povzročeno z boleznijo ali s poškodbo. Takšno
stanje spremljajo znaki, ki onemogočajo, da bi tako žival prevažali.

Primeri bodo predstavljeni v teh navodilih.
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Kako razlagati
uporabljene znake?

NEPRIMERNA ZA PREVOZ

MOŽEN PREVOZ, VENDAR JE POTREBNA
DODATNA PRESOJA

SPOSOBNA ZA PREVOZ

POZOR – POTREBNA
PREVIDNOST

§

CITIRANJE ZAKONODAJE
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1. del

EVROPSKA
ZAKONODAJA

Ta navodila prikazujejo osnovna določila evropske
Uredbe 1/2005, ki govori o zaščiti živali med prevozom.
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Povzetek
zakonodaje

Prevoz bolnih, poškodovanih in slabotnih živali

§

»Živali, ki so poškodovane, kažejo fiziološko oslabelost ali vidne patološke procese,
ne smemo prevažati, posebej če:
- se ne morejo gibati samostojno ali brez bolečine in se ne morejo premikati
brez dodatne asistence,
- je pri njih prisotna velika neobdelana rana ali prolapsus organa.«
(EC) Uredba 1/2005, aneks I, poglavje I, člen 2 (a, b)

*
Prevoz krav, ki so visoko breje ali hitro po porodu

§

» Krave, ki so poškodovane, so v slabi fiziološki kondiciji ali pa so pri njih prisotni
patološki procesi, niso primerne za prevoz, posebej če govorimo o živalih, ki so že
prešle 90 % normalnega časa brejosti ali več in če so povrgle v prejšnjem tednu.»
(EC) Uredba 1/2005, aneks I, poglavje I, člen 2 (c)

Krave v laktaciji
» Krave, ki jih med prevozom ne spremlja njihov naraščaj, morajo biti pomolzene v

§

rednih intervalih, ki ne smejo biti daljši od 12 ur.«

(EC) Uredba 1/2005, aneks I, poglavje I, točka 6
» Na dolgih potovanjih morajo prevozniki in drugi organizatorji, vpleteni v prevoz,
zagotoviti pogoje, ki so predpisani v aneksu II.»
(EC) Uredba 1/2005, člen 5, točka 4

11

Povzetek
zakonodaje

Zakol v sili zunaj klavnice
Živali, ki so bile poškodovane (npr. zlom noge) tako, da jim prevoz predstavlja velik
napor ali nepotrebno mučenje, lahko zaradi spoštovanja dobrobiti prisilno zakoljemo
na gospodarstvu, pri tem pa moramo spoštovati nekaj dodatnih zakonskih določil.

Klavnice morajo zagotoviti, da se meso kopitarjev in parkljarjev, ki so bili prisilno zaklani
zunaj klavnice, lahko uporablja za prehrano ljudi samo v primeru, če je bil opravljen
nadzor v skladu z naslednjimi pravili:

§

1. Drugače povsem zdrava žival je doživela poškodbo, ki ji preprečuje, da bi
prenesla prevoz v klavnico z upoštevanjem zakonodaje s področja dobrobiti
živali.
2. Veterinar mora opraviti pregled pred zakolom na živi živali.
3. Zakol živali mora biti opravljen v skladu s spoštovanjem najnujnejših določil
Zakona o dobrobiti živali, žival mora po zakolu izkrvaveti in meso v koži mora biti
prepeljano v najbližjo klavnico v skladu z osnovnimi higienskimi principi in brez
nepotrebne zamude. Predželodci, pravi želodec in črevesje morajo biti
odstranjeni, medtem ko morajo drugi notranji organi ostati na svojem mestu v
telesnih votlinah. Takšno truplo lahko pregleda veterinar praktik, vendar mora biti
meso v koži podvrženo še uradni kontroli v klavnici. Vsak organ, ki je po zakolu
odstranjen, mora spremljati meso v koži, da je mogoče opraviti njegov pregled.
4. Če med zakolom in prihodom v klavnico mineta več kot dve uri, mora biti
zagotovljeno hlajenje mesa v koži. Če klimatske razmere dovoljujejo, aktivno
hlajenje ni nujno.
5. Deklaracija lastnika ali upravljavca živinorejskega objekta mora spremljati meso v
koži (FCI). Ta dokument opredeljuje, ali je bila na živali uporabljena kakšna
terapija, če je bila opravljena, kdaj se je to zgodilo in kakšne so karence za
uporabljena zdravila.
6. Meso v koži mora spremljati tudi napotnica veterinarja praktika, na kateri morajo
biti vpisani rezultat pregleda pred smrtjo, datum in čas pregleda ter razlog zakola
v sili. V napotnici morajo biti vpisani tudi vsi podatki o morebitni terapiji in
karencah morebitnih administriranih zdravil.
Uredba 853/2004, aneks III, oddelek I., poglavje VI, členi od 1 do 6
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Povzetek
zakonodaje

