
Wraz z dużym wzrostem temperatury otoczenia, 
wzrasta cierpienie zwierząt w transportach. 
Odczuwają one stres cieplny, co oznacza,  że nie są 
w stanie samodzielnie regulować temperatury swoje-
go ciała. Wysokie temperatury i wysoka wilgotność w 
ograniczonej przestrzeni, w połączeniu z brakiem 
wody stwarzają ogromne zagrożenie dla dobrostanu 
oraz zdrowia zwierząt i mogą w krótkim czsie 
doprowadzić do ich śmierci.

Konieczne jest podjęcie, z wyprzedzeniem, 
właściwych działań, aby uchronić zwierzęta przed 
stresem cieplnym podczas transportu.

Unikaj stresu cieplnego u 
przewożonych zwierząt 

Stres cieplny:  poważne zagrożenie 
dla zdrowia i dobrostanu zwierząt



  … najczęściej używane w transporcie 
zwierząt systemy chłodzenia, czyli 
wentylatory nie są w stanie obniżyć 
temperatury wewnątrz przedziału dla 
zwierząt poniżej tej panującej na 
zewnątr

   … szczególnie podczas postoju i 
wolnej jazdy, np. w korku, ciepło wyd-
zielane przez zwierzęta podwyższa 
temperaturę panującą wewnątrz 
przedziału nawet o kilka stopni w 
krótkim okresie czasu

   … odprowadzanie nadmiaru gorąca 
oraz chłodzenie ciała przez przepływ 
powietrza jest znacznie utrudnione 
jeśli zwierzęta są załadowane zbyt 
ciasno

  … najwyższe temperatury zwykle 
panują w przedziałach bezpośrednio 
za kabiną oraz na najwyższym 
piętrze naczepy

   … świnie i ptactwo są wyjątkowo 
wrażliwe na upał, ponieważ nie 
wydzielają potu

   Brak pozwolenia na długodystansowy 
transport zwierząt, jeśli spodziewane, 
chociażby na części trasy, temperatury 
przekroczą 30 stopni Celsjusza 

   Planowanie I prowadzenie transportów tylko 
w godzinach wczesno-porannych I nocnych, 
kiedy temperatury są niższe

   Rzetelne planowanie: unikanie transportów, 
przerw i oczekiwania w ciągu dnia. Przygo-
towanie planów awaryjnych na wypadek 
opóźnień, korków, awarii, które mogą w 
szybkim tempie doprowadzić do poważnych 
konsekwencji dla zwierząt

   Zwiększenie dostępnej przestrzeni dla 
każdego zwierzęcia o minimum 30 %

   Zwiększenie przepływu powietrza: nie 
korzystanie ze wszystkich pięter, zapewnie-
nie większej przestrzeni nad głową

   Wyposażenie środków transportu w wiadra, 
które będą używane, aby zapewnić każdemu 
zwierzęciu dostęp do wody

   Utrzymanie włączonej wentylacji, zawsze 
kiedy pojazd nie jest w ruchu

   Parkowanie pojazdu w cieniu, prostopadle 
do kierunku wiatru

Czy wiesz, że ... Następujące środki bezpieczeństwa 
są konieczne w okresie letnim:

Unikanie stresu cieplnego jest kwestią odpowiedzialności,  
wynikającej z obowiązku humanitarnego traktowania zwierząt !

NIE dla długodystansowych transportów w okresie letnim!
NIE dla eksportu żywych zwierząt!


