
Przestrzeń

Przygotowanie kierowcy, pojazdu                
i załadunek

Transport zwierząt - poradnik

Co jest niezbędne, by przygotować pojazd dla ptaków?

Upewnij się, czy 
pojazd jest odpowiedni 
do takiego transportu i 
czy jest czysty.

Sprawdź oświetlenie wewnątrz oraz inne 
wyposażenie, które umożliwi kontrolę 
drobiu podczas niezaplanowanych 
postojów.

Używaj bocznych osłon, 
gdy jest zimno/mokro. 
Pamiętaj, że nie mogą 
one utrudniać cyrkulacji 
powietrza!

Sprawdź, czy masz specjalną 
klimatyzację (temperatura, 
wilgotność), zwłaszcza dla 
transportu jednodniowych piskląt.

Zapewnij ptakom dostęp 
do wody pitnej (w 
przypadku transportu 
ponad 12 h). 

Jakie są obowiązki kierowcy/organizatora?

1. Uwzględnienie pogody przy planowaniu transportu.

2. Sprawdzenie zdatności wszystkich ptaków do transportu.

3. Zapewnienie dobrostanu drobiu: od załadunku do 
rozładunku.

4. Delikatne i właściwe ładowanie ptaków.

5. Znajomość zasad stosowania procedur awaryjnych.
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Skrzynki: ‘Jak ich używać?’

Solidne, bezpieczne, czyste              
i antypoślizgowe = dobre 
skrzynki! Dostęp z boków 
skrzynki – jeszcze lepiej!

Używaj skrzynek, które umożliwiają 
łatwy załadunek i redukują 
prawdopodobieństwo zranienia 
ptaków.
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Zdrowie i
bezpieczeństwo
żywności
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Ładowanie skrzynek do pojazdu

1. Ustaw optymalnie pojazd współpracując z
hodowcą.

2. Upewnij się, że wyposażenie jest bezpieczne,
czyste i niezniszczone.

3. Obszar załadunku powinien być chroniony przed
deszczem, śniegiem, silnym wiatrem i
bezpośrednim nasłonecznieniem.

4. Unikaj załadunku mokrych ptaków do zimnych
stref. Niektóre strefy pojazdu są zimniejsze od
innych. Odpowiednie umieszczenie zwierząt jest
obowiązkiem kierowcy.

5. Odpowiednio ładuj skrzynie:

✓ ustawiaj pojemniki i skrzynie jak najbliżej
łapanych ptaków, a do przemieszczania
pojemników używaj wózków;

✓ unikaj przechylania skrzyń i pojemników,
utrzymuj je w równowadze;

✓ zapobiegaj przewracaniu się skrzyń;

✓ zabezpieczaj skrzynie i pojemniki w
pojeździe.

1. Miej ze sobą plan awaryjny, tak by odpowiednio postępować w razie 
nieprzewidzianych zdarzeń (a w nim np.: dane kontaktowe głównych osób 
odpowiedzialnych za transport, sposób sprawdzania zdatności ptaków do 
transportu).

2. W razie opóźnienia lub wypadku: skontaktuj się z organizatorem, by ustalić 
najlepszy plan, który ochroni ptaki i zminimalizuje ich cierpienie...

3. W pojeździe z klimatyzacją zawsze miej zapasowy generator. W razie awarii 
silnika zapewni ptakom stałą temperaturę.

Sytuacje nagłe: ‘Co robić?’ 

Podczas transportu: ‘Jak prowadzić?’ 

1. Prowadź auto spokojnie:
✓ zmieniaj biegi płynnie;
✓ uważaj na zakrętach;
✓ utrzymuj stałą prędkość.

2. Unikaj nagłego hamowania. 
3. Jedź autostradą, jeśli to 

możliwe.

4. Wybieraj najszybsze opcje trasy.
5. Sprawdzaj ptaki podczas każdego 

zatrzymania, czy nie ma niepokojących 
objawów (np. dyszenie / drżenie)

6. W razie pogorszenia pogody zatrzymaj 
się i załóż osłony boczne.
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Gorące 
powietrze

Zimne 
powietrze
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