Možnosti prevoza, če se pojavijo posebni pogoji

§

Vendar je tudi poškodovano žival mogoče odpeljati v klavnico, če so zagotovljeni
nekateri posebni pogoji:
a) Žival je samo rahlo poškodovana in prevoz ji ne bi v nobenem primeru povzročil
dodatnega trpljenja. Ob dvomu je treba za nasvet povprašati veterinarja.
b) Če žival prevažamo pod veterinarskim nadzorstvom za določene diagnoze in
terapije. Vendar je takšen prevoz dovoljen samo, če žival ne trpi nepotrebnih
dodatnih bolečin in ji s prevozom ne zadajamo novih poškodb.
c) Živali, pri katerih je bil opravljen veterinarsko zootehnični poseg, kot sta
dekornuacija ali kastracija, vendar samo v primeru, če so se rane po posegu
popolnoma zacelile.
(EC) Uredba 1/2005, aneks I, poglavje I, 3. odstavek

§

Živali, ki so zbolele za boleznijo ali stanjem, ki je prenosljivo na druge živali ali ljudi z
njihovo oskrbo ali s porabo mesa, ali živali, ki kažejo klinične znake sistemskih
bolezni ali izčrpanosti, niso primerne za zakol za uporabo v humani prehrani.
Takšne živali moramo evtanazirati na posebnem prostoru, tako da druge živali ali
trupi in njihovi deli ne morejo priti v stik z njimi, in morajo biti proglašene za
neprimerne za ljudsko uporabo.
(EC) Uredba 854/2004
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2. del

STANJA ŽIVALI, PRI KATERIH
JE PREVOZ NEMOGOČ
ALI JE PREPOVEDAN

Stanja živali, prikazana v teh navodilih,
nikakor ne predstavljajo splošne prakse
v naših hlevih oziroma naših rejah.
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Nesposobnost
gibanja

Da se žival ne more samostojno gibati, pomeni:







gibanje brez bolečine,
vstajanje brez pomoči,
vstajanja – »downer« krave,
stati in obstati,
se premikati,
zelo verjetno ne bodo uspele zadržati ravnotežja med prevozom.

Pic. Yves Millemann

Pic. Animals Angels

Diagnoza »downer« – žival leži, ni
sposobna vstati niti ni sposobna
stati, če jo dvignemo.

Žival težko stoji, ni sposobna
samostojno hoditi, verjetno bo
med prevozom padla.
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Nesposobnost
gibanja

Pic. Animals Angels

Pic. Yves Millemann

Paralizirana krava –
ni sposobna vstati.

Močno otečen tarzalni sklep zadnje desne
noge; žival noge ne obremenjuje, ne more se
premikati brez nepotrebnih dodatnih bolečin.

Lista stanj s tem ni izčrpana.
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Velike odprte rane

V to kategorijo štejemo:


Odprto rano z odprtino v telesno votlino, kot so prsna votlina,
abdominalna votlina ali rana na glavi. Notranje organe lahko
opazovalec vidi od zunaj.



Vsaka kirurška rana, ki se ponovno odpre bodisi zaradi
nastalega abscesa v spodnjih tkivih bodisi ker so šivi popustili
ali so bili odstranjeni.



Velika odprta inficirana rana, po možnosti s prisotnostjo
gnojnega izcedka ali celo ličink.



Vsaka velika rana, kjer je integriteta telesne površine močno
poškodovana. Koža, mišice ali mukozne membrane so
močno poškodovane.

Institut de l’Elevage/ Pic. Didier Raboisson

Rane lahko povzročajo bolečino, lahko so resno inficirane ali celo krvavijo,
kar lahko vodi v hudo izgubo krvi, anemijo in celo privedejo do smrti.

Velika rana, kjer so jasno vidni
poškodovana in odprta koža,
razmaknjene in nekrotične površine
mišičevja. Gre za ponovno odprto ali
slabo celjeno kirurško rano, ki lahko
povzroča bolečino, neudobje in
predstavlja nevarnost za nadaljnje
odpiranje, poškodbo ali krvavitev.
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Izpadi organov




Izpad vagine.

Pic. Animals Angels



Različni organi lahko izpadejo iz svojega običajnega
položaja znotraj telesnih votlin, kot so rektum, vagina in
uterus.
Izpadli organi se med prevozom z lahkoto dodatno
poškodujejo, kar lahko vodi k profuznim krvavitvam, ki ob
daljšem prevozu lahko predstavljajo nevarnost za življenje
živali.
Stanje se lahko med prevozom akutno poslabša.
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Profuzno, stalno
krvavenje
(hude krvavitve)



Pic. Animals Angels




Profuzna in stalna krvavitev je lahko posledica poškodbe ali
sistemske bolezni.
Zanjo je značilno, da se lahko med prevozom okrepi.
Huda izguba krvi lahko v skrajni fazi privede tudi do smrti
(odvisno od velikosti krvne žile, ki je poškodovana).

Krava, ki krvavi skozi vagino.
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Napenjanje





Pic. Yves Millemann




Napenjanje nastane, ko se v vampih proizvaja prekomerna količina
plinov, ki jih žival ni sposobna podrigniti.
Ko se plin nabira, popek oteče.
Dihanje postaja težje in težje, pride lahko do cirkulatornih motenj in
kolapsa.
Žival lahko med prevozom pogine.
Troakirana žival prav tako ne sme na prevoz, ker gre za odprto rano
v telesno votlino, ki je med prevozom ne moremo nadzorovati.

Žival, ki je napeta na obeh straneh
abdomna. Abdomen je razširjen zaradi
napenjanja vampa.
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Krava v času visoke
brejosti ali takoj po
porodu


Pic. Animals Angels



Krave, ki so breje zadnji mesec normalno dolge brejosti ali
so povrgle pred tednom dni, niso primerne za prevoz.
Če obstajajo dvomi o dolžini brejosti, je treba dolžino
brejosti prekontrolirati s kliničnim pregledom v kombinaciji
s pregledom dokumentacije.

Krava takoj po porodu. Takšne krave ni
dovoljeno prevažati še teden po porodu.
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Vidna posteljica



Institut de l’Elevage/ Pic. Sylvie Chastant



Krave, ki se po porodu ni očistila, ni mogoče prevažati iz dveh
razlogov:
1. Ker je manj kot sedem dni po porodu ali abortusu.
2. Ker ni mogoče nadzirati poteka dogodkov med prevozom.
Zaostala posteljica je lahko tudi indikator zdravstvenih problemov
z veliko verjetnostjo komplikacij.

Vidna placenta,
ki visi iz vagine.
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Shujšanost, slaba
telesna kondicija




Pic. Animals Angels

Pic. Animals Angels



Shujšane živali pogosto opisujemo kot kost in koža, ker so rebra in
vretenčni podaljški dobro vidni.
Večinoma so preslabotne za prevoz oziroma nimajo dovolj
fizične moči, da bi prenesle tudi najkrajši prevoz do najbližje
klavnice.
Takšne živali bodo tudi zavrnjene pri pregledu pred zakolom na
klavnici kot neprimerne za prehrano ljudi.

Izčrpane živali, kondicijsko preslabe,
da bi jih prevažali.
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Zaključki

Živali v stanjih, ki so bila prikazana v II. delu
nasvetov, ne smemo nikoli prevažati.

S takšnimi živalmi moramo ravnati v skladu z navodili, ki so navedena v aneksu
II Uredbe 1/2005.
Če je žival imela nesrečo in jo je zadelo eno od stanj, opisanih v II. delu
nasvetov, jo lahko zakoljemo v hlevu ali na farmi, kjer se ji je nesreča dogodila,
pri tem pa je treba upoštevati vsa določila Uredbe 853/2004.
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3. del

STANJA ŽIVALI, KJER JE
PRED PREVOZOM
POTREBNO DODATNO
PRESOJANJE
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Treba se je
pravilno odločiti

Vsekakor naletimo na situacijo, kjer je stanje živali težko takoj
oceniti in je zaradi tega zelo težko sprejeti pravilno odločitev,
ki bo v skladu z zakonom, poklicno etiko in lastnim
prepričanjem.
Namen tega dela navodil je opisati tista mejna stanja, ki
lahko privedejo do razmišljanja o pravilni odločitvi, da bi tako
olajšali odločitev z opisom indikatorjev, ki bodo povečali
možnost pravilne odločitve o tem, ali je žival sposobna za
transport ali ne.

V takšnih primerih moramo premisliti:
 Splošno stanje živali.
 Dolžino in posebne pogoje prevoza, kot so klimatske razmere,
gostota živali med prevozom, način prevoza itd.
 Ali se lahko stanje med prevozom poslabša.
 Možnost, da veterinar ob prihodu v klavnico takšno žival zavrne.
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Težave pri gibanju

Osnovno pravilo:
ŽIVAL, KI NI SPOSOBNA OBREMENITI VSEH ŠTIRIH NOG,
NI PRIMERNA ZA PREVOZ.

Da bi se pravilno odločili, je treba presoditi naslednje:
 Pripravljenost za gibanje.
 Znake bolečine.
 Nenaravna stoja ali gibanje.
 Splošno stanje živali.
Institut de l’Elevage/ Pic. Sébastien

Žival, ki se giblje nefiziološko
(zadnja desna noga): preveriti je
treba, ali je sposobna obremeniti
vse noge enakomerno in ali je
sposobna obdržati ravnotežje.

Pic. Charles Blanc

Na prvi pogled je videti žival v
redu, kljub temu pa je potreben
bolj natančen pregled: ali je žival
sposobna obremeniti prednjo
desno nogo in se gibati brez
znakov bolečine.
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Težave pri gibanju

Žival ne obremenjuje na polno
zadnje desne noge, kar lahko
predstavlja problem, zato je
potrebna dodatna ocena, ali
je žival sposobna polno
obremeniti nogo in ali se lahko
giblje brez nepotrebne
dodatne bolečine.

Pic. Borut Zemljič

Razbremenjevanje ene noge.
Preveriti je treba ali bo žival
sposobna stoje prenesti transport
do najbližje klavnice.
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Kirurške rane

IDE/ Pic. Sylvie Chastant /Yves Millemann

Za preprečevanje izpada
maternice ali vagine se postavijo
zaščitni šivi ali vsadijo sponke.
Veterinar je pred prevozom dolžan
preveriti, ali so šivi ali sponke trdno
na mestu in ali med prevozom ne
bo prišlo do dodatnih poškodb.

Prevoz potreben manj kot
teden po porodu.
NEPRIMERNA ZA PREVOZ

Prevoz živali je potreben po prvem
tednu po porodu in žival je v dobrem
splošnem stanju.
PRIMERNA ZA PREVOZ

Prevoz je potreben več kot
teden po porodu, a je žival
v slabi splošni kondiciji.
NEPRIMERNA ZA PREVOZ
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Kirurške rane

Pic. Zeev Noga

Pic. Yves Millemann

Odprte kirurške rane, ki so zašite

Rana še ni popolnoma zarasla – od
posega sta minila šele dva dneva.

Rana je popolnoma zarasla,
ni nevarnosti, da bi se
ponovno odprla.
PRIMERNA ZA PREVOZ

ŽIVAL NI PRIMERNA
ZA PREVOZ
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Rane

Treba je oceniti, ali rane, ki so prisotne, povzročajo nepotrebno dodatno
bolečino med prevozom, ali zaradi njih lahko pride do nekontroliranega
krvavenja, ki lahko ogrozi življenje živali.
Da lažje sprejmemo odločitev, moramo presoditi:






Ali je rana obsežna in težja.
Ali imamo opravka z več odprtimi ranami.
Ali je stara in na mestu, kjer ne škodi, ali predstavlja nevarnost za
življenje živali.
Ali je rana v fazi celjenja ali pa se ne celi.

