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W ostatnich latach pojawiło się w polskiej termino-
logii hodowlanej pojęcie ,,dobrostan" będące odpo-
wiednikiem angielskiego określenia,,welfare". Termin
ten odzwierciedla światowe kierunki w kształtowaniu
warunków ży cia zwierząt gospodarskich, domowych
i laboratoryjnych, atakże odnosi się do norm postępo-
wania w stosunku do zwierząt dzikich, bytujących w
otoczeniu człowieka (ogrody zoolo giczne, ekosyste-
my zurbanizowane).

Prob lem dobro stanu zw ier ząt go sp odarski ch j e st tym
batdziej aktualny, że dotyczy zmian w technologiach
produkcji, do jakich już są lrrb wkrótce będą zobo-
wiązani hodowcy krajów Unii Europejskiej w zwląz-
ku z wejściem w życie aktów prawnych wydanych
przęz odpowiednie instytucje UE i RE (Council of the
European Communities, Council of Europe's Standing
Committee for Fann Animal Welfare), jak rownież
lokalne organy ustawodawcze wielu krajów europej-
skich (37). Główne założenia dobrostanu, zawarte w
dokumencie Codes for the Welfare of Livestock (Ko-
deks Dobrostanu Zwierząt Gospodarskich), opracowa-
nymprzęz angielskich specjalistów z Rady Dobrosta-
nu Zwierząt (the Farm Animals Welfare Council),
można sprowadzić do 5 punktów (tab. 1).

Określone w Kodeksie wymogi dobrostanu stano-
wiąw swojej istocie zbior najbardziej podstawowych
zasad odnośnie do postępowania ze zwterzętami. Za-
sady te w cywilizowanych społeczeństwach nie po-
winny podlegaó dyskusji, a jeżeli już zachodzl taka
potrzeba, powinien to być temat co najmniej wstydli-

wy. Koniecznośc ochrony zwterząt gospodarskich
przed głodem, bólem i strachem i to na poziomie
ustawodawczym ujawnia, jak odległe są współcze-
sne metody chowu od metod uwzględniających posza-
nowanie każdej formy życia, i jak pilna jest w związ-
ku z tym potrzeba jakościowych przemian w organi-
zacj i środowiska hodowlanego.

M eto dy pro dukcj i z zachow ani em re guł dobro stanu
tym się rożnląod obecnie stosowanych, że silnie eks-
p onuj ą,, s amopo c zucie" zw ieruąt w ich środowi sku bę -
dące wyrazem tolerancji stosowanych rozwiązań tech-
nologicznych. Celem wielorakich dziaŁańbadaw czy ch
i praktycznych podejmowanych w ramach ,,welfare"
jest wypracowanie altematywnych systemów chowu,
w których maksymalizacja zysku z tyl'rtJu produkcji
j e st wynikiem spełnien ia p otr zeb bio1o gicznych zwie-
tząt, a nle bezwzględnej ich eksploatacji.

Def inicje pOięcia,,dobrostan"

Dyskusja nad dobrostanem zwierząt trwa na fonrm
międzynarodowym juz blisko 30 lat angażując specja-
listów z takich dztędzin jak etologia, fizjologia, ho-
dowla, rveterynaria, ekonomika produkcj i zwierzęcej,
atakżę etyka i plawo. Fox (20) stwierdza, że problem
dobro stanlt zw ier ząt wymaga po dej ś ci a holi styc zne go.

P,ljęcie ,,dobrostan" nie jest łatwe do zdefiniowa-
nia. Terrnin ten wyrasta z takich jakości biologicznych
jak stres, tolerancja, adaptacja, kondycja i homeosta-
za. Już samo to wskazuje, że ,,stan dobra" dotyczy or-
ganizmu jako całości i oganria wszystkie jego funk-



Tab. 1. Warunki niezbędne do zabezpieczenia dobrostanu zwierząt gospodarskich (wg 32)

cje, od reakcji psychicznych (emocje, odczucia) do zja-
wisk zachodzącycŁt na poziomie komórkowym. Inte-
rakcje między rożnymipoziomami dobrostanu a rów-
nowagą biologiczną ustroju dotyczą całego okresu
ży cia (p o cząw szy o d onto gen ezy) i p o dle gaj ą mo dyfi -
kacjom wynikającym ze zmiennych środowiska ze-
wnętrznego i wewnętrznego (6, 7,41).

