Προετοιμασία του οχήματος,
του οδηγού-Φόρτωση των πτηνών

P

Ποιες είναι οι

ευθύνες του οδηγού/ μεταφορικής εταιρίας;

1. Σχεδιάζει το πλάνο του ταξιδιού σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες
2. Εξασφαλίζει ότι όλα τα πτηνά στο όχημα μεταφοράς
είναι κατάλληλα για μεταφορά
1. Η ευζωία των πτηνών: από τη φόρτωση έως την εκφόρτωση από το
όχημα μεταφοράς
2. Η προσεκτική και κατάλληλη φόρτωση των πτηνών στο όχημα
3. Γνωρίζει πώς να διαχειρίζεται καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
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Ποιες είναι οι απαραίτητες προετοιμασίες σχετικά με το όχημα
μεταφοράς των πτηνών;

1

Εξασφαλίστε την
καταλληλότητα και
καθαριότητα του
οχήματος για τη μεταφορά

2

Εξασφαλίστε επαρκή φωτισμό και
εξοπλισμό για την επιθεώρηση των
πτηνών κατά τη διάρκεια μη
προγραμματισμένων στάσεων
Φροντίστε να διαμορφώσετε το μικροκλίμα (θερμοκρασία και υγρασία στο
όχημα) ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες, ειδικά για νεοσσούς μιας
ημέρας
Παρέχετε στα πτηνά
πρόσβαση σε πόσιμο νερό
(σε περίπτωση μεταφοράς
μεγαλύτερης των 12 ωρών)

3

4

5

P

Χρησιμοποιήστε πλαϊνά
καλύμματα για να
προστατέψτε τα πτηνά από
το κρύο και τον υγρό καιρό.
Η κυκλοφορία του αέρα δεν
πρέπει να εμποδίζεται

Κλωβοί: ‘Πώς να τους χρησιμοποιήσω;’

P
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Χρησιμοποιήστε κλωβούς ή εμπορευματοκιβώτια,
που επιτρέπουν την εύκολη φόρτωση των
πτηνών, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι
τραυματισμοί

Ασφάλεια
τροφίμων
υγεία

των
και

Σταθεροί, ασφαλείς, όχι
σπασμένοι, καθαροί, και
αντιολισθητικοί = καλοί κλωβοί!
΄Ανοιγμα και πρόσβαση στο
πλάι;- Ακόμα καλύτερα!
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✓
✓
✓
✓
✓

Πίσω

Ψυχρός
αέρας
Σε περίπτωση ψυχρού καιρού,
τα πτηνά στο μπλε κομμάτι έχουν
περισσότερες πιθανότητες
θερμικής καταπόνησης

Θερμός
αέρας

Φέρτε τους κλωβούς και τα εμπορευματοκιβώτια όσο το δυνατόν πιο
κοντά στα πτηνά - τρέυλερ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τους
κλωβούς
Αποφύγετε
το
πλάγιασμα
των
κλωβών
και
των
εμπορευματοκιβωτίων, διατηρήστε αυτά σε ισορροπία
Αποφύγετε την πτώση των κλωβών (σε περίπτωση που οι κλωβοί
πέσουν
κάτω,
ελέγξτε
για
τραυματισμούς,
αφαιρέστε
τα
τραυματισμένα πτηνά και προβείτε στην ευθανασία τους)
Ασφαλίστε όλους τους κλωβούς και τα εμπορευματοκιβώτια στο
όχημα
Βεβαιωθείτε ότι η στήλη των κλωβών/εμπορευματοκιβωτίων δεν
είναι πολύ υψηλή, καθώς είναι δύσκολο να σηκώσετε προσεκτικά τα
πτηνά πάνω από το ύψος των ώμων
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Μπροστά

Σε περίπτωση θερμού καιρού,
τα πτηνά στο κόκκινο κομμάτι
έχουν περισσότερες πιθανότητες
θερμικής καταπόνησης
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1. Συνεργαστείτε με τον πτηνοτρόφο για την τοποθέτηση
του οχήματος σε σωστή θέση
2. Σιγουρευτείτε ότι όλος ο εξοπλισμός είναι ασφαλής,
καθαρός και χωρίς φθορές
3. Ο χώρος φόρτωσης θα πρέπει να προστατεύεται από τη
βροχή, το χιόνι, ισχυρούς ανέμους ή έντονη ηλιοφάνεια
4. Αποφύγετε την φόρτωση βρεγμένων πτηνών στο πιο
ψυχρό τμήμα του οχήματος. Κάποια τμήματα είναι πιο
ψυχρά από άλλα. Είναι ευθύνη του οδηγού να φορτώσει τα
πτηνά στο όχημα με τον κατάλληλο τρόπο
5. Αφήστε μερικούς κλωβούς/εμπορευματοκιβώτια κενά, έτσι
ώστε να ενισχύσετε την ροή αέρα κατά της θερμές ημέρες
6. Φορτώστε τους κλωβούς και τα εμπορευματοκιβώτια με
τον σωστό τρόπο
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Φορτώνοντας τους κλωβούς στο όχημα
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Κατά τη μεταφορά: ‘Πώς να οδηγώ;’

•

•
•
•

Οδηγήστε ομαλά
✓ Αλλάζετε απαλά τις ταχύτητες
✓ Πάρτε τις στροφές με προσοχή
✓ Διατηρήστε σταθερή ταχύτητα
Αποφύγετε την απότομη πέδηση
Χρησιμοποιήστε
αυτοκινητόδρομους, αν είναι
δυνατόν
Επιλέξτε την πιο γρήγορη διαδρομή
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•
•
•

Ελέγξτε τα πτηνά σε κάθε στάση για ενδείξεις
μη φυσιολογικής συμπεριφοράς (πχ.
λαχάνιασμα ή τρεμούλιασμα)
Εάν αλλάξει ο καιρός, σταματήστε και
χρησιμοποιήστε τα πλαϊνά καλύμματα
Στις θερμές ημέρες: σταθμεύετε πάντα το
όχημα σε μια σκιερή περιοχή για να
αποφύγετε τη θερμική καταπόνηση των
πτηνών

Έκτακτη ανάγκη: ‘Τι να κάνω;’

1. Έχετε διαθέσιμο στο όχημα το σχέδιο έκτακτης ανάγκης, ώστε να ξέρετε πώς να ενεργείτε
σε ανάλογες περιπτώσεις (το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει: στοιχεία επικοινωνίας των
επαγγελματιών και υπηρεσιών που χρειάζονται σε κάθε ανάγκη, πρωτόκολλο ελέγχου της
κατάστασης των πτηνών)
2. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ατυχήματος: επικοινωνήστε με τον οργανωτή και υπεύθυνο
της μεταφοράς για να αποφασίσετε σχετικά με το καλύτερο σχέδιο για την προστασία των
πτηνών και την ελαχιστοποίηση της καταπόνησης αυτών
3. Να έχετε πάντα μια εφεδρική γεννήτρια σε ένα κλιματιζόμενο όχημα. Σε περίπτωση βλάβης
του κινητήρα, πρέπει να διατηρείστε μια σταθερή θερμοκρασία για τα πτηνά
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