Ko je rana odprta, obsežna in težja, žival ni primerna za prevoz.

Institut de l’Elevage/ Pic. Didier Raboisson

Ta rana na zadnjem desnem
skočnem sklepu kaže znake
gnojnega izcedka. Treba je
preveriti, ali gre za površinski
proces ali za globljo prizadetost
sklepa, ali je žival sposobna
popolnoma obremeniti nogo.
Preveriti je treba, ali je žival
sposobna enakomerno
obremeniti vse štiri okončine.
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Pic. IRU

Pic. BSI Schwarzenbek - Karen von Holleben

Rane

Zlomljen rog: poškodba je videti
težja, kot je v resnici. Rana je še
vedno pokrita z deli roga in krvavitev
je omejena.

Zlomljen rog: težja rana z odprto
kranialno votlino, površina rane zelo
občutljiva in izpostavljena.
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Rane

Pic. Animals Angels

Pic. Animals Angels

Majhne, neobsežne, lažje ranice
po metakarpusu. Rane so
površinske, udeležena je samo
koža, rahel serozni izcedek ali
zelo omejene krvavitve.

Pic. BSI Schwarzenbek - Karen von Holleben

Huda poškodba parklja,
spremljajo jo znaki vnetja
(oteklino področja,
povečano lokalno
temperaturo področja in
bolečino).

Majhne, neobsežne, lažje ranice po
repu. Rane so površinske, udeležena
je samo koža, rahel serozni izcedek ali
zelo omejene krvavitve.

38

Problemi na koži

Problemi na koži so lahko znak sistemske bolezni, ki je lahko prenosljiva na
druge živali ali ljudi.
Treba je premisliti:
 Splošno stanje in kondicijo živali.
 Prisotnost neprijetnih vonjav, mokrih delov kože zaradi izcedkov, ran.
 Ali so spremembe obsežne ali samo lokalne.

Pic. Yves Millemann

Pic. Yves Millemann

Pic.Cécile Boos

Žival, opečena od
sonca, treba je
kontrolirati splošno stanje
pred prevozom.

Brezdlačna področja – v
predstavljenem primeru gre za
površinski proces brez sekrecije ali
vpliva na splošno stanje živali..

Obsežna papilomatoza
lahko predstavlja tveganje
za dodatne poškodbe med
prevozom. Zagotoviti je
treba izključevanje dodatnih
poškodb.
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Nenormalni izcedki

Nenormalni izcedki so večinoma znak bolezni.

Pic. Yves Millemann

Treba je presoditi:
 Splošno stanje živali.
 Kvaliteto, kvantiteto, barvo, konsistenco in vonj izcedka.
 Od kod prihaja izcedek (ustna votlina, nos, vulva, penis ...).

Institut de l’Elevage/ Pic.Yves Millemann

Izcedek iz nosa, ki ga ne
spremljajo splošni znaki obolenja.

Obsežen gnojni izcedek iz nožnice, ki
ima svoj izvor v maternici, kar kaže na
obsežno splošno bolezen pri kravi.
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Otekline

Oteklina je lahko osamljen simptom ali del velikega, splošnega
obolenja.
Pretehtati je treba:
 Kakšno je splošno stanje živali.
 Ali se na oteklini kažejo znaki vnetja (toplota, sprememba barve
in bolečina).
 Ali žival zaradi otekline nenormalno stoji ali je njena hoja
drugačna.
 Ali lahko oteklina poveča nevarnost dodatne poškodbe med
prevozom ali celo lahko povzroči dodatno, nenadno nevarnost
velike krvavitve.

Pic. Yves Millemann

Oteklina je edem in lahko
predstavlja resen sistemski
problem (cirkulatorne težave,
hudo, splošno invazijo s
paraziti), zato je potrebna
dodatna ocena stanja in
presoja o primernosti za
prevoz. Potrebna je ocena
splošnega stanja.
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Pic. A. Angels

Pic. Yves Millemann

Pic. Yves Millemann

Otekline

Huda flegmona, znak težke infekcije
z možnostjo poslabšanja splošnega
stanja živali.

Pic. Yves Millemann

V primerih na slikah gre za lokalizirane
procese, ki nimajo vpliva na splošno
stanje živali. Ni nikakršnih nevarnosti za
dodatno poškodbo, ni šepanja oziroma
je v znosnih mejah (1–3).

Če je prizadetih več sklepov pri isti
živali, lahko gre za sistemsko
bolezen; v takem primeru je treba
preveriti, zakaj je prišlo do oteklin
(tehnološke težave v hlevu ali
sistemska bolezen živali).
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Driske

Driska je lahko izoliran znak nekega vpliva na organizem ali znak
sistemske bolezni.

Pic. Yves Millemann

Pic .Institut de l’Elevage

Zato je treba presoditi:
 Kakšno je splošno stanje živali.
 Možnost poslabšanja stanja in nastopa akutne dehidracije
med prevozom.
 Možnost prenosa kužnih bolezni.

Žival lahko prevažamo, če je izgubila
omejene količine tekočine in je v dobri
splošni kondiciji.

Žival je izgubila veliko tekočine,
kaže znake splošne dehidracije in
stanje splošne
oslabelosti.

Izguba velikih količin tekočine je
nevarna in teži k poslabšanju
stanja.
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Težave pri dihanju

Težave pri dihanju lahko kažejo na druge resne zdravstvene probleme.

Pic. Animals Angels

Pic. Yves Millemann

Treba je presoditi:
 Splošno stanje živali.
 Prisotnost respiratornega distresa (odprt gobec, glava in vrat
iztegnjena naprej, razkoračene prednje okončine, slinjenje, hlastanje
za zrakom).
 Nenadno poslabšanje med prevozom lahko vodi do nenadnega
pogina.

Živali na obeh slikah kažeta znake respiratornega distresa in nista
sposobni prenesti dodatnega stresa zaradi prevoza.

.

44

Procesi na vimenu

Spremembe na vimenu lahko vodijo k problemom dobrobiti med
prevozom, zato je treba pretehtati:



Pic. Yves Millemann



Splošno stanje živali.
Nevarnost povzročanja dodatnih nepotrebnih bolečin in trpljenja
med prevozom.
Pojav nenormalnih stoj ali hoje pri prizadeti živali.

Pic. Institut de l’Elevage

Lokaliziran proces, papilomatoza
vimena brez vpliva na splošno
zdravstveno stanje živali.

Gangrenozni mastitis,
kjer opazimo škrlatno
ali modro obarvano
vime z vlažnimi,
secernirajočimi
ranami.
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Krave v intenzivni
mlečni proizvodnji

Krave v fazi intenzivne mlečne proizvodnje so večinoma občutljive živali, ki jim
je treba posvečati posebno pozornost, kot predvideva tudi zakonodaja EU.
Zaradi tega je treba presoditi:
 Če takšnih krav ne spremljajo teleta, ali so jih spremljevalci sposobni
pomolsti najmanj vsakih 12 ur.
 Če imamo opravka s prevozom molznih krav, ki bo daljši kot 12 ur, je
treba obvestiti prevoznika, da mora zagotoviti molžo. V tem primeru
morajo biti prevozni dnevniki s planom potovanja na razpolago
najmanj dva dni pred nameravanim potovanjem in na voljo
uradnemu veterinarju.
 Krave, ki nisi redno molzene, lahko trpijo hude bolečine, takšni
postopki lahko vodijo v bolezenska stanja in povzročena sta lahko
nepotrebna bolečina in trpljenje med prevozom.

Pic. Animals Angels

Do spuščanja mleka lahko
pride zaradi tega, ker žival
ni bila pomolzena ali ker je
prisotna poškodba vimena
ali seska. Presoditi je treba,
kaj je vzrok, in se odločiti za
prevoz v skladu z najdenimi
dejstvi.
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Nenormalno
obnašanje in
živčni znaki
Nenormalno obnašanje živali ali živčni znaki so lahko povezani s številnimi
boleznimi, za nekatere od njih je zelo težko dokončno opredeliti in postaviti
končno diagnozo.
Pri tem je vedno treba premisliti:
 Kakšno je bilo vsakdanje obnašanje živali.
 Ali so vzrok za znake prekomerni stres ali razburjenost živali.
 Ali nenormalno obnašanje spremljajo še kakšni drugimi znaki.
 Ali obstaja zaradi pojava teh znakov nevarnost prenosa na druge
živali ali je takšna žival potencialno nevarna za ljudi, ki sodelujejo pri
prevozu, ali celo za ljudi, ki bi bili ogroženi v prehranski verigi.

Pic. Jean-Marie Nicol

Žival pritiska z glavo v zid. Živčni
simptomi, ki so lahko znak
različnih bolezni.
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Nevarne živali






Nevarne živali lahko predstavljajo nekontrolirano nevarnost ter povečano
tveganje za zdravje in varnost ljudi, ki sodelujejo pri prevozu, za druge živali in
ne na koncu tudi zase.
Socialno obnašanje je različno ter odvisno od starosti, pasme, spola in prejšnjih
izkušenj živali.
Znano je, da lahko govedo med prevozom bistveno spremeni svoje običajno
obnašanje ter postane nevarno za okolico in zase.
Če obstajajo znani vzorci obnašanja iz časa reje, mora rejec pred začetkom
prevoza opozoriti vse udeležene na morebitno nenavadno vedenje ali na
potencialno nevarnost.
Po takem opozorilu se vedno prevoznik odloči, ali bo prevažal takšne živali. Pri
tem mora oceniti tveganja, ki jih lahko povzroči nalaganje takšnih živali.

Pic. Jean-Marie Nicol



Nevaren bik; ali si pripravljen tvegati?
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Živali s prizadetim
vidom

ENOOKE ŽIVALI

Pic. Animals Angels

Živali, ki imajo prizadet vid, z lahkoto postanejo dezorientirane v prostoru,
prestrašene ali pod takšnim stresom, da jih ne smemo oddeliti iz njihove
socialne skupine, ki so je vajene in imajo v njej trden socialni status.

Žival slepa na eno oko.
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Živali s prizadetim
vidom

SLEPE ŽIVALI
Ko je žival slepa, je nevarnost dezorientacije, pojavljanja strahu ali poškodbe med
prevozom zelo velika in s postavljanjem živali v novo okolje eksponentno narašča.
Zaradi tega slepih živali naj ne bi prevažali.
Vendar iz prakse vemo, da je takšne živali pod posebnimi pogoji, ki jih mora
določiti veterinar, mogoče prevažati na kratke razdalje brez nevarnosti zanje in za
okolico.

Pic. Yves Millemann

Slepa žival: velika
nevarnost dezorientacije
in stresa, obstaja tudi
velika nevarnost, da bo
žival med prevozom
izgubila ravnotežje in
padla.
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Aneks I

Glavne zakonske reference

Evropska zakonodaja:


Uredba (EC) 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 29.
aprila 2004 (aneksi II in III; Uradni list EU št. 226 z dne 25. 06. 2004), ki
opredeljuje glavna določila o hrani živalskega izvora,



Uredba (EC) 854/2004 Evropskega parlamenta in Sveta Evrope z dne 29.
aprila 2004 (poglavja III in IV; Uradni list EU št. 226 z dne 25. 06. 2004), ki
opredeljuje določila o specifičnem nadzoru nad proizvodi živalskega izvora,
ki so namenjeni za prehrano ljudi,



Uredba Sveta Evrope 1/2005 z dne 22. 12. 2004 (aneks I, Uradni list EU št. 3 z
dne 5. 1. 2005), ki določa zaščito živali med prevozom in podobnimi
postopki,



Uredba Sveta Evrope 1099/2009 o zaščiti živali v času zakola.
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Aneks II

Priporočila, kadar so živali nesposobne za nadaljnji prevoz na mestu nakladanja, na izvornih
farmah, zbirnih centrih in kontrolnih mestih med prevozom.
Na izvornih farmah, zbirnih centrih in kontrolnih točkah:
 Izločanje živali, ki niso primerne za nadaljnji prevoz, od drugih.
 Takojšnji posvet z veterinarjem praktikom, ki mora odločiti, ali je umestno žival zdraviti ali
ne.
 Če je treba, takoj odrediti prisilno klanje ali evtanazijo glede na to, kaj bo povzročilo
živali manjšo dodatno, nepotrebno bolečino ali nepotrebno trpljenje.
Med prevozom:
 Ločevanje živali, ki niso primerne za prevoz, od zdravih živali.
 Čim hitrejša prva pomoč živali, kar opravi veterinar praktik. Le-ta tudi odloči, ali je treba
žival zaklati, ali jo je treba evtanazirati glede na to, kaj ji bo povzročilo najmanj
dodatnega trpljenja ali bolečine.
 Uporabiti je treba vse ukrepe iz predvidenih postopkov v primeru sile, ki morajo biti
priloženi pri vsakem prevozu, daljšem kot 8 ur.
Če takšnega plana za primer izrednih razmer ni na vozilu, ki prevaža živali:
 Če je končno namembno mesto oddaljeno manj kot 2 uri, je treba vzpostaviti stik z
osebo, ki je za prevoz zadolžena na namembnem mestu. Ta oseba mora zagotoviti
veterinarja ob času in na mestu prihoda.
 Če je končno namembno mesto oddaljeno več kot 2 uri, je treba vzpostaviti stik z
organizatorjem prevoza, ki mora zagotoviti, da bodo živali razložene na najbližji primerni
lokaciji, kot je na primer kontrolna točka, mesto za razkladanje v primeru sile ali pa v
najbližji klavnici.
 Za vse prevoze mora biti na voljo načrt ukrepov ob izrednih razmerah.
Na namembnem mestu:
 Če odraslo govedo ni sposobno samo vstati in ga ni mogoče odstraniti iz prevoznega
sredstva tako, da ji to ne bo predstavljalo nepotrebnega dodatnega trpljenja in
bolečin, mora biti žival zdravljena, omamljena, zaklana ali evtanazirana na prevoznem
sredstvu. O njeni usodi se odloči pozneje v skladu z veljavno zakonodajo.
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Aneks III
Kako oceniti
šepanje

Gibalna ocena 1: gibanje z enakomernim
obremenjevanjem vseh okončin, z ravno linijo hrbta.
Primerna za prevoz
Ocena šepavosti pri govedu posneta po sklepu mednarodne konference o šepavosti pri govedu, Maribor 2004
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Kako oceniti
šepanje

Gibalna ocena 2: v fazi stanja ni videti nenormalnosti, v gibanju
neenakomernost obremenjevanja, hrbtna linija izbočena.
Primerna za prevoz
Ocena šepavosti pri govedu posneta po sklepu mednarodne konference o šepavosti pri govedu, Maribor 2004

30

Kako oceniti
šepanje

Gibalna ocena 3: v fazi stanja in gibanja je mogoče opaziti
neenakomerno obremenjevanje okončin, izbočena hrbtna linija.
Včasih je težko določiti prizadeto okončino ali sklep.
Primerna za prevoz
Ocena šepavosti pri govedu posneta po sklepu mednarodne konference o šepavosti pri govedu, Maribor 2004
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Kako oceniti
šepanje

Gibalna ocena 4: hrbtna linija izbočena v stanju ali gibanju, voljnost
za gibanje slaba, vidno razbremenjuje eno nogo.
Primerna za prevoz, če se giblje sama,
neprimerna, če ne obremeni vseh okončin
Ocena šepavosti pri govedu posneta po sklepu mednarodne konference o šepavosti pri govedu, Maribor 2004
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Kako oceniti
šepanje

Gibalna ocena 5: žival se ni pripravljena premikati, s težavo
vstane, ne obremeni vseh štirih nog, hodi po »treh«, zaostaja
za čredo, brez posebnega priganjanja se ne premika.
Ni primerna za prevoz
Ocena šepavosti pri govedu posneta po sklepu mednarodne konference o šepavosti pri govedu, Maribor 2004
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