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Ma∏gorzata Wach-Kloskowska

Wymagania dotyczàce Êrodków transportu i opakowaƒ
przy przewozie zwierzàt ˝ywych
ze szczególnym uwzgl´dnieniem transportu lotniczego
Przepisy dotyczàce przewozu
zwierzàt ˝ywych
Transport zwierzàt jest jednà z najtrudniejszych i najbardziej kontrowersyjnych spraw zwiàzanych z ochronà
zwierzàt. Od dawna stanowi∏ przedmiot zainteresowania opinii publicznej
w paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej, a tak˝e w Polsce.
Postanowienia i przepisy Wspólnoty
dotyczà transportu zwierzàt w ramach
Unii Europejskiej, do i z Unii oraz tranzytem przez jej terytorium. Zgodnie
z regulacjami unijnymi paƒstwa cz∏onkowskie majà obowiàzek przerwania
i zabronienia przewozu ˝ywych zwierzàt nie spe∏niajàcego unijnych standardów. Pierwsza dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie zwierzàt podczas transportu zosta∏a przyj´ta w 1977 r., a nowe
– obecnie obowiàzujàce postanowienia
– w roku 1991 i 19951. Dotyczà one
transportu nast´pujàcych zwierzàt:
• domowych zwierzàt jednokopytnych
i domowych zwierzàt z gatunków byd∏a, owiec, kóz i trzody chlewnej
(zwierzàt gospodarskich)
• drobiu, ptaków domowych i królików
domowych
• domowych kotów i psów
• innych ptaków i ssaków
• innych zwierzàt kr´gowych i zwierzàt
zimnokrwistych.
Dyrektywa UE dotyczy przewozu
zwierzàt wszystkimi ga∏´ziami transportu i zawiera wspólne przepisy dotyczàce warunków przewozu oraz postanowienia szczegó∏owe dotyczàce poszczególnych ga∏´zi transportu làdowego, morskiego i powietrznego.
1
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Mi´dzynarodowà konwencjà regulujàcà m.in. sprawy transportu zwierzàt
jest Konwencja o mi´dzynarodowym
handlu dzikimi zwierz´tami i roÊlinami
gatunków zagro˝onych wygini´ciem,
zawarta w 1973 r. w Waszyngtonie, tzw.
Konwencja CITIES, do której nale˝y
Unia Europejska i jej paƒstwa cz∏onkowskie. Polska ratyfikowa∏a t´ konwencj´ w 1989 r.2

portowego. Powinny byç prawid∏owo
za∏adowane, rozmieszczone i wy∏adowane, a Êrodki transportowe przewo˝àce ten specyficzny ∏adunek muszà byç
przystosowane do tego rodzaju przewozów.
Przewoênik przewo˝àcy ˝ywe zwierz´ta przed rozpocz´ciem podró˝y musi spe∏niç nast´pujàce warunki:
• posiadaç upowa˝nienie na transportowanie zwierzàt
• powierzyç transport ˝ywych zwierzàt
kompetentnemu personelowi, posiadajàcego umiej´tnoÊci i wiedz´
• zaplanowaç podró˝
• zapewniç odpowiednie Êrodki transportu
• zapewniç zwierz´tom odpowiedni
za∏adunek, przestrzeƒ w Êrodku
transportu
• zapewniç zaspokojenie podstawowych potrzeb zwierzàt w zakresie
wody, po˝ywienia i odpoczynku
• zapewniç zwierz´tom kompetentnà
opiek´ podczas transportu.
Zwierz´ta muszà nadawaç si´ do
transportu.

Rosnàce znaczenie organizacji zajmujàcych si´ ochronà zwierzàt i Êrodowiska
naturalnego cz∏owieka, przy równoczesnym rozwoju lotniczych przewozów ∏adunków sprawiajà, ˝e wymogi towarzyszàce tym przewozom muszà byç wyraênie okreÊlone. Podstawowym dokumentem regulujàcym zasady i warunki przewozu ˝ywych zwierzàt w transporcie
lotniczym sà przepisy IATA Live Animals
Regulations (LAR) opracowane we wspó∏pracy z Unià Europejskà oraz wczeÊniej
wspomnianà Konwencjà CITES. W uzupe∏nieniu przepisów IATA niektóre linie
lotnicze stosujà w∏asne przepisy dotyczàce przewozu ˝ywych zwierzàt, które
sà publikowane równie˝ w LAR. Prze∏omowym okresem w prawodawstwie dotyczàcym transportu ˝ywych zwierzàt
Ârodki transportu do przewozu zwieby∏y lata 1997-1998, kiedy powsta∏y rzàt muszà byç odpowiednio zaprojekpodstawowe akty prawne regulujàce t´ towane, zbudowane, utrzymane oraz
problematyk´ w Polsce.
wyposa˝one. Zwierz´ta muszà mieç zapewnionà wystarczajàcà przestrzeƒ, aby
sta∏y w swojej pozycji naturalnej, mog∏y
Ogólne zasady transportu
si´ po∏o˝yç, przekr´ciç oraz w razie pozwierzàt
trzeby – bariery chroniàce je przed ruchami Êrodka transportowego. Budowa
Proces transportowy jest bardzo stre- i sposób przemieszczania Êrodków
sujàcy dla zwierzàt, dlatego nale˝y po- transportu i kontenerów muszà zapewst´powaç zgodnie z zasadami odnoszà- niaç ochron´ zwierzàt przed surowymi
cymi si´ do ich przewozu Zwierz´tom warunkami pogodowymi i znacznymi
powinno si´ zapewniç odpowiednie zmianami warunków klimatycznych.
warunki podczas ca∏ego procesu trans- Wentylacj´ i iloÊç powietrza nale˝y do-

Transport i spedycja w handlu mi´dzynarodowym i krajowym. Wrzesieƒ 2002
Ibidem
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stosowaç do warunków przewozu i potrzeb przewo˝onych gatunków zwierzàt. Ârodki transportu i kontenery powinny byç ∏atwe do czyszczenia, zabezpieczone przed ucieczkà zwierzàt oraz
zbudowane i przemieszczane w sposób
zapewniajàcy ich bezpieczeƒstwo podczas transportu. Pod∏oga w Êrodku
transportu/kontenerze musi byç wystarczajàco mocna, aby utrzymaç ci´˝ar
zwierz´cia i nie mo˝e byç Êliska. Musi
byç jednak g∏adka, aby nie nara˝aç zwierzàt na zranienie. Powinna byç pokryta
Êció∏kà o wystarczajàcej gruboÊci, poch∏aniajàcej odchody zwierzàt3. Kontenery nale˝y oznakowaç symbolem wskazujàcym na obecnoÊç ˝ywych zwierzàt
oraz znakiem wskazujàcym na ich wyprostowanà pozycj´. Musi te˝ byç zapewniona mo˝liwoÊç kontroli zwierzàt
w kontenerze i opieka nad nimi.
Podczas transportu i czynnoÊci ∏adunkowych zwierz´ta muszà znajdowaç si´ zawsze w pozycji pionowej
i nie mogà byç nara˝one na du˝e
wstrzàsy, uderzenia czy zderzenia. Do
za∏adunku i wy∏adunku zwierzàt gospodarskich oraz innych ssaków i ptaków
nale˝y u˝ywaç odpowiedniego wyposa˝enia, jak pomosty, rampy i k∏adki, posiadajàce antypoÊlizgowà pod∏og´ i zabezpieczenia boczne

Wymagania dotyczàce przewozu
zwierzàt ˝ywych
transportem lotniczym
Przewóz ˝ywych zwierzàt transportem lotniczym dozwolony jest wy∏àcznie po dokonaniu wczeÊniejszej rezerwacji4. Zrobienie rezerwacji wymaga
natomiast uzyskania szczegó∏owych informacji o przesy∏ce, tj.:
• rasa zwierz´cia, iloÊç sztuk
• ewentualne ograniczenia jak: gatunek chroniony lub wiek zwierz´cia
(za m∏ode)
• iloÊç klatek, ich wielkoÊç, mo˝liwoÊç
przewiezienia w danym typie samolotu
• port przeznaczenia, najkrótsza trasa
• przepisy portów tranzytowych
• ewentualne przeciwwskazania klimatyczne

• ewentualne wymagane dodatkowe
dokumenty dla gatunków chronionych
• ewentualne wymagania wobec osób
towarzyszàcych zwierz´ciu.
Po uzyskaniu potwierdzenia rezerwacji, nadawca uzgadnia z przewoênikiem
godzin´ dostarczenia zwierz´cia do
portu lotniczego wraz ze wszystkimi
wymaganymi dokumentami.
Zwierz´ musi byç dostarczone w odpowiedniej klatce (przepisy IATA okreÊlajà minimalne wymagania w tym zakresie); klatka musi byç w∏aÊciwie oklejona wymaganymi nalepkami. Dodatkowo nale˝y dostarczyç numer telefonu,
nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przesy∏k´ (odbiorcy lub nadawcy). Klatki muszà byç wyposa˝one w pojemniki na wod´ (które sà wymogiem
bezwzgl´dnym, nawet jeÊli nie muszà
byç nape∏nione) i karm´. Pojemniki
(o zaokràglonych brzegach) na jedzenie
i wod´ powinny byç przymocowane wewnàtrz klatki. Nadawca zwierz´cia musi
poinformowaç przewoênika o ewentualnych specjalnych wymaganiach dotyczàcych pojenia lub karmienia zwierz´cia w formie pisemnej dyspozycji doczepionej do klatki. Nale˝y zwróciç uwag´,
czy dostarczenie ˝ywnoÊci dla zwierz´cia nie jest zabronione przez przepisy
kraju przeznaczenia. Trzeba równie˝
pami´taç, ˝e nie wolno karmiç ani poiç
zwierzàt bez wyraênego wskazania
nadawcy. Odbiorca powinien otrzymaç
przesy∏k´ w mo˝liwie najkrótszym czasie, a o wszelkich opóênieniach nadawca lub odbiorca przesy∏ki powinien byç
poinformowany.
Zasadà ogólnà przy konstruowaniu
klatek lub kontenerów do transportu
lotniczego zwierzàt jest to, ˝e muszà
one byç zamkni´te. Konstrukcja musi
byç na tyle silna, ˝eby wytrzyma∏a zagro˝enie uszkodzenia przez inny ∏adunek, jak równie˝ musi uniemo˝liwiç
zwierz´ciu wydostanie si´ na zewnàtrz.
JednoczeÊnie konstrukcja klatki musi
zapewniç zwierz´ciu komfort: Êciany
muszà byç g∏adkie, bez wystajàcych
gwoêdzi czy nitów. W podr´czniku
IATA podane sà jedynie orientacyjne
wymiary – nale˝y je zawsze dostosowaç do wielkoÊci zwierz´cia. Wspo-

mnianà wczeÊniej zasadà generalnà
jest, ˝e zwierz´ musi mieç mo˝liwoÊç
stania, po∏o˝enia si´ lub przekr´cenia.
Klatki muszà mieç otwory wentylacyjne
co najmniej z trzech stron – wi´kszoÊç
otworów musi byç w górnej cz´Êci. Muszà byç one na tyle ma∏e, by zwierz´ nie
mog∏o wysunàç przez nie ˝adnej cz´Êci
cia∏a, a wi´ksze otwory nale˝y zabezpieczyç siatkà. Materia∏ u˝yty do budowy klatek nie mo˝e byç trujàcy, a impregnaty do drewna nie powinny
w ogóle byç stosowane. Klatki muszà
byç czyste i nie mogà byç przemakalne.
Powinny byç równie˝ wyposa˝one
w niezb´dne uchwyty tak, aby mo˝na
by∏o je ∏atwo przenosiç. W pojemnikach plastikowych – specjalnie przeznaczonych do tego celu – mo˝na przewoziç jedynie okreÊlone gatunki ma∏ych zwierzàt5.
Wszystkie kontenery oraz klatki muszà byç prawid∏owo oznakowane oraz
wymagajà specjalnych nalepek. Wymiary pojemników muszà byç takie, aby
mo˝na je by∏o wyraênie oznakowaç i zaopatrzyç w nalepki. J´zykiem u˝ywanym
do oznakowania pojemników jest j´zyk
angielski, natomiast jeÊli wymagajà tego
przepisy kraju nadania, dodatkowo
mo˝na u˝yç innego j´zyka.
Ka˝dy kontener czy klatka muszà byç
opatrzone m.in.6
• nazwiskiem, adresem i 24-godzinnym
kontaktem telefonicznym z nadawcà,
odbiorcà lub innà osobà odpowiedzialnà za przesy∏k´
• nazwà naukowà oraz potocznà zwierz´cia i iloÊcià zwierzàt w pojemniku.
Wszystkie nalepki muszà odpowiadaç wzorom, kolorom i wymiarom
okreÊlonym w IATA LAR. Wymiary minimalne to: 10 x 15 cm.
Nalepki obowiàzkowe to:
• zielona nalepka LIVE ANIMALS – minimum jedna nalepka z podanà zawartoÊcià, na klatkach z psami lub
kotami mo˝e byç fabrycznie nadrukowana (rys. 1)
• nalepki THIS WAY UP – czerwone lub
czarne strza∏ki na bia∏ym tle umieszczone na wszystkich czterech bokach
pojemnika (rys. 2).
Na przesy∏kach ze zwierz´tami laboratoryjnymi wymagane sà nalepki z na-

Dz.U. Nr 86, poz. 552 z 1998 r.
Live Animals Regulations. 27th Edition. International Air Transport Association. Geneva, October 2000, s. 23
5 Live Animals Regulations...op. cit., s. 149-150
6 Ibidem, s. 299
3
4
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Tab. 1. Numery wymogów IATA przypisane poszczególnym grupom/∏adunkom. ˚ród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie: Zasady przewozu ˝ywych zwierzàt. PLL LOT S.A., Warszawa 2003

Numer
1 –3

Grupa / gatunek

Uwagi

Zwierz´ta domowe, byd∏o oraz jele- Antylopy sà bardzo nerwowe i majà
nie i antylopy hodowlane
tendencje do skakania w sytuacji
stresu, sufit klatki musi byç wy∏o˝ony mi´kkà substancjà, zwierz´ta
z rogami muszà mieç specjalne zabezpieczenie na koƒcach rogów

11 – 23

Ptaki

Ptaki sà wra˝liwe na trujàce zwiàzki
chemiczne, pojemniki na wod´ nie
mogà byç lutowane cynà

24 – 25

Nieloty

Strusie ze wzgl´du na silny instynkt
stadny, nawet jeÊli sà odgrodzone,
powinny widzieç si´ wzajemnie

31 - 34

Ma∏py i naczelne

Ma∏py ze wzgl´du na bardzo sprawne koƒczyny powinny byç w klatkach
dobrze zamkni´tych bez mo˝liwoÊci
manipulowania przy zamkach; mogà
te˝ byç nosicielami chorób, dlatego
otwory wentylacyjne ich klatek powinny byç os∏oni´te tkaninà

41 – 47

Gady i p∏azy

Grupa ta charakteryzuje si´ sk∏onnoÊcià do wspinania si´ na siebie, dlatego nie mo˝na ich ∏adowaç do pojemnika za du˝o, aby cz´Êç tych,
znajdujàcych si´ pod spodem nie
zgin´∏a

51 – 58

Ryby i inne wodne

Gatunki przewo˝one w wodzie sà
szczególnie wra˝liwe na zmiany temperatury

61 – 66

Owady i pszczo∏y

Kontenery do transportu insektów
charakteryzujà si´ podwójnym opakowaniem, tj. torby (worki) z tkaniny w specjalnych pud∏ach

71 – 83

Ssaki nie udomowione i zwierz´ta
laboratoryjne

Kontenery te sà zró˝nicowane w zale˝noÊci od specyficznych wymagaƒ
gatunku (wzmocniona pod∏oga, wyÊcie∏any sufit lub boki, specjalnie
przystosowana pod∏oga)

Rys. 1. Wzór nalepki LIVE ANIMALS. èród∏o:
Live Animals Regulations...op. cit., s. 299

Rys. 2. Wzór nalepki THIS WAY UP. èród∏o:
Live Animals Regulations...op. cit., s. 300

pisem LABORATORY ANIMALS, która
zawiera informacje, ˝e nie wolno
otwieraç pojemników ani karmiç czy
poiç tych zwierzàt.
Publikowane w podr´czniku IATA wymagania odnoÊnie do klatek sà jedynie
wymaganiami minimalnymi. Niektóre
kraje przyj´∏y te standardy jako prawnie
obowiàzujàce w ich prawodawstwie.
Przy ka˝dym opisie wymaganej klatki
publikowane sà zastrze˝enia paƒstw
oraz przewoêników. Numery wymogów
IATA przypisane poszczególnym grupom/gatunkom przedstawiono w tab. 1.

Przewoênik mo˝e przyjàç do obs∏ugi
i przewozu wy∏àcznie takie zwierz´ta,
które sà w dobrej kondycji i zdrowiu,
a wymogi okreÊlone przez przepisy
IATA zosta∏y przez nadawc´ spe∏nione.
Do minimum powinno byç ograniczone
przebywanie zwierzàt w magazynie jak
te˝ w portach tranzytowych. Nie nale˝y
zwierzàt zostawiaç na p∏ycie czy rampie przed za∏adunkiem d∏u˝ej ni˝ to
niezb´dne lub w samolocie – w przypadku opóênienia. Nie wolno ∏adowaç
zwierzàt (z wyjàtkiem ryb tropikalnych)
do kontenerów oraz w bezpoÊrednim

sàsiedztwie innych ∏adunków mogàcych mieç negatywny wp∏yw na zdrowie bàdê stan zwierzàt. Nie nale˝y ∏adowaç zwierzàt w pobli˝u ciek∏ego gazu, suchego lodu oraz ˝ywnoÊci. Nie
powinny byç przechowywane ani ∏adowane razem z substancjami trujàcymi
ani zakaênymi. Separacji wymaga za∏adunek przy materia∏ach radioaktywnych, natomiast zwierz´ta laboratoryjne powinny byç ∏adowane z dala od innych, aby wykluczyç ryzyko infekcji.
Równie˝ zwierz´ta b´dàce naturalnymi
wrogami nie mogà byç umieszczane bli-
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sko siebie. Do minimum nale˝y ograni- wy) mo˝e wa˝yç maksimum 8 kg brutczyç zak∏ócanie spokoju, nara˝anie na to, a wymiary maksymalne dla baga˝u
kabinowego to: 55 cm x 40 cm x 20 cm
ha∏as czy nadmierne Êwiat∏o7.
(dla ATR i ERJ wymiary te wynoszà: 45
cm x 30 cm x 20 cm). PLL LOT SA akcepMo˝liwoÊci przewozu zwierzàt
tujà w kabinie pasa˝erskiej, jako baga˝
w samolotach PLL LOT SA
kabinowy, tylko psy i koty pod warunkiem spe∏nienia wszystkich wymogów
Zasady przewozu ˝ywych zwierzàt odnoÊnie do wagi, klatki, szczepieƒ.
w PLL LOT SA sà uregulowane dodatko- Zwierz´ musi lecieç tym samym samowo wewn´trznymi dokumentami, które lotem co pasa˝er b´dàcy opiekunem,
okreÊlajà warunki przewozu zwierzàt a przewóz taki musi byç dozwolony
jako baga˝ (w kabinie lub luku baga˝o- równie˝ przez paƒstwo docelowe.
wym) oraz jako ∏adunek.
Maksymalna iloÊç zwierzàt przewoKlatka ze zwierz´ciem przewo˝onym ˝onych jako baga˝ rejestrowany zale˝y
w kabinie samolotu (jako baga˝ kabino- od typu samolotu oraz iloÊci pasa˝erów
Tab. 2. Maksymalne wymiary kontenerów/klatek ze zwierz´tami ˝ywymi przewo˝onymi poszczególnymi typami samolotów jako baga˝ rejestrowany. ˚ród∏o: Zasady przewozu ˝ywych zwierzàt.
PLL LOT SA, Warszawa 2003

7
8

Typ samolotu

D∏ugoÊç w cm

SzerokoÊç w cm

WysokoÊç w cm

ATR-42

95

70

143

ATR-72

170

70

143

B737-300/400/500

137

114

86

B767-200/300

302

89

107

EMJ-145

114

102

86

Zasady przewozu ˝ywych zwierzàt. PLL LOT SA, Warszawa 2003
Ibidem

(i ich baga˝u) w danym rejsie. Przy za∏o˝eniu kompletu pasa˝erów, samoloty
ATR-72 oraz ATR-42 nie dajà mo˝liwoÊci
przewiezienia zwierzàt, a w samolocie
ERJ-145 nie ma praktycznie w ogóle
mo˝liwoÊci przewiezienia zwierz´cia
w kabinie, nawet jeÊli nie ma kompletu
pasa˝erów. Maksymalna iloÊç zwierzàt
domowych dla poszczególnych typów
samolotów Boeing i czasu lotu mo˝e
wynosiç: od 1 zwierz´cia przewo˝onego przez 6 godzin (i wi´cej) samolotem
typu B 737-300 do 10 zwierzàt podró˝ujàcych ponad 6 godzin samolotem typu B 767-3008.
Wymiary kontenerów i klatek ze
zwierz´tami przewo˝onymi jako baga˝
rejestrowany w baga˝niku muszà spe∏niaç wymogi okreÊlone dla danego typu
samolotu, co przedstawiono w tab. 2.
Nie wszystkie pomieszczenia baga˝owe w samolotach przystosowane sà lub
zalecane, zgodnie z wytycznymi producenta, do przewozu ˝ywych zwierzàt
z uwagi na system wentylacji i ogrzewania. Przed podj´ciem decyzji o przewozie zwierzàt w baga˝niku nale˝y
uzyskaç informacj´ o wymaganiach co
do temperatur specyficznych dla danego gatunku zwierz´cia.