Znaczente poj ęcia dobro stan przybliżĄąinterpreta-
cje proponowanę przęz niektórych autorów. Hughes
(33) określa dobrostan jako stan zdrowiaftzycznego i
psychicznego osiągany w warunkach pełnej harrnonii
ustroju w jego środowisku. Według Sainsbury (41),

,,welfare" stanowi zespół warunków pokrywaj ących
potrzeby biologiczne i behawioralne organizmu, co
umożliwia objawianie pełni jego mozliwości genetycz-
nych. Broom (8) stwierdza, że dobrostan jest takim
stanem ustroju, w którym zwierzę potrafi ,,dawać so-
bie radę" lub ,,uporać się" (copin g) z okolicznościami
występującymi w otoczeniu. Zdolność ,,coping" zwią-
zana jestz funkcjami struktur korowych mózgu, które
synchronizuj ą informacj e pocho dzące ze środowiska
zewnętr znego z aktyłvno ści ą metab o1 i czną ustr oju. Za-
chwianie dobrostanu następuje wówczas, gdy ustrój
nie jest w stanie prawidłowo ocenić sytuacji, a następ-
nie aktywnie przeciwd ziałac niekorzystnym zmianom
w otoczeniu, lub gdy zmiany są dla zwlerzęcia nie-
przewidywalne. Stąd też wynika, ze,,dobrostan" zna-
czy więcej niz komfor1 ftzyczny lub biologiczny, gdyż
dodatkowo uwzględnia równowagę emocjonalną za-
lezną od możliwości wypełniania gatunkowych i osob-
niczy ch norm b ehawioralnych.

Metody oceny dobrostanu zwierząt

Złożonośc pojęcia dobrostan stwarza problem usta-
lenia obiektywnych kryteriów jego oceny. Stauffacher
(42) podaje, ze metody oceny stanu dobra zwierząt
powinny opierać się o kryteria obiektywne (diagno-
styka klini czna, lab oratoryj na, analizy statystyczne,
badania etologiczne) oraz kryteria subiektywne (pro-
wadzone na bieżąc o ob s erwacj e zachow an i a zw ier zą\

indywidualne odczucie stanu środowiska). Gonyou
(26) zwracauwagę, iż wiodąca w badaniach dobrosta-
nu zwierząt gospodarskich jest stosowana etologia,
ukierunkowana nie tylko na ekonomicznie wymierne
re akcj e p okatmowe i repro dukcyj ne zwier zą| ale r ów -

nlężna ich reakcje psychiczne jak emocje. motywacje
i zdolności pojęciowe. W kształtowaniu dobrostanu
niezbędne jest uwzględnienie szerokiego tła środowi-
skowego, co łącznie ze znajomościąwzorców beha-
wioralnych daje podstawę do tworzenia altematyw-
nych systemów chowu. Odendaal (40) wyróżnia eto-
l o gi ę weterynaryj ną j ako o drębny dział nauk me dy cz-
nych. Autor ten twierdzt, że parametry etologiczne są
w o c eni e dobro stanu zw ier ząt nąb ar dziej adekwatne,
a nadto służą do dokonywania właściwych korekt w
środowisku. Odniesienie człowieka do zwierząt,
kształtowane na gnrncie etologii, pozwalauniknąć ta-
kich skrajności jak relacja przedmiotowa (mechani-
styczna) lub nadmiernie emocjonalna, obciążona błę-
dem antropomorfizacji.

W p i śmi ennictwi e dominuj e ob ecnie p o dział wskaz-
ników dobrostanu na fizjologiczne, behawioralne,
zdrowotne i produkcyjne, a metody badawcze przyję-
te w tych dziędzinach są przyjęte jako miarodajne w
szacowaniu,,welfare" (4, 6, 9, 3 5, 3 9, 44). Trzeb a nad-
mienić, że podział ten j est umowny i przyjęty głównie
zuwagi na możliwości warsztatowe i interpretacyjne.
W rzeczywistości parametry ltzjologtczne i behawio-
ralne opisują ten sam stan ustroju, a wykładnią stanu
dobra organizmu jest poziom produkcji i zdrowie. Do
wskaźników dobrostanu nalezą też tzw. wskaźniki
uzupełniające, którymi mogąbyó np. parametry tech-
niczno-technologiczne budynku inwentarskiego, jak
wartości ciepłochronne przegród konstrukcyjnych,
rodzaj materiałów użytych do konstrukcjl urządzeń,
sprawność systemów wentylacyj nych i o grzew czy ch,
sposób ogranlczania słvobody zwierząt i inne. W ten
sp o s ób do kształtowania dobro s tanu włączone s ą służ-
by inżynieryjno-budowlane, których roli i znaczenia
nie sposób przecenió. Urazogenność i awaryjnośó urzą-



Tab.2.Wskaźniki poziomu dobrostanu (wg 10)

dzeń, stosowanie materiałów nieobojętnych dla zdro-
wia lub nawet toksycznych, jak również wadliwe roz-
w lązanla funkcj onalne stanowi ą p owazne zagr o żenie
dobrostanu.

W szacowaniu dobrostanu wazne jest kryterium
etyczne, zw|ęanę ze zmianąpunktu odniesienia do
zwierzą|ktore z przedmiotu produkcji stają się pod-
miotem zdolnym do odczuwania cierpienia. Broom
(10), biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej
kryteria proponuje klasyfikację dobrostanu w kilku-
stopniowej skali, od dobrostanu złego (poor welfare)
do bardzo dobrego (very good welfare). Empel (18)
odnosząc się do tej nomenklatury słusznie zauważa,
że w językupolskim określenia,,dobry dobrostan", ,,zĘ
dobrostan" itd. sąwyso ceniezręczne i należy j e zastą-
pić pojęciami: wysoki, obniżony i niski poziom do-
brostanu. Tabela 2 przedstawia wybrane wskaźniki
dwóch przeciwstawnych stanów dobra - wysokiego i

niskiego poziomu dobrostanu.

Fizjologiczne aspekty 0ceny dobrostanu

Z defintcjt dobrostanu wynika, ze stan ten jest prze-
ciwstawny stresowi. Rozwój reakcji stresowych bę-
dących następstwem oddziaływani a czynni ków środo-
wiska na organizm w skali przekraczającej możliwośc
kontroli funkcjonowania systemów fizjologicznych
(10) lub w wyniku ograniczonej zdolności sterowania
tymi systemami w odpowiedzi na zmieniające się wa-
tunki zewnętrzne i wewnętrzne (4) w sposób jedno-
znaczny kojarzy się z obniźonym lub niskim pozio-
mem dobrostanu.

Okazuje się, ze wyznaczeniewyraźnej granicy mię-
dzy stresem i dobrostanem nie jest tak łatwe, jak wy-
nikałoby to z samych tylko definicji (4,10). Sympto-
my stresu ostrego (stwierdzane na podstawie stężenia
kostykosterydow) nie muszą świadczyć o obniżonym
dobro stanie, a t aczej stanowią u zw i er ząt prawi dłową

reakcję adaptacyjną. W tych teżprzypadkach dobro-
stan moze być szacowany jako zły, a jednak takim nie

zmiany w stężeniu substratów gospodarki energetycz-
nej i białkowej. immunosupresja oraz pogorszenie

Barnett i Hemsworth (4) dobrze ilustrują trudność
w praw cowaniu d Autorzy ci
na pTzy s, zwlerząt śc człowie-
ka i na będące źr su emocjo-
nalnego podają że zmiany w stęzeniu korlykostery-
dów mogą wahac się w zakresie od -4 do +640ń, przy
c szczące struktuty komorkowe nastę-
p rzehoczeniu stężeń tych hormonów
w porównaniu do normy o 40oń.

O graniczone reakcj e hormonalne w odpow iedzi na
obciążenia emocjonalne nie stanowiądowodu, iż speł-
nione są kryteria dobrostanu. Odbiór negatywnych
bodzcow ze środowiska moze mieć miejsce, jednak
wyrzut hormonów do krążącej krwi jest hamowany,
Stanowi to pewnego rodzaju mechanizm osłonowy,
chroniący błony komórkowe przed destabilizacją w
przeciwnym razie, każdor azowe, mocne l ub przedłu-
żone pobudzenie stanowiłoby dla ustroju realnę za-
grożenie. Nadto, zdolność uczęfia się i rozwój umie-
jętności unikania sytuacji nieprzyjaznych wpłlłva na
modyfikacj e reakcj i behawioralnych i fi zj o1o gicznych
zwierząt. Cytowani autorzy nie odpowiadająw spo-
sób jednoznaczny na pytanie, czy procentowe odchy-
lenie w stężeniu hormonów kortykotropowych wyka-
zanę w stanach stresowych j ako krytyc znę dla trwało-
ści struktur komórkowych, moze jednocześnie stano-



wić wartośc progową dobrostanu, a zatemwyznaczaó
poziom ryzyka zdrowotnego i produkcyjnego.

Behawiotalne aspekty oceny dobtostanu

Przedstawiona w tab. 1 propo zy cja oceny dobrosta-
nll zaw ięr a mo cno ro zbudowane kryteria b ehawioral-
ne. Również inni autorzy (2,3, 12, 15, 19,30, 44, 45)
nadają tym kryteriom szczególnę znaczenie podkre-
ślając, żę zachowanie zwtętząt stanowt najbardziej
miarodajne żródło informacji o stopniu tolerancji wa-
runków bytowych. Ilościowa i jakościowa ocena od-
chyleń reakcji behawioralnych od normy stanowi waż-
ne wskazanie co do konieczności modyfikacji syste-
mu technologicznego. Im więcej osobników py7eja-
wla zaawaI|sowane stany patoetologiczne, tym pilniej-
sze jest dokonanie określonych zmian w środowisku
zwierząt,

U zw ter ząt w y ższy ch re akcj e b ehawi oraln e prz eb i e -
gająz włączeniem sfery psychicznej i są wysoce sko-
relowane z funkcjami systemów ftzjologicznych (10),
J ężęIi obciążenia środowiskowe powoduj ą odmienne
zachowanie osobnika w porównaniu do gatunkowego
wzorca, wówczas można przewidywać, że ptzyczyną
są zmiany w aktywności chemicznej i elektrycznej
mozg|l oraz zaburzenia w neurotransmisji i neuromo-
dulacj i. Zmiany czynno ściowe o środków nerwowych
rzutująna funkcje mózgu oraz autonomicznego ukła-
du nerwowego, co z kolei prowadzi do dewiacji beha-
wioralnych,zmianpatomorfologicznychwobrębiena-
r ządow, zmian metab o lizmu, supre sj i immuno l o gicz-
nej i obniżenia zdolności rozrodczej. W ten sposób
r ozw lja się spirala pr zy czynowo- skutkowa : niedo sta-
teczny dobrostan - anomalie behawioralne - pogor-
szony stan zdrowia - obniżona produkcja, a w sytu-
acjach ekstremalnych - śmierć osobnika.

McBride (38) wyróżnia u zwierząt dwa poziomy
reakcji stanowiących wyraz adaptacji do warunków
środowiska. Poziom pierwszy odnosi się do reakcji
behawioralnych (predominantly behavioural respon-
se) i uwzględnia takię zachowania, jak np. unikanie
zagr ożenia nabazię nabytych doświadczeń (,,wycofy-
wanie się"), czy też grupowanie (,,fulenie"), typowe w
warunkach niskiej temp eratury oto c zenia. T ow arzy szą
temu krótkotrwałe (współwystępuj ące) reakcj e ftzjo -
logiczne (wzrost częstotliwości oddechów i akcji ser-
ca, drżenie mięśni), które jednak nie muszą powodo-
wać skutków w postaci obniżenia potencjału btotycz-
nego. Jezeli poziom pierwszy nie kompensuje obcią-
żei, wówczas reakcje zachodząna poziomie drugim,
gdzie dominująca jest odpowtedź ftzjologiczna (pre-
dominantly physiological response), zachodząca z
udzjałęm systemu neuro-endokrynalnego i autono-
micznego systemu nerwowego, a odpowiedz behawio-
ralna jest odpowiedzią współwystępującą. Koszt re-
akcji drugiego poziomu jest dla organizml znacznię
wyższy, co przejawia się w obniżeniu wskaźników
wzrostu i płodności, a także pogorszenia stanu zdro-
wn zwrctząt.

Kl a syfi ka cj a re akcj i adaptacy jny ch zapr opo nowan a
przęz cytowanego wyże1 autora (38) nie uwzględnia
innej możliwości, jaką jest złożona odpowiedź beha-
wioralno - fi zj olo giczna pr zej aw tana w p o stac i stereo -
typii i autonarkotyzmu. Oba zjawiska, będące świa-
de ctwem dt amaty c zne go pr ze żywani a ob c tĘeń m o g ą
występowa c zar ówno w sytuacj ach skraj nych, j ak rów-
nieżbycwynikiem interakcji o trudno uchwytnej etio-
logii. Stereotypie są to zachowania odbiegające od
przyjętego dla gatunku wzorca (4, 12, 3] , 45) , Wystę-
pująone w róznej formie i nasileniu, stądteż określa-
ne sąjako stereotypie stałe lub nawracające. W posta-
ci zaawansowanej stereotypie nabierają cech zacho-
wań bezsensownych (np. chodzenie w kółko), działai
przeorientowanych (redirection activity), ukierunko-
wanych na obiekty nie będące w normalnych warun-
kach przedmiotem zainteresowania (np. obsysanie uszu
u cieląt), Ilb też działań autodestrukcyjnych (wygry-
zanie sierśc i przezp sy). Autonarkotyzm j est rodzaj em
uzalężnienia od uwalnianej przez mózg beta-endorfi-
ny. Rozwija się u zwierząt w warunkach braku stymu-
lacji środowiskowej, ograniczenia wolności lub też to-
warzyszy nadreaktywności manifestowanej w sytu-
acjach chronicznych lub powtarzających się napięć (4,
10, 45).

CzęstotliwoŚc występowania stereotypii jest wyso-
ce skorelow ana ze stopniem industrializacj i środowi-
ska. Cronin (12) stwierdza, że w intensywnych syste-
mach chowu stereotypie są zjawiskiem nagminnym,
obejmującym od 20 do l00% stawki zwterząt, a czas
spędzany na ich przejawianiu wynosi od 7 do 75oń
okre su ob s erwacj i . Zr o dłem r o zltczny ch stere otyp ii
możebyć nieprawidłowy poziom żyrvienia, skład daw-
ki lub wadliwie rozwiązana funkcja zadawaniapaszy
(4).U loch wiązanych zaobserwowano stereotypie oral-
ne, