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Eläinten hyvinvoinnin suurimpana tekijänä on 
terveys sekä elinympäristö.

Elinympäristössä on tärkeää olla lajiin sopivia 
virikkeitä. Esimerkiksi viileässä ympäristössä 
elävät eläimet tarvitsevat tarpeeksi kylmän 
aitauksen.

Terveyden takaa taas eläinlääkärit ja hoitajat. 
Mahdollisiin haavoihin ja murtumiin saa heti 
apua ja ne pyritään hoitamaan mahdollisimman 
nopeasti.

Eläinten hyvinvointi



Eläinten 
el in y mpä r ist ö tJos eläimiä tarhataan, niiden elinympäristöjen 
tulee olla niille mahdollisimman luonnollisia 
niin, että eläinten luontaiset tarpeet täyttyvät 
ja pääsevät oikeuksiinsa. 

Alueen tulee olla sellainen, jossa eläin saa olla 
rauhassa ja ilman yleisön katseita halutessaan.

Eläin tarvitsee myös alueelleen paljon 
aktiviteetteja ja virikkeitä, jotta sen 
lajinmukaiset taidot pääsevät käyttöön, eikä se 
tylsisty. 

Elintilan täytyy olla riittävän suuri jokaiselle 
eläimille niiden fyysisen kunnon ja jaksamisen 
kannalta. 



Eläin tarvitsee sopivan määrän vettä ja 
r uokaa voidakseen hyvin. 

E läimen r uokavalio vaihtelee r i ippuen 
lajista.  

Jos eläin on pitkäaikaisesti  nälkäinen tai  
janoinen, sen ter veys voi  vaar antua.

R uoka kannattaa asetel la ni in, että eläin 
saa nähdä vaivaa sen saamiseen, jotta 
saal istusvietti  ei  kär si .

.   

Eläinten ruokavalio
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Eläinten fyysiseen terveyteen kuuluu 
taudit, vammat ja ylipaino, ja niitä 
pitää hoitaa oikein.

Terve eläin pystyy käyttäytymään 
normaalisti ja sillä on hyvä 
lihaskunto.

Eläimen täytyy pystyä toimimaan 
lajityyppisesti, esimerkiksi jotkin 
eläimet kaipaavat lajitoverin tai 
lauman seurakseen.

Eläinten terveys



Käyttäytyminen

Sillä ei ole väliä, missä eläin asuu. Onko 
se eläintarha, luonto tai ihmisen koti. 
Joka tapauksessa eläimellä voi olla 
esimerkiksi saalistusvietti tai pesän 
tekeminen tiettyyn aikaan vuodesta.

Eläimet tarvitsevat rauhaa ja 
turvallisuuden tunnetta ja niille pitää 
antaa myös positiivisia - ja palkitsevia 
kokemuksia.

Esimerkiksi pelkoa ja ahdistuneisuuden 
tunnetta eläimillä tulisi välttää.

Eläinten ympäristö pitää ennakoida, jotta 
eläimet saavat päättää, haluavatko ne 
esimerkiksi olla näkyvillä yleisön edessä 
vai eivät.



.

- Suuri osa arktisen alueen ( pohjois -napa ) jäätiköstä 
on sulanut.

- Rannikoita uhkaa veden nousu sekä vesiin kertynyt 
hiilidioksidi, joka happamoittaa vettä.

- Ilmastonmuutoksen myötä kasvitautien, vieraslajien ja 
tuholaishyönteisten määrä on kasvanut.

- Ilmastonmuutoksen tuomat vaikutukset 
elinympäristöihin tapahtuvat niin nopeasti, että 
lajistojen on vaikea sopeutua niihin. 

- Leudot talvi - ilmat häiritsevät talviunia nukkuvia sekä 
horrostavia eläimiä.

- Useat lajit ovat myös siirtyneet pohjoisemmaksi 
kylmän ilmaston toivossa ja Etelästä on saapunut 
myös uusia lajeja. 

- Talven suojavärit muuttuvat ilman lunta enemmänkin 
huomioväreiksi, jolloin esim. metsäjänikset kärsivät.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset



Miten voit olla mukana 
su o jel u t y ö ssä

Voit olla mukana suojelutyössä käymällä Korkeasaaressa. 
Vierailemalla siellä tuet luonnon monimuotoisuuden suojelua.

Huomioi lemmikkien kiinnipitovelvollisuudet, ja jätä 
luonnonvaraiset eläimet rauhaan. 

Voit myös lahjoittaa varoja suojelutyöhön tai jakaa tietoa 
Korkeasaaren suojeluhankkeista vaikka ystävillesi

Älä myöskään roskita luontoa!



kuvat:

Kaikki kuvat ovat Korkeasaaren kuvapankista.

Kuvapankki medialle:

https://www.korkeasaari.fi/medialle/kuvapankki/#50dcf6d7

https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/

https://www.korkeasaari.fi/medialle/kuvapankki/#50dcf6d7
https://wwf.fi/uhat/ilmastonmuutos/

	Dia numero 1
	                  .
	Eläinten elinympäristöt
	Eläinten ruokavalio
	Dia numero 5
	Käyttäytyminen
	          .
	Miten voit olla mukana suojelutyössä
	kuvat:

