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ĮVADAS
Rekomendacijos benamių gyvūnų populiacijos mažinimo ir kontrolės strategijai sukurtos
pagal Italijos gyvūnų globos organizacijos „FONDAZIONE MONDO ANIMALE”, sėkmingai
dirbančios valkataujančių ir benamių gyvūnų populiacijos mažinimo ir kontrolės srityje nuo 1986
metų, metodinę medžiagą, skirtą kompetentingų valstybinių organizacijų ir savivaldybių atstovams.
Taip pat buvo remtasi Gyvūnų globos tarnybos „Pifas“ (toliau – Tarnybos) savanorių kasdieninio
darbo patirtimi ir praktika bei žiniomis, įgytomis tarptautinių mokymų ir gyvūnų globos
konferencijų metu ir bendradarbiaujant su Lietuvos gyvūnų globos draugija, įvairiomis užsienio
gyvūnų globos organizacijomis.
Rekomendacijų tikslas - parodyti, kad Lietuvoje egzistuojanti valkataujančių ir benamių
gyvūnų problema gali būti išspręsta ne juos gaudant ir naikinant, o vadovaujantis humaniškais,
efektyviais ir ilgalaikiais metodais.
Tarnyba tiki, kad, laikantis šių rekomendacijų ir išdėstytos strategijos, ilgainiui benamių ir
valkataujančių gyvūnų populiacija Lietuvoje būtų stabilizuota ir pasiektų tokį lygį, kad, siekiant
kontroliuoti jų skaičių, nereikėtų gyvūnų masiškai eutanazuoti tik dėl tos priežasties, kad jų yra
perdaug, o gyvūnų globos namai turėtų pakankamai vietos laikinai gyvūnų globai tinkamomis
sąlygomis tol, kol benamiui gyvūnui bus surasti nauji šeimininkai. Be to, sumažėtų konfliktų tarp
visuomenės narių grupių, t.y., tarp pasisakančiųjų už ir prieš gyvūnus, būtų mažiau piktinamasi
atsakingomis valstybinėmis institucijomis, savivaldybėmis, gyvūnų gaudymo ir karantinavimo
tarnybomis dėl gyvūnų gaudymo ir jų masiško eutanazavimo. Tik glaudus bendradarbiavimas tarp
valstybinių institucijų atstovų, gyvūnų globos organizacijų ir visuomenės narių, visapusiška
pagalba vieni kitiems, supratimas ir pasitikėjimas duos reikiamų rezultatų iš esmės keičiant
dabartinę benamių gyvūnų padėtį Lietuvoje ir padės išlaikyti jau pasiektus rezultatus.

Pagarbiai,
Gyvūnų globos tarnyba „Pifas“

2008 m.
Vilnius
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1. BENAMIŲ IR VALKATAUJANČIŲ GYVŪNŲ PROBLEMA
Visame pasaulyje gyvūnų globos organizacijos įvairiais būdais bando spręsti valkataujančių
gyvūnų problemą ir mažinti jų populiaciją. Kiekviena organizacija vadovaujasi skirtingais
benamių ir valkataujančių gyvūnų kontrolės būdais.
Šį reiškinį galima pastebėti ne tik
Lietuvoje, bet ir daugelyje kitų pasaulio
valstybių: tose vietose, kur yra lengvai
prieinamų „maisto šaltinių" – atvirų šiukšlių
konteinerių ir savartynų, kur nesunkiai galima
rasti prieglobstį nuo šalčio ir lietaus (pvz.,
daugiabučių namų rūsiuose ir apleistuose
pastatuose), visuomet sutiksime valkataujančių
kačių ir šunų. Neretai jie būna sergantys,
prastai atrodantys, baikštūs arba sulaukėję. Pamatę tokį gyvūną, vieni žmonės jo gaili, kiti išsigąsta
ar ima piktintis.
Taigi, žmonių reakcija skirtinga, tačiau klausimas, kuris neišvengiamai kyla, yra vienas kodėl tokia padėtis yra tik kai kuriose valstybėse? Kodėl šito nepamatysime Vokietijoje, Didžiojoje
Britanijoje ar kitose šalyse? Ar tai švietimo, efektyvios sistemos, tradicijų, švaros klausimas, o gal
priežastys visai kitos? Tiesa yra tokia - kasmet visame pasaulyje milijonai sveikų, draugiškų šunų
ir kačių yra sunaikinama dėl paprasčiausios priežasties – JŲ YRA PER DAUG! Tačiau akivaizdu,
kad pati problema tokiu būdu neišnyksta, nes jų vis tiek yra per daug!
Tai įrodo, kad gyvūnų naikinimas nėra veiksminga priemonė! Naikinimas nesumažina
valkataujančių ir benamių gyvūnų skaičiaus visam laikui. Naikinimas nesumažina valkataujančių
gyvūnų platinamų ligų, ir akivaizdu, kad gyvūnų gaudymas ir jų naikinimas yra brangus!
Masinis gyvūnų gaudymas ir naikinimas be priežasties, sukelia visuomenės pasipiktinimą
savivaldybėmis ir jų nustatyta tvarka, priešiškumą gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybų
darbuotojų atžvilgiu. Dažnai gyventojai tokius gyvūnus slepia, apie juo niekam nepraneša.

