ΒΌΛΤΕΣ
ΜΕRIDES
ΆΜΑΞΑ
CARRIAGE
Ελέγξτε ότι η άμαξα δεν είναι υπερφορτωμένη.
Κανόνας: ένας τροχός για κάθε άτομο.
Ελέγξτε ότι το φορτίο είναι καλά ισορροπημένο.
Ελέγξτε κατά πόσο ο εξοπλισμός δεν έχει κακή
εφαρμογή ή εάν προκαλεί πληγές ή δυσφορία
στο ζώο.
Αξιολογήστε την κατάσταση. Εάν δεν είστε
100% ευχαριστημένοι, τότε μην ιππεύσετε το
γαϊδούρι ή το μουλάρι.
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την ευημερία των
ζώων.
Είμαστε όλοι υπεύθυνοι στο να βελτιώνονται οι
κακές συνθήκες.

Το THE DONKEY SANCTUARY εργάζεται
από το 2006 σε πολλές τουριστικές περιοχές,
για να βελτιώσει τις συνθήκες των γαϊδουριών
και μουλαριών τα οποία χρησιμοποιούνται ως
τουριστικά ταξί. Οι επανειλημμένες επισκέψεις,
οι προσφορές στήριξης και οι διαπραγματεύσεις
με τους επικεφαλής, καθώς και τους λειτουργούς
αυτών των ταξί, είχαν ως αποτέλεσμα μόνο
περιορισμένες και βραχυπρόθεσμες βελτιώσεις.
Μία πρόσφατα ανεξάρτητη έρευνα, έχει
επιβεβαιώσει ότι αυτά τα ζώα ακόμη υποφέρουν
από τα απαράδεκτα φτωχά πρότυπα φροντίδας,
συμπεριλαμβανομένων: να φορτώνονται με
υπέρβαρους αναβάτες, να φορτώνονται με δύο
αναβάτες κάθε φορά, την περιορισμένη πρόσβαση
σε φαγητό και νερό, ανεπαρκή στέγαστρα για τις
καιρικές συνθήκες, ανεπαρκή διαλείμματα για
ξεκούραση, ανεπαρκή ή ακατάλληλο εξοπλισμό.
Αυτές οι συνθήκες είναι απαράδεκτες για τα ζώα
και επικίνδυνες για τους αναβάτες.
ΑΥΤΆ ΤΑ ΖΏΑ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΒΟΉΘΕΙΑ
ΣΑΣ. ΑΠΌ ΕΣΆΣ ΕΞΑΡΤΏΝΤΑΙ ΌΛΑ. ΕΆΝ ΈΧΕΤΕ
ΟΠΟΙΕΣΔΉΠΟΤΕ ΑΜΦΙΒΟΛΊΕΣ — ΜΗΝ ΙΠΠΕΎΕΤΕ.
ΑΝΑΦΈΡΕΤΕ ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ ΘΈΜΑΤΑ ΣΕ:

Τοπικές Αρχές
enquiries@thedonkeysanctuary.org.uk
Στον αντιπρόσωπο του κρουαζιερόπλοιου σας και/ή
στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα
ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΉΡΙΞΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΔΡΑΣΗ
GLOBAL
WORKING
Το The Donkey Sanctuary στοχεύει σε έναν
κόσμο όπου τα γαϊδούρια και τα μουλάρια
ζούνε απαλλαγμένα από τον πόνο και στο ότι
η συνεισφορά τους προς την ανθρωπότητα
αποτιμάται πλήρως.
www.thedonkeysanctuary.org.uk
00536_16

ΣΚΈΨΟΥ ΠΡΟΤΟΎ
ΙΠΠΕΎΣΕΙΣ.

Τα ζώα έχουν
τα όρια τους, όπως ακριβώς
TAKE
S.T.E.P.S.
κι εμείς.
IMPORTANT THINGS
Παρακαλούμε όπως αναλογιστείτε την
TO
CONSIDER
ευημερία
του ζώου.
BEFORE
RIDING
ΜΗΝ ΙΠΠΕΎΕΤΕ
ΖΏΑ ΤΑA
ΟΠΟΊΑ
DONKEY
OR MULE.
ΚΑΚΟΜΕΤΑΧΕΙΡΊΖΟΝΤΑΙ.
Οι ακόλουθες πληροφορίες θα σας
βοηθήσουν να κάνετε την σωστή επιλογή.

ΒΆΡΟΣ
WEIGHT

ΣΤΈΓΑΣΤΡΟ
SHELTER

Αναλογιστείτε το μέγεθος, τον σωματικό τύπο και
την φυσική κατάσταση του ζώου το οποίο πρόκειται
να ιππεύσετε – θα πρέπει να μεταφέρει το μέγιστο
του 25% του δικού του βάρους σώματος.
Εάν είστε υπέρβαροι,
ΟΔΗΓΟΣ ΒΑΡΟΥΣ
εύσωμοι ή πολύ ψηλοί για το
ΜΕΓΑΛΟΥ
ζώο, τότε μην το ιππεύσετε.
ΓΑΪΔΟΥΡΙΟΥ
50 κιλά / 8 λίβρες
Μόνο ένα άτομο κάθε
ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΥΛΑΡΙ
φορά πρέπει να ιππεύει σε
100 κιλά / 16 λίβρες
οποιοδήποτε ζώο.

Ελέγξτε κατά πόσο το ζώο έχει πρόσβαση σε
κάποιο στέγαστρο εν μέσω συνθηκών ιππασίας.
Ελέγξτε κατά πόσο επιτρέπεται στο ζώο να
ξεκουράζεται εν μέσω ιππασίας.

ΝΕΡΌ
WATER
Ελέγξτε κατά πόσο το ζώο έχει πρόσβαση σε
φρέσκο, καθαρό νερό εν μέσω ιππασίας.

ΑΣΦΆΛΕΙΑ
WATER
Θα πρέπει να συνοδεύεστε από κάποιον συνοδό σε
όλη την διάρκεια της ίππευσης.
Αναρωτηθείτε κατά πόσο η συμπεριφορά του
συνοδού είναι σωστή προς το ζώο και τον επιβάτη
Πρέπει να καλύπτεστε από ασφαλιστική για να
ιππεύετε.
Μην ιππεύετε σε συνωστισμένες περιοχές όπου
άλλα ζώα και τουρίστες ενέχουν κινδύνους.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
WATER
Ελέγξτε κατά πόσο ο εξοπλισμός του ζώου έχει
κακή εφαρμογή ή εάν του προκαλεί πληγές ή
δυσφορία.
Ελέγξτε εάν το ζώο έχει πληγές γύρω από το
στόμα, το σαμάρι, την ιπποσκευή ή στο

