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Wstęp
Od wieków przemysł przetwórstwa rybnego ule-

ga nieprzerwanemu rozwojowi i modernizacji. Wraz 
z ogromnym wzrostem w ostatnim stuleciu zapotrzebo-
wania na artykuły rybne zaistniała potrzeba powstawa-
nia nowych zakładów zajmujących się hodowlą i trans-
portem ryb. W efekcie rozpoczął się nieustanny wyścig 
producentów dotyczący dostarczania jak najśwież-
szych produktów rybnych na rynek. W ostatnich latach 
znacznie wzrósł popyt na żywe ryby. Stąd konieczność 
rozwoju środków transportu żywego inwentarza, które-
go naturalnym środowiskiem jest środowisko wodne.

W związku z rygorystycznymi wymaganiami dotyczą-
cymi hodowli i transportu ryb i innych hydrobiontów, ko-
nieczne stało się odpowiednie przygotowanie zaplecza 
magazynowego i transportowego tego typu produktów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi z dnia 24 maja 2004 r. środki transpor-
tu, którymi są transportowane produkty rybołówstwa 
i hodowli ryb powinny:
 • zapewniać w czasie transportu utrzymanie tempera-

tury określonej dla danego gatunku,

 • posiadać konstrukcję umożliwiającą załadunek i wy-
ładunek niewpływający ujemnie na właściwości or-
ganoleptyczne żywych organizmów,

 • być odporne na korozję, łatwe w myciu i odkażaniu,
 • zapewniać ochronę przed: brudem, kurzem, za-

nieczyszczeniami chemicznymi, uszkodzeniami 
mechanicznymi,

 • zapewniać odpowiednie natlenienie wody zapo-
biegające podduszeniu lub ujemnym zmianom 
organoleptycznym.

1. Budowa basenu do transportu ryb
Nowoczesne baseny dla spełnienia rygorystycznych 

wymogów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, do-
tyczących transportu żywych ryb, charakteryzują się 
skomplikowaną budową. Głównymi elementami składo-
wymi basenów transportowych są: luk spustowy wraz 
z osłoną termiczną, pokrywa górna wraz zamknięciem 
i blokadą, zawór spustowy wraz z siatką ochronną.

Baseny do transportu żywych ryb wykonane są z la-
minatu poliestrowo-szklanego, izolowanego płytkami 
pianki o grubości 2 cm i stali nierdzewnej. Dzięki zwar-
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Rys. 1. Budowa basenu do transportu żywych ryb
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tej, modułowej konstrukcji możliwe jest przewożenie 
basenów w segmentach po kilka sztuk na platformie 
samochodu ciężarowego przy wykorzystaniu jednej 
instalacji napowietrzającej wodę i wspólnej instala-
cji wymiany wody. Basen posiada przyłącze (10) do 
wymiany wody, umieszczone na ścianie przedniej 
oraz szczelny luk spustowy (1) odporny na działanie 
niskich temperatur (rys. 1). Do basenu wykonywane 
są również rynny spustowe: proste i na rurę PVC do-
stosowane do rurociągowej instalacji transportu ryb 
(rys. 2). Baseny przeznaczone do wyładunku surow-
ca wyłącznie za pomocą specjalistycznych instalacji 
transportujących, zamiast luku spustowego posiadają 
pneumatyczną śluzę umożliwiającą przyłączenie ba-
senu do instalacji (rys. 3). Wszystkie okucia basenu 
wykonane są ze stali nierdzewnej. Górne pokrywy (3) 
mogą być płaskie lub z komorą powietrzną. Na górze 
zbiorniki posiadają powierzchnię antypoślizgową, któ-
ra umożliwia chodzenie i bezpieczną obsługę.

Poszczególne elementy basenu spełniają bardzo 
ważną rolę decydującą o jego funkcjonalności:
 • (1), (7) – luk spustowy wraz z szybrem odporne na 

działanie niskich temperatur, umożliwiają łatwy wy-
ładunek ryb zarówno bezpośrednio do basenu ho-
dowlanego jak i do instalacji transportującej ryby,

 • (2) – rączka umożliwiająca podniesienie szybra 
i tym samym otwarcie luku spustowego,

 • (3) – górna pokrywa umożliwiająca załadunek su-
rowca oraz kontrolę jego stanu,

 • (4), (5) – blokada pokrywy umożliwiająca szczelne 
zamknięcie górnej pokrywy basenu,

 • (6) – osłona termiczna zapewniająca szczelność 
termiczną górnej pokrywy,

 • (8) – okrągła siatka osłaniająca przyłącze służące 
do spuszczania wody ze zbiornika,

 • (9) – pionowa siatka osłaniająca zawór wlotowy słu-
żący do napełniania basenu wodą,

 • (10) – przyłącze służące do spuszczania wody z basenu,
 • (11) – termiczna osłona luku spustowego zapewnia-

jąca szczelność termiczną luku.

2. Zabudowa samochodu w baseny do 
transportu ryb

Platforma przyczepy, samochodu ciężarowego lub 
dostawczego może zostać w stosunkowo łatwy spo-
sób przystosowana do transportu żywych ryb. Modyfi -

Rys. 2. Rynny spustowe Rys. 3. Śluza umożliwiająca przyłączenie basenu do 
instalacji wyładunkowej

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 4. Sposób mocowania basenów do platformy transportowej
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kacja środka transportu polega na zamontowaniu spe-
cjalistycznego sprzętu składającego się z:
 • basenu lub szeregu basenów mocowanych do przy-

czepy za pomocą specjalnych kątowników monta-
żowych (rys. 4),

 • instalacji natleniającej: 
 – stojaka na butle (rys. 5a),
 – butli ze sprężonym tlenem (rys. 5a),
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Rys. 5. Elementy instalacji natleniającej

 

Rys. 6. Instalacja do napełniania i spuszczania wody 
z basenów

Rys. 7. Samochody przeznaczone do transportu in-
wentarza wodnego

 – reduktora tlenowego (rys. 5a),
 – regulatora przepływu tlenu (rys. 5b),
 – węży łączących,
 – ram natleniających (rys. 5c),

 • instalacji do napełniania i spustu wody z basenów 
(rys. 6),

 • spustu rynnowego do ryb (rys. 2),
 • spustu do ryb na rurę (rys. 2).

Dużym plusem modyfi kacji środka transportu w taki 
sposób jest możliwość demontażu basenów i wyko-
rzystanie platform transportowych do innych celów. 
Istnieje również możliwość zakupu gotowych samo-
chodów przeznaczonych do transportu tylko i wyłącz-
nie żywego inwentarza wodnego (rys. 7). Samochody 
tego typu posiadają już wszystkie elementy oprzyrzą-
dowania niezbędne do prawidłowego transportu ryb 
i innych hydrobiontów, jednak koszty takiej inwesty-
cji są niekiedy kilkokrotnie większe niż opisana wyżej 
metoda modyfi kacji.

Podsumowanie 
Postęp technologiczny z zakresu obróbki tworzyw 

sztucznych i laminatów w ostatnich latach pozwolił 
na ograniczenie kosztów produkcji skomplikowanych 
elementów niemetalowych. Umożliwiając małym za-
kładom hodowlanym i przetwórczym, których nie stać 
na kosztowne środki transportu produkowane wyłącz-
nie do przewożenia żywych ryb i innych hydrobiontów, 
zabudowę znacznie tańszych samochodów dostaw-
czych. Modyfi kacja taka umożliwia przystosowanie 
samochodów dostawczych zgodnie z wymogami Mi-
nisterstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do transportu ży-
wych ryb, przy jednoczesnej możliwości rozbrojenia 
i powrotu do charakteru samochodu dostawczego.
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Technical aspects of the transport of live freshwater fi sh

Abstract
This paper presents the issues related to the transport of live fi sh. It also discusses the techni-cal aspects of 

the car modifi cation needed to allow the transport of live freshwater fi sh.
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