1.1. Pagrindiniai benamių gyvūnų populiacijos valdymo
uždaviniai
Svarbiausias benamių gyvūnų populiacijos valdymo uždavinys (turėtų būti) - siekti
atitinkamose vietovėse išlaikyti tokio lygio bendrą šunų ir kačių populiaciją, kad nereikėtų naikinti
benamiais tapusių sveikų ir draugiškų gyvūnų, o gyvūnų prieglaudos nebūtų perpildytos. Nuo
esamos padėties priklauso tai, kaip tuos siekius įgyvendinti.
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Kitaip tariant, vietovėse, kur yra pusiausvyra tarp naujai atsirandančių benamių
gyvūnų skaičiaus ir jo sumažėjimo (buvo surasti nauji šeimininkai arba gyvūnus ištiko
natūrali mirtis), šios problemos iš esmės ir nėra. Tokiomis aplinkybėmis gyvūnų prieglaudos
suteikia laikiną prieglobstį benamiui gyvūnui (t.y. atlieka savo funkciją), o gyvūnai ten laikomi
tinkamomis sąlygomis, kol jiems surandami nauji šeimininkai.

Antra vertus, vietovėse, kur atsirandančių benamių gyvūnų skaičius viršija skaičių gyvūnų,
kuriems surandami nauji šeimininkai arba kuriuos ištinka natūrali mirtis, gyvūnų bus per
daug, kad būtų galima jiems užtikrinti patenkinamas gyvenimo sąlygas.
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1.2. Požiūris į benamių gyvūnų problemą
Požiūriai į per didelę benamių gyvūnų populiaciją gali būti sugrupuoti taip:

a) problemos ignoravimas;
b) gyvūnų pertekliaus naikinimas;
c) vietovės „ekologinės talpos“ įtakojimas;
d) gyvūnų registravimas ir kasmetinis akivaizdus ženklinimas;
e) sterilizacijos ir kastracijos programos;
f) švietimo programos;
g) tinkamų įstatymų priėmimas, jų vykdymas ir laikymasis.
a. Problemos ignoravimas
Dauguma
savivaldybių nesistengia spręsti benamių gyvūnų problemos iš esmės.
Dažniausiai apsiribojama gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybų paslaugomis, nors jos yra
brangios ir teikia tik trumpalaikę naudą. Karantinavimo tarnybų darbuotojai per dieną sugauna po
kelis gyvūnus, o likę gatvėse valkataujantys gyvūnai toliau veda naujas vadas, t.y. veisiasi kur kas
greičiau nei yra gaudomi.
Tokiu atveju logiška tikėtis valkataujančių gyvūnų populiacijos didėjimo, nors šį reiškinį
veikia ir kiti veiksniai - maisto, vandens ir pastogės buvimas arba trūkumas.
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Jei kurioje nors vietovėje yra tam tikras kiekis maisto, vandens išteklių ir pastogė gyvūnui
pasislėpti nuo blogo oro (lietaus, audrų, šalčio ir pan.), ten visada gyvens maksimalus galimas
valkataujančių gyvūnų skaičius. Tai vadinama „ekologine talpa“.

Tokioje grupėje nebūtinai nuolat gyvens tie patys individai, bet skaičius bus apytikriai pastovus.
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Viena vertus, „ekologinę talpą“ reguliuoja naujos valkataujančių gyvūnų jauniklių vados ir
naujai išmestų į gatvę gyvūnų skaičius, o antra vertus - natūrali gyvūnų mirtis, jų gaudymas ir
eutanazavimas.
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Jei patelė atsiveda jauniklių, bet vietovės „ekologinė talpa“ nesikeičia, jaunikliai toje
vietovėje neliks. Jie arba mirs nuo ligų ar bado, arba, tapę nepriklausomi nuo savo motinos, išeis
ieškoti sau naujos gyvenamosios teritorijos. Kad ir kaip nutiktų, jei gyvūnas yra pagaunamas ir
pašalinamas iš grupės, „vieta“ lieka laisva ir ją gali užimti jauniklis.
Kuo daugiau gyvūnų pagaunama ir pašalinama iš teritorijos,

tuo daugiau jauniklių išgyvena.
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Bendras populiacijos skaičius visuomet grįžta prie maksimalios „ekologinės talpos“.

Šį teiginį patvirtinto Italijos gyvūnų globos organizacijos „Lega Pro Animale“ patirtis
dirbant su benamių populiacija įvairiose teritorijose.
b. Gyvūnų, viršijančių pageidaujamą populiacijos dydį, naikinimas
Daugelį metų visame pasaulyje savivaldos ir gyvūnų gaudymo tarnybos buvo įsitikinusios,
kad vienintelis kelias kontroliuoti valkataujančių gyvūnų perteklių yra jų gaudymas ir naikinimas.
Esame įsitikinę, kad daugelis žmonių sutiks, jog ne toks turėtų būti pagrindinis problemos
sprendimo kelias, be to, šis metodas, kaip minėjome, yra labai brangus. Bandymas išspręsti
valkataujančių gyvūnų populiacijos problemą juos žudant panaikina tik problemos
požymius, tačiau niekada nepanaikins pačios problemos.
Lietuvoje gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybos stengiasi gaudyti ir naikinti gyvūnus,
tačiau neįmanoma sugauti visų valkataujančių gyvūnų per jų veisimosi ir 2 mėnesių nėštumo
laikotarpį. Dar daugiau, kaip jau minėjome, tam tikroje vietoje sugavus ir laikinai sumažinus
benamių gyvūnų skaičių, gaudymo ir karantinavimo tarnybos tik skatina galimybę, kad
vadinamosiose „išvalytose“ teritorijose apsigyvens kiti benamiai gyvūnai, o tai didina visokių
užkrečiamų ligų, tarp jų ir pasiutligės, plitimą.
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Išvada: kadangi tam tikroje teritorijoje neįmanoma išgaudyti visų valkataujančių gyvūnų per
jų veisimosi laikotarpį, pagavus ir sunaikinus tam tikrą jų skaičių, bendras populiacijos dydis
vis tiek išaugs iki maksimalios „ekologinės talpos“.

c. Poveikis „ekologinei talpai“
Kai kuriems aspektams, lemiantiems ekologinę talpą, įtaką daryti sunku. Pavyzdžiui,
vandens ištekliai dažniausiai priklauso nuo gamtos. Be to, gyvūnai, ieškodami papildomų išteklių,
būna labai išradingi.
Galvojant apie prieglobstį, pavyzdžiui, reikėtų
pasirūpinti, kad nebūtų apleistų pastatų, kad būtų
sutvarkyti namų rūsiai ir langai - taip iš valkataujančių
gyvūnų būtų atimtas prieglobstis. Tačiau ir tokiais
atvejais gyvūnai nesunkiai rastų išeitį: šunys gali
išsikasti duobę po krūmu ar miške, katės gali slapstytis
medžiuose ar palėpėse ir daugybėje kitų vietų.
Maisto ištekliai yra vienintelis veiksnys, kuriam galima daryti poveikį. Galimos kelios
paprastos priemonės.
Pavyzdžiui, seniūnijos galėtų pasirūpinti tinkamu šiukšlių
tvarkymu: reguliariai jas surinkti, naudoti sandariai uždaromus
šiukšlių konteinerius, aptverti tvora šiukšlių sąvartynus ir šviesti
aplinkui gyvenančius visuomenės narius.
Tačiau ten, kur šiukšlės metamos į gatves, kur šiukšlių
konteineriai atviri ir perkrauti, visada atsiras gyvūnų - šunų,
kačių, žiurkių ir kt. O visur, kur yra gatvėse gyvenančių šunų ir
kačių, visuomet bus gyvūnus mylinčių žmonių, kurie šių gyvūnų
gailės ir juos maitins. Tai tarsi užburtas ratas.
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KAIP ĮTAKOTI VISĄ GYVŪNŲ
POPULIACIJOS SKAIČIŲ?
- šiukšlių konteinerių tipas
MAŽINTI
EKOLOGINĘ
TALPĄ

- šiukšlių išvežimo dažnumas
- švietimas
- stovinčio vandens
pašalinimas
- uždaryti apleistus namus ir
namų griuvėsius
PREVENCINIS POVEIKIS:
- mažiau gyvūnų gatvėse
- mažiau atsisakytų gyvūnų

STERILIZACIJA

REGISTRAVIMAS
IR ŽENKLINIMAS

INFORMACIJA

SIMPTOMINIS POVEIKIS
pagauti, sterilizuoti ir paleisti,
taip kontroliuojant laukinių
kačių populiaciją be didelių
išlaidų
AKIVAIZDUS ŽENKLINIMAS –
EFEKTYVI KONTROLĖ
- švietimo programos
mokyklose
- skrajutės, lankstinukai
- TV reklama
- informaciniai renginiai
- informaciniai reklamos
stendai

GYVŪNŲ
GAUDYMAS

- sergančių gyvūnų eutanazija
- laikina globa prieglaudoje
- naujų šeimininkų suradimas

ĮSTATYMŲ LEIDYBA,
VYKDYMAS IR
LAIKYMASIS

- atsakingų institucijų
pareigūnų kontrolė
- gyvūnų globos organizacijų
bendradarvbiavimas
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d. Registracija ir akivaizdus ženklinimas
Teisinga gyvūnų registracija ir ženklinimas yra esminis dalykas įgyvendinant sėkmingą
gyvūnų populiacijos kontrolės programą. Veterinarinė kontrolė, t.y. privalomas vakcinavimas nuo
pasiutligės, taip pat daug priklauso nuo tinkamai vykdomos gyvūnų registracijos ir ženklinimo.
Gyvūnų ženkilinimas nematomu, po oda įleidžiamu, integriniu grandynu (mikrochema) nesudaro
galimybių atsakingų valstybinių institucijų pareigūnams (viešosios policijos, veterinarinių tarnybų
ir pan.) viešose vietose kontroliuoti ir tikrinti, kaip gyventojai laikosi nustatytos gyvūnų
registravimo tvarkos, nes tam reikalingas specialus integrinio grandyno (mikrochemos) skaitytuvas.
Taigi, patruliuojantys pareigūnai neturi galimybės nustatyti, ar viešoje vietoje vedžiojantis
augintinį asmuo laikosi nustatytos miesto gyvūnų registravimo tvarkos, ir negali užtikrinti, kad
nesilaikantys tvarkos gyvūnų savininkai būtų nubausti.
Kad ženklinimas būtų veiksmingas ir akivaizdus, reikėtų nustatyti, kad gyvūnai viešose
vietose būtų vedžiojami tik su specialiu, ant antkaklio prisegtu, žetonu, išduodamu gyvūnų
savininkams kasmet vis skirtingos spalvos. Žetonas turėtų būti patvirtintas atsakingų valstybinių
institucijų, iš jo turėtų būti akivaizdu, kad gyvūnas yra registruotas, tam tikra spalva patvirtintų,
kad tais metais gyvūnas vakcinuotas nuo pasiutligės ir veterinaro patikrintas. Tokiu būdu atsakingų
institucijų pareigūnai galėtų užtikrinti nustatytos tvarkos kontrolę ir vykdymą, o mokesčių
vengiantys gyvūnų savininkai būtų nubausti.
e. Sterilizacijos / kastracijos programos
Sterilizacija/kastracija turi būti skatinama visomis įmanomomis priemonėmis. Pvz., galima
aiškinti, kokio amžiaus gyvūnus galima sterilizuoti bei paneigti klaidingą kartais net pačių
veterinarijos gydytojų skleidžiamą mitą apie vienos vados naudą patelės sveikatai. Galima teikti
nuolaidas sterilizacijos/kastracijos operacijoms ar netgi visiškai jas apmokėti. Savivaldybės,
bendradarbiaudamos su kitomis atsakingomis institucijomis, veterinarijos gydytojais ir gyvūnų
globos organizacijomis, turėtų siekti, kad būtų įtvirtintos finansuojamos sterilizacijos/kastracijos
programos, kurios žymiai sumažintų bendrą gyvūnų populiaciją šalyje.

Sterilizacijos/kastracijos metodas, mažinantis bendrą gyvūnų populiaciją, skirstytinas į dvi
kategorijas:
i.
ii.

sterilizacija, mažinanti atsisakomų gyvūnų skaičių;
sterilizacija, mažinanti ir kontroliuojanti benamių gyvūnų veisimąsi ir jų populiaciją
i.

Sterilizacija/kastracija, mažinanti gyvūnų, kurių atsisakoma, skaičių

Iš savo darbo patirties žinome, kad ši problema, t.y. kai šeimininkai tiesiog atsisako katės ar
šuns, labiausiai pastebima pavasarį, kai prasideda ruja. Neatsakingai prižiūrimi gyvūnai pradeda
poruotis ir atsiranda neplanuotų vadų. Gyvūnų savininkai nežino, kur dėti jauniklius, kadangi
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pasiūla neatitinka paklausos, todėl gyvūnai paprasčiausiai išmetami į gatvę. Labai dažnai
atsisakoma ir patelės - motinos, tačiau pasiliekamas sau vienas iš jauniklių. Atsisakydami vadų
"šaltinio" žmonės turbūt tikisi taip išspręsti tolimesnių vadų problemas.
Galima bandyti riboti šio reiškinio paplitimą siūlant gyvūnų savininkams nuolaidas ar
nemokamą gyvūno kastraciją / sterilizaciją. Kadangi Lietuvoje gyvūnų sterilizavimo kainos yra
gana didėlės (patelės sterilizacija kainuoja iki 180 lt., patino - iki 80 lt), dauguma pensininkų,
socialiai remtinų šeimų nepajėgia už jas sumokėti.
Tai pareikalautų nemažų išlaidų, tačiau atneštų naudos ateityje: atsirastų mažiau
nepageidaujamų gyvūnų ir nereikėtų dar didesnių išlaidų jų gaudymui ir karantinavimui. Mažiau
gyvūnų būtų atsisakoma ir atiduodama į prieglaudas.
Išvada: vietovėse, kur nėra nuolat gyvenančių benamių šunų ir kačių, į prieglaudą
atiduodamų gyvūnų skaičius gali būti mažinamas, siūlant namuose laikomų gyvūnų
savininkams nuolaidas ar nemokamą gyvūno kastraciją/sterilizaciją.
ii.

Kastracija/sterilizacija, mažinanti ir kontroliuojanti benamių gyvūnų veisimąsi
ir populiaciją

Kaip buvo minėta ankščiau šiose rekomendacijose, teritorijoje, kur yra daug valkataujančių
gyvūnų ir/arba gaudymo sistema nėra funkcionali, bendras gyvūnų skaičius apytikriai prilygs
„ekologinei talpai“. Lietuvoje didžiąją dalį benamių gyvūnų problemos sudaro valkataujančios
katės. Dauguma jų gimė ir užaugo lauke, todėl jos nėra socializuotos, bijo žmonių ir nuo jų
slapstosi, dėl savo temperamento negali adaptuotis gyvenimui namuose ar žmonių šeimoje.
Vienintelis būdas išspręsti laukinių benamių kačių problemą - vykdyti programą Sugauk Sterilizuok - Paleisk. Tai yra vienintelis humaniškas būdas laukinių benamių kačių populiacijai
mažinti, neperpildant prieglaudų ir nepasmerkiant "išgelbėto" gyvūno eutanazijai arba "kalėjimui"
prieglaudoje visą likusį gyvenimą. Tokios katės gali būti sugaunamos tam skirtomis priemonėmis,
patikrinamos veterinarijos gydytojų, sterilizuojamos/kastruojamos, skiepijamos nuo pasiutligės,
kitų užkrečiamų ligų, ir tik nustačius, kad jos kliniškai sveikos, paleidžiamos atgal į tą pačią
teritoriją. Apie tokią katę informuojama tos teritorijos bendruomenė ir jos nariai. Katės
registruojamos programą vykdančios gyvūnų globos organizacijos dokumentuose, su vietos
gyventojų pagalba maitinamos, stebimas jų gyvenimas. Katės, išgyvenusios toje pačioje teritorijoje
ilgiau nei metus, vėl gaudomos, tikrinamos veterinarijos klinikoje, skiepijamos ir vėl paleidžiamos
į tą pačią teritoriją. Po kastracijos / sterilizacijos atgal paleistos katės liaujasi klajoti gaujomis,
rujos metu nebekelia triukšmo, kuriuo dažniausiai skundžiasi gyventojai, kastruoti katinai nebežymi
savo teritorijos, taigi, nelieka skleidžiamo nemalonaus kvapo. Tokios katės į savo teritoriją
neįsileidžia kitų kačių, ženkliai sumažėja pjautynių tarp tos pačios lyties kačių, jos nemigruoja į
kitas teritorijas.
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Išvada: tokia programa ilgainiui natūraliai sumažins valkataujančių kačių populiaciją,
kadangi, tokiai katei natūraliai nugaišus, nebus jauno kačiuko, kuris užimtų jos vietą. Be to,
programa sutaupytų tokios katės gaudymo, karantinavimo ar išlaikymo visą jos gyvenimą
prieglaudoje išlaidas.
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Šiai programai įtaką daro tokie veiksniai:
1. Nei viena Lietuvoje veikianti gyvūnų globos organizacija ar gyvūnų karantinavimo
tarnyba neturi pakankamai žmonių, kad sugautų visas benames kates vienu metu
prieš jų poravimosi laikotarpį.
2. Nei viena Lietuvoje veikianti gyvūnų globos organizacija ar gyvūnų karantinavimo
tarnyba neturi pakankamai vietos, kad galėtų tinkamai pasirūpinti visomis
pagautomis katėmis, netaikant joms eutanazijos.
3. Nei viena Lietuvoje veikianti gyvūnų globos organizacija ar gyvūnų karantinavimo
tarnyba neturi pakankamai lėšų apmokėti už tinkamą tokių kačių išlaikymą visą jų
gyvenimą prieglaudoje.

Didelę atsakomybės dalį už benamių gyvūnų populiacijos mažinimą ir kontrolę turi prisiimti
ir gyvūnų globos namai (gyvūnų prieglaudos). Prieglaudos turėtų dovanoti
jau
sterilizuotus/kastruotus gyvūnus, taip pat turi būti vedama gyvūnų registracija, stebimas gyvūnų
elgesys ir ieškoma tinkamo šeimininko. Dažna gyvūnų atsisakymo priežastis - impulsyvus
žmogaus įgeidis įsigyti gyvūną, tačiau atslūgus emocijoms, toks asmuo, įvertinęs savo gyvenimo
sąlygas, dažnai supranta, kad gyvūnas visiškai netinka jo gyvenimo būdui. Prieglaudos pareiga
turėtų būti stengtis kuo daugiau sužinoti apie potencialų gyvūno šeimininką, šviesti jį apie pareigą ir
atsakomybę už įsigytą gyvūną, primenant, kad tai - ilgalaikis įsipareigojimas. Taip pat labai
svarbu, kad asmuo, paimdamas gyvūną iš prieglaudos, gautų teisinius gyvūno įsigijimo
dokumentus, įrodančius įsigyto gyvūno nuosavybės perdavimą, teises ir pareigas,
bei
įsipareigojimą laikytis nustatytų gyvūnų priežiūros ir laikymo taisyklių. Jei dėl tam tikrų priežasčių
gyvūno nebuvo galima kastruoti/sterilizuoti prieglaudoje, tokių gyvūnų savininkams turi būti
suteiktos nuolaidos ar galimybė nemokamai atlikti gyvūno kastraciją/sterilizaciją. Teisinį
prieglaudos išduotą dokumentą apie gyvūno paėmimą iš prieglaudos būtų galima pateikti kaip
įrodymą veterinarinėje klinikoje, taikančioje nuolaidas arba nemokamą sterilizaciją/kastraciją. Į
prieglaudas patekę ir jose laikomi gyvūnai turėtų būti registruoti kaip prieglaudos nuosavybė tol,
kol bus perduoti naujam savininkui. Todėl labai svarbu, kad prieglaudos bendradarbiautų su
atsakingomis valstybinėmis institucijomis ir teiktų išsamią informaciją apie į prieglaudą patekusius
ir padovanotus gyvūnus, o naujų savininkų duomenis perduotų atsakingai už gyvūnų registravimą
institucijai.
f. Švietimas ir visuomenės informavimas
Jei augdami vaikai mato, kad jų tėvai neprižiūri, skriaudžia, apleidžia ar tiesiog išmeta
pabodusius gyvūnus į gatvę, tai tikėtina, kad dauguma jų užaugę elgsis taip pat ir tokį pat pavyzdį
rodys savo vaikams. Tačiau jeigu vaikai turėtų galimybę geriau suprasti gyvūno poreikius, jų
požiūris galėtų pasikeisti.
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Organizuojamos nuolatinės švietimo programos mokyklose, pranešimai televizijoje,
spaudoje ir radijuje, šviečiamosios knygelės, lankstinukai, skrajutės ir kita mokomoji medžiaga gali
padėti vaikams ir visuomenės nariams suvokti, kad gyvūnai nenusipelnė žiauraus ir beširdiško
elgesio.
Savivaldybės, atsakingos valstybinės institucijos, veterinarai, gyvūnų globos organizacijos,
o – svarbiausia - gyvūnų gaudymo ir karantinavimo tarnybos bei gyvūnų prieglaudos turėtų
bendromis jėgomis skatinti švietimą apie pareigą ir atsakomybę už gyvūnus. Tokių žinių reikia tiek
naujai gyvūnus pasiimantiems visuomenės nariams, tiek dingusių, pasiklydusių gyvūnų
savininkams.
Neretai gyvūnus išmeta dėl jų elgsenos problemų, su kuriomis, stokodami žinių ir patirties,
savininkai negali susidoroti patys. Tokiais atvejais savininkui reikia suteikti informacijos apie
problemą ir nukreipti pas specialistus. Neretai, sulaukus reikiamos pagalbos ar konsultacijos,
pasitelkus kantrybę ir supratimą, šeimininko ir gyvūno draugystė "prikeliama" naujam ir laimingam
gyvenimui.
GGT „Pifas“ pradėjo teikti pirmąją Lietuvoje nemokamą paslaugą - Kačių ir šunų elgesio
problemų konsultacijų liniją, kur kačių ir šunų elgsenos specialistai telefonu ir elektroniniu paštu
teikia nemokamą konsultaciją gyvūnų savininkams, kurie susidūrė su augintinių elgesio
problemomis.
g. Įstatymų leidimas, jų vykdymas ir laikymasis
Kad ir kokie geri būtų gyvūnų globos organizacijų ketinimai ir planai, pavienės iniciatyvos
turės nedaug naudos, jeigu šalyje nebus gero įstatyminio pagrindo, reguliuojančio gyvūnų gerovę ir
žmonių elgesį su gyvūnais. Tik padedant kompetentingoms valstybinėmis institucijomis bus galima
išspręsti benamių gyvūnų problemą. Todėl labai svarbu, kad valstybinės ir savivaldos institucijos
pradėtų atsakingai žiūrėti į gyvūno gerovę ir globą reglamentuojančius įstatymus, pasirūpintų jų
įgyvendinimu bei užtikrintų visapusišką jų kontrolę.
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2. SANTRAUKA – PRAKTIŠKAS IR EFEKTYVUS BENAMIŲ
GYVŪNŲ POPULIACIJOS VALDYMAS
2.1. Santrauka
Apibendrindami šį vadovą, galima teigti, kad :
Plačiai taikomas gyvūnų gaudymo ir naikinimo metodas neveiksmingas. Jis brangiai
kainuoja ir tik laikinai sumažina benamių gyvūnų skaičių.
Benamių gyvūnų gaudymo ir
“apgyvendinimo” prieglaudose
metodas nėra
praktiškas dėl didelio benamių gyvūnų skaičiaus ir didelių išlaidų, reikalingų jų tinkamai
priežiūrai.
Laukinių kačių gaudymo, sterilizavimo ir paleidimo bei savininkus turinčių gyvūnų
sterilizacijos/kastracijos metodas yra veiksmingas. Taikant sterilizacijos/kastracijos metodą per
tam tikrą laikotarpį benamių gyvūnų skaičius žymiai sumažės. Šis metodas žymiai pigesnis nei
aukščiau išvardinti. Be to, po kastracijos gyvūnai tampa ramesni – tai dar vienas teigiamas šio
metodo aspektas.
Registravimo ir akivaizdaus ženklinimo metodas yra efektyvus vykdant ir kontroliuojant
nustatytą gyvūnų laikymo ir registravimo tvarką.
Visuomenės, o ypač vaikų, švietimas yra labai svarbus ugdant
supratimą apie atsakomybę už gyvūną, jo poreikius ir priežiūrą.

tinkamą požiūrį ir

2.2. Papildomos išvados

Praktiški ir efektyvūs benamių gyvūnų populiacijos kontrolės metodai toliau skirstytini į:
i.
ii.

Metodai, mažinantys gyvūnų, kurių atsisakoma ir/arba kurie išmetami į gatvę, skaičių
Metodai, mažinantys gyvūnų dauginimąsi

18

i.

Metodai, mažinantys gyvūnų, nuo kurių atsisakoma ir kurie išmetami į gatvę,
skaičių:

a)
Savininkus turinčių gyvūnų sterilizacijos/kastracijos skatinimas, siūlant savininkams
nemokamą paslaugą ar prieinamą nuolaidą gyvūno kastracijai/sterilizacijai.
Teikiant nuolaidas savininkus turinčių gyvūnų kastracijai/sterilizacijai arba nemokamas
paslaugas pensininkams, socialiai remtinoms šeimoms ar kitiems asmenims, kurie dėl mažų pajamų
negali apmokėti gyvūno sterilizacijos / kastracijos, bus žymiai sumažintas išmetamų į gatves arba
atsisakytų gyvūnų skaičius.
b)

Registravimas ir akivaizdus ženklinimas

Registruotų ir ženklintų gyvūnų sunkiau atsisakyti ar išmesti į gatvę, kadangi jų
šeimininkas žinomas ir surandamas. Būtų idealu, jeigu surastas savininkas būtų nubaustas pinigine
bauda, jeigu jis nebuvo atitinkamoms tarnyboms pranešęs apie dingusį savo gyvūną. Antkaklis su
privalomu kasmet keičiamu žetonu viešose vietose suteiks atsakingiems pareigūnams galimybę
kontroliuoti, kaip laikomasi nustatytos gyvūnų laikymo ir registravimo tvarkos.

c)

Švietimas

Visuomenė privalo suprasti savo atsakomybę už laikomą gyvūną ir žinoti, kaip jį dresuoti,
maitinti ir prižiūrėti. Šioje srityje būtų naudingos šviečiamosios programos mokyklose. Galėtų būti
siūlomi specialūs kursai ir programos žmonėms, susidūrusiems su gyvūnų elgsenos problemomis.
ii.

Metodai, mažinantys gyvūnų dauginimąsi

a)
Savininkus turinčių gyvūnų sterilizacijos/kastracijos skatinimas, teikiant nemokamą
paslaugą ar prieinamą nuolaidą gyvūno kastracijai/sterilizacijai.
Kaip jau minėta, tai padėtų sumažinti nepageidaujamų gyvūnų dauginimąsi.

b)

Sugauk – Sterilizuok – Paleisk programa laukinėms katėms.

Kaip rodo daugelio pasaulio šalių patirtis, šis metodas labai efektyviai padeda sumažinti
valkataujančių gyvūnų populiaciją ir išlaidas.

c)

Švietimas

Visuomenės švietimas apie
nepageidaujamo gyvūnų dauginimosi.

gyvūnų

gerovės

reikšmę

ilgainiui

padėtų

išvengti
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Benamių gyvūnų populiacijos mažinimo ir kontrolės

KASTRACIJA IR STERILIZACIJA
KASMETINĖ REGISTRACIJA IR AKIVAIZDUS ŽENKLINIMAS
ŠVIETIMAS IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS
„EKOLOGINĖS TALPOS“ KONTROLĖ
NAUJŲ ŠEIMININKŲ PAIEŠKA BENAMIAMS GYVŪNAMS
BENDRADARBIAVIMAS
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