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Wstęp
Zwierzęta podczas transportu 

podlegają olbrzymiemu stresowi 
wynikającemu ze znalezienia się 
w nowej, niezrozumiałej dla nich 
sytuacji, związanej z przebywa-
niem w małych przestrzeniach 
z obcymi osobnikami, działaniem 
sił zewnętrznych podczas jazdy 
oraz warunkami klimatyczno-hi-
gienicznymi. Często, podczas 
przewożenia, zwierzęta ulegają 
przegrzewaniu lub przeziębie-
niu, podduszeniu, obtłuczeniu 
i poranieniu co prowadzi do ich 
cierpienia a nierzadko do śmier-
ci. Te problemy powodowane są 
między innymi nieodpowiedni-
mi konstrukcjami pomieszczeń 
ładunkowych oraz nadmiernym 
zagęszczeniem albo wzajemną 
agresją przewożonych zwierząt. 
Śmierć transportowanych zwie-
rząt, jak również ich okaleczenie 
i stres, są przyczyną strat nie 
tylko hodowców ale i przemysłu 
mięsnego. Mięso pokaleczonych 
i poobijanych zwierząt zawiera 
przekrwawienia, charakteryzuje 
się niedostatecznym smakiem 

i barwą, przez co nie osiąga ocze-
kiwanej ceny [2, 5]. 

Jest wiele czynników mających 
wpływ na ograniczenie stresu 
zwierząt: umiejętność przystoso-
wywania się do nowego otocze-
nia, sposób traktowania ich przed 
transportem, metoda załadunku.  
Wspólne zgrupowanie zwierząt 
z różnych stad na kilka dni przed 
transportem zapobiega ich agre-
sji i wzajemnemu okaleczaniu się 
w trakcie jazdy. Przystosowanie 
się zwierząt do transportu to po-
konanie silnego stresu wynika-
jącego z dużego zagęszczenia 
osobników, zmian temperatury, 
hałasu, zapachów oraz działania 
wentylacji. 

Transport może być również 
przyczyną infekcji i chorób zwie-
rząt oraz spowodować ich prze-
męczenie, przegrzanie lub wy-
chłodzenie ciała [1, 3]. Wzrost 
temperatury ciała (hipertermia) 
jest zwykle uważane za bardziej 
szkodliwe niż jej obniżenie (hipo-
termia). Podniesienie się tempe-
ratury ciała o 4-5°C, będzie niemal 
zawsze śmiertelne. Wystąpienie 
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hipertermii może być spowodo-
wane poprzez odwodnienie ciała 
lub narażenie na działanie pro-
mieni słonecznych. Przyczyną 
wystąpienie hipotermii może być 
poddanie spoconych zwierząt na 
bezpośrednie działanie ruchu po-
wietrza [4]. 

Zwierzęta podczas transportu 
objęte są ochrona prawną. Obo-
wiązuje „Rozporządzenie Rady 
(WE) nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 
2004 r. w sprawie ochrony zwie-
rząt podczas transportu i związa-
nych z tym działań, zmieniające 
dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/
WE oraz rozporządzenie (WE) 
nr 1255/97”. Przewiduje ono wy-
posażanie pojazdów przezna-
czonych do transportu zwierząt 
w urządzenia umożliwiające re-
gulację i rejestrację temperatury 
(wentylację i klimatyzację), urzą-
dzenia zapewniające warunki do 
stałego pojenia. Wymagane jest 
zamontowane w kabinach pojaz-
dów systemów umożliwiających 
ostrzeganie kierowcy o zbyt wyso-
kiej lub zbyt niskiej temperaturze 
panującej w komorze ładunkowej. 

Rys. 1. Przepływ powietrza wewnątrz komory ładunkowej podczas jazdy pojazdu [4]
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1. Pojazdy 
1.1. Wentylacja i klimatyzacja

Zwierzęta podczas transportu 
mogą być przewożone w: przyczep-
kach, przyczepach, naczepach, 
w skrzyniach ładunkowych pojaz-
dów. Wyposażenie oraz konstrukcja 
pojazdu zależą od gatunku transpor-
towanych zwierząt, ich wieku, ilości 
a także przeznaczenia zwierząt 
i odległości, na którą są one trans-
portowane. W każdym przypadku 
zwierzętom powinno być dostarcza-
ne świeże powietrze.  Najprostszym 
sposobem służącym do tego celu są 
otwory okienne wykonane w ścia-
nach pomieszczenia ładunkowego. 
Podczas jazdy powietrze zasysane 
jest otworami znajdującymi się z tyłu 
pojazdu a jego przepływ wewnątrz 
komory ładunkowej następuje w kie-
runku przeciwnym do kierunku poru-
szającego się pojazdu (rys. 1). 

Zużyte powietrze wydostaje się 
otworami znajdującymi się z przodu. 
Ponieważ cyrkulacja powietrza za-
trzymuje się gdy pojazd jest w bez-
ruchu, wymiana powietrza wspoma-
gana powinna być wtedy poprzez 
zamontowane dodatkowo wentyla-
tory. Gdy wydajność wentylatorów 
jest w stanie zapewnić wystarcza-
jącą ilość powietrza okna mogą być 
zamknięte. Dobrze jest gdy wenty-
latory są zainstalowane w jednym 
końcu przestrzeni ładunkowej pojaz-
du a otwory na drugim końcu. Aby 
podczas jazdy przepływ powietrza 
z wentylatora powiększał przepływ 
powietrza wewnątrz przestrzeni ła-
dunkowej, wentylatory wyciągowe 
powinny być umieszczone z przodu 
a naturalne otwory wlotowe z tyłu. 
Zaawansowanym rozwiązaniem po-
prawiającym komfort i bezpieczeń-
stwo transportowanym zwierzętom 
jest wprowadzenie wentylacji kon-
trolowanej. Kontrolowana wentyla-
cja, poprzez automatyczną regula-
cję wydajności wymiany powietrza 
powoduje usunięcie z przestrzeni ła-
dunkowej nadmiaru zarówno ciepła 
jak i wilgoci generowanej poprzez 
zwierzęta. Nie jest jednak w sta-
nie zapewnić zasadniczo różnych 
warunków klimatycznych od tych, 
które panują na zewnątrz pojazdu. 
W przypadku uszkodzenia wenty-
lacji mechanicznej powinna istnieć 
możliwość wykorzystania otworów 
do wietrzenia naturalnego. 

Aby uzyskać zadany zakres tem-
peratur i wilgotności powietrza w ko-
morze ładunkowej, bez względu na 
warunki zewnętrzne, montowana jest 
w pojazdach klimatyzacja. Jest ona 
szczególnie ważna w pojazdach do 
przewożenia piskląt. Przykład prze-
pływu powietrza w części ładunko-
wej pojazdu przedstawiony został na 
rysunku 2. Powietrze wprowadzane 
jest od góry a zaciągane otworami 
znajdującymi się w podłodze. Zapew-
nienie czystości powietrza podczas 
transportu zwierząt mogą wspomóc 
systemy kontroli CO2 z funkcją prze-
wietrzania oraz sterylizacja zarówno 

Rys. 2. Przepływ powietrza w klimatyzowanym pojeździe do przewozu 
piskląt (Acord Bydgoszcz)

Rys. 3. Załadunek wózków z pisklętami (VEIT Electronics)

powietrza powracającego do skrzyni 
jak i nawilżaczy. Komory ładunkowe 
pojazdów klimatyzowanych wypo-
sażone są również w osobny ze-
spół akumulatorów lub wmontowany 
układ elektryczny do pobierania prą-
du z sieci 220V, służące do napędu 
urządzeń klimatyzacyjnych podczas 
postoju. Dodatkowo pojazdy mogą 
być wyposażone w system do mo-
nitorowania za pomocą Internetu 
warunków transportowania zwierząt. 
Systemy grzewcze i chłodzące po-
winny zapewniać jednakową tempe-
raturę z przodu i z tyłu pomieszczenia 
transportowego. Zarówno konstruk-
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cja komory ładunkowej jak i użyte do 
jej budowy materiały muszą ułatwiać 
utrzymanie czystości i przeprowa-
dzanie dezynfekcji.

1.2. Transport ptaków
Pojazdy do transportu ptaków to 

przede wszystkim pojazdy specjali-
styczne do przewożenia piskląt oraz 
pojazdy do transportu dorosłego 
ptactwa. Do przewozu piskląt wy-
magane jest stosowane pojazdów 
z klimatyzacją. Możliwość udoku-
mentowania parametrów klimatycz-
nych panujących podczas trans-
portu wewnątrz komory ładunkowej 
daje pewność bezpieczeństwa dla 
„delikatnego” ładunku jakim są jed-
nodniowe pisklęta.

Dorosłe ptactwo przewożone jest 
w plastikowych lub drucianych klat-
kach albo szufl adach wsuwanych 

Rys. 4. Diagram dokumentujący warunki klimatyczne panujące w komo-
rze ładunkowej (VEIT Electronics)

Rys. 5. Wyposażenie naczepy przeznaczonej do transportu drobiu 
(H. Klein & Sons)

 

Rys. 6. Podesty dla zwierząt (www.
clark-transport.co.uk)

w regały kolumnowe. Regały można 
montować w naczepach (rys. 5). 

Problemem jest dobór plandek. 
Muszą one zapewniać wentylację 
a ich rodzaj zależy od temperatury 
i pory roku. W okresie zimowym lub 
przy niskich temperaturach stosuje 
sie plandeki ocieplane. Klatki po-
winny mieć pełną podłogę i na tyle 
małe otwory w obudowach by nie ist-
niało niebezpieczeństwo wpadnięcia 
w nie głów, palców lub całych nóg. 
Wysokości szufl ad lub klatek powin-
ny być zawsze wyższe od wysokości 
ptaków. Niektóre ptaki, jak np. indyki, 
mimo że większość czasu podróżują 
w pozycji siedzącej,  to jednak muszą 
mieć możliwość do podnoszenia się. 
Zmuszanie ptactwa do zajmowania 
pozycji wyłącznie siedzącej, poprzez 
zbyt niską wysokość klatek, może 
doprowadzić do ich okaleczenia.

   
1.3. Transport bydła, owiec i świń

Do transportu bydła, owiec i świń 
stosuje sie pojazdy wyposażone 
w wielopoziomowe skrzynie ładun-
kowe, naczepy i przyczepy. Ilość 
pokładów, na których przewożone 
są zwierzęta zależy od wysokości 
zwierząt. Przy ustalaniu ilości po-
kładów należy uwzględnić wyso-
kość przestrzeni, która powinna być 
między głowami zwierząt a sufi tem. 
Zaleca się by w pojeździe z wymu-
szoną wentylacją, np. w przypadku 
owiec, wysokość przestrzeni powy-
żej głowy wynosiła 15 cm a w po-
jeździe z naturalną wentylacją 30 
cm. Odległości pomiędzy drążkami 
w oknach nie powinny być większe 
niż 8 cm. Podłoga poszczególnych 
pokładów powinna być wykonana 
w taki sposób by zapobiegać za-
nieczyszczaniu zwierząt będących 
na niższych pokładach odchodami 
zwierząt znajdujących się na pokła-
dach wyższych. Wzdłuż przestrzeni 
ładunkowej może być lita przegro-
da, ale przede wszystkim musi być 
możliwość grodzenia zwierząt po-
przecznymi również litymi przegro-
dami o wysokości 80 cm dla świń 
i owiec oraz 130 cm dla krów [6].

Zwierzęta powinny mieć możli-
wość samodzielnego wchodzenia 
na poszczególne pokłady po po-
chylni lub podestach. Prawidłowo 
wykonane pochylnie zapobiega-
jące przewracaniu się zwierząt 
podczas załadunku, umożliwia-
ją im swobodne, niewymagające 
nadmiernej siły wchodzenie, za-
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pobiegną uszkodzeniom fi zycznym 
i dodatkowemu stresowi. Zwierzę-
ta podczas załadunku mogą być 
również transportowane za pomo-
cą wind będących na wyposażeniu 
pojazdów.

Podsumowanie
Wyposażenie pojazdów do prze-

wożenia zwierząt powinno zapew-
niać zwierzętom bezpieczeństwo 
i bezstresowy transport. Dopusz-
czenie do przewożenia zwierząt 
każdej nowej konstrukcji pojazdu 
powinno wiązać sie z przeprowa-
dzeniem badań nad jej szkodliwo-
ścią dla zdrowia i życia zwierząt, 
przeprowadzonych w ramach wy-
mogów homologacyjnych. Innym 
czynnikiem decydującym o braku 
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szkodliwości transportu dla zwie-
rząt jest troskliwe podejście osób 
przygotowujących i przeprowadza-
jących  przewóz zwierząt, dlatego 
transporty zwierząt podlegają kon-
troli weterynaryjnej.
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