
Przestrzeń

Obserwacja i ocena 
transportowanej trzody

Jak obserwować zwierzęta podczas podróży i postojów?

Szybka kontrola wyposażenia pojazdu na postoju

LISTA KONTROLNA 

✓ Regulacja wentylatorów i żaluzji bocznych

✓ System pojenia

✓ Monitorowanie temperatury w kabinie  i  w 
pojeździe

✓ Alarmy

✓ Kamera, jeśli  jest dostępna

Główne punkty do uwzględnienia podczas transportu, postojów i 
po przybyciu na miejsce:

Czy zwierzęta są ciche i 
spokojne? 
Powinny leżeć, nie 
wokalizować i/lub nie walczyć.

Obserwuj pozycję 
zwierząt!
Stoją, leżą? Podczas upału 
świnie wykorzystują 
przestrzeń, a gdy jest zimno, 
zbijają się w gromadę.

Czy podczas postojów 
słyszysz kaszel 
zwierząt?

Czy świnie dyszą?
Podczas upału to 
wyraźny sygnał, że 
trzeba poprawić 
wentylację.

Czy zwierzęta pozostają 
czyste podczas 
transportu? 
Uwzględnij  także obecność 
śladów krwi, piany na 
pysku, wydzielin.

Sprawność świń podczas 
transportu
Czy wszystkie zwierzęta 
nadają się do dalszego 
transportu? Patrz Poradnik 
do oceny zdatności świń do 
transportu w praktyce.

Transport zwierząt - poradnik
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Niekorzystne 
efekty

Objawy Działania

Głód Utrata wagi Nie należy zwierząt karmić w pojeździe, bo może to wzmóc 
chorobę lokomocyjną. Poczekaj z karmieniem na dotarcie do 
punktu docelowego lub rozładuj trzodę na 24 godz. do 
nakarmienia. Kontroluj poidła

Odwodnienie Pragnienie, pomarszczona skóra, 
przekrwienie błony śluzowe Zapewniaj świeżą, niezbyt zimną wodę. Zwierzęta muszą mieć 

stały dostęp do wody podczas podróży

Niewygoda 
podczas 
odpoczynku

Brudne zwierzęta, cały czas w 
pozycji stojącej, żadne zwierzę nie 
leży

• Dołóż ściółki
• Dostosuj wymiary boksów do liczby transportowanych świń
• Zapewnij odpowiednią wymianę powietrza przez regulację 

wentylacji wymuszonej lub/i wkładów w żaluzjach bocznych

Zła wentylacja Nietypowa u świń hiperwentylacja z 
otwartym pyskiem                          
i szybkim oddychaniem

• Sprawdzaj wentylację i temperaturę wewnątrz
• Zapewnij wystarczającą wentylację; otwórz wszystkie żaluzje 

boczne i włącz wentylację wymuszoną (jeśli  jest dostępna)
• Unikaj postojów w gorących miejscach (nasłonecznionych)
• Podczas dużych upałów niezbędne jest spryskiwanie wodą

Przegrzanie Dyszenie • Natychmiast otwórz wszystkie żaluzje boczne i włącz 
wentylację wymuszoną (jeśli jest dostępna)

• Podczas dużych upałów niezbędne jest spryskiwanie wodą

Wyziębienie Drżenie, kolor skóry • Zmniejsz otwarcie żaluzji i kontroluj temperaturę wewnątrz
• Dodaj ściółki (np. słomianej), aby zwiększyć izolację między 

zwierzętami a podłogą

Wyczerpanie Apatia, niechęć do ruszania się, 
wyczerpanie, upadek, śmierć

Konieczna pomoc weterynarza

Choroba Wyczerpanie, upadek, śmierć, 
wydzieliny           z nosa lub oczu, 
nietypowe oddychanie, biegunka, 
krew w odchodach Konieczna pomoc weterynarza

Kontuzja / ból Utykanie, niechęć do poruszania 
się, nietypowa postawa, rany na 
skórze, opuchnięte stawy              i 
racice

• Skontaktuj się z weterynarzem
• Postaraj się oddzielić ranne zwierzęta od reszty, ewentualnie 

rozładuj je w najbliższym możliwym miejscu

Zbytnia łatwość 
poruszania się

Ślizganie się i upadanie • Zapewnij przyczepną powierzchnię pojazdu, rampy i/lub drogi          
z rampy do boksów

• Zmniejsz maksymalnie nachylenie rampy
• Zadbaj o czysty i łatwy dostęp pojazdu do zatoki ładunkowej
• Zajmuj się świniami w grupach i dawaj im dość czasu do 

swobodnego przemieszczania się

Strach Wokalizacja, odwracanie się, 
niechęć do poruszania się

• Zachowuj się spokojnie
• Grupy świń powinny być utrzymywane podczas załadunku
• Sprawdź kierunek oświetlenia podczas rozładunku

Dyskomfort w 
grupie

Rany na skórze, walka Unikaj łączenia w grupy świń, które się nie znają

Choroba 
lokomocyjna

Świnie są mocno zestresowane, 
mogą wymiotować i paść podczas 
transportu

Okres bez karmienia przed podróżą jest niezbędny, minimum 6 
– 12 godz. przed załadunkiem.
Czas należy dostosować do planowanej podróży

Jakie działania podejmować?
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