
Przestrzeń

Załadunek i odpowiednia przestrzeń 
dla koni

Transport zwierząt - poradnik

Przestrzeń dla zwierząt

Przygotowanie do załadunku

Wybierz pojazd odpowiedni do liczby i rodzaju koni oraz długości 
podróży.

Przygotuj plan załadunku.

Przy swobodnym załadunku mogą być 
tylko 4 nieoswojone konie w grupie.

Można przewozić razem: zsocjalizowane grupy, klacz z jej 
źrebakiem.

Zapewnij 10 – 20 
cm pomiędzy 
zwierzęciem                

a przegrodami

• Odpowiednio dużo miejsca 
zapobiega problemom z 
równowagą i kontuzjom.

• Konie duże, młode lub 
stojące na szeroko 
rozstawionych kończynach 
potrzebują więcej miejsca.

• Gorąca pogoda lub długa 
podróż wymaga więcej 
miejsca.

• Utrzymaniu równowagi sprzyja transport koni ustawionych zadem 
w kierunku jazdy z ukośnie ustawionymi przegrodami (30-40 cm).

• Najlepiej, gdy zwierzęta są nieprzywiązane. Jeśli jednak są, to 
długość uwięzi powinna pozwolić koniowi na opuszczenie łba 
odpowiednie do utrzymania równowagi i oczyszczenia nozdrzy, ale 
powinna też być na tyle krótka, by nie zaplątała się wokół nóg.

Typ konia Minimum
przestrzeni

Min. Szerokość x 
długość

Dorosły 1,75 m2 (0,7 x 2,5 m) 

Młody (6 – 24 miesięcy, < 48 
godzin)

1,2 m2 (0,6 x 2 m)

Młody (6 – 24 miesięcy, > 48 
godzin)

2,4 m2 (1,2 x 2 m)

Kuce (< 144 cm) 1 m2 (0,6 x 1,8 m)

Źrebaki (0 – 6 miesięcy) 1,4 m2 (1 x 1,4 m)

Zimna pogoda: jedź podczas 
najcieplejszych godzin dnia, z 
normalnym zagęszczeniem ładunku.

Gorąca pogoda: jedź podczas 
najzimniejszych godzin dnia, ze 
zredukowanym zagęszczeniem ładunku.

O ile nie powoduje to dodatkowego stresu dla 
zwierząt, należy osobno ładować:

• zwierzęta różnych gatunków, rozmiarów 
i w różnym wieku,

• dorosłe ogiery,
• dojrzałe płciowo samce i samice,
• zwierzęta wzajemnie wrogie,
• zwierzęta uwiązane i nieuwiązane.

Nieoswojone konie nie mogą podróżować dłużej niż 8 
godzin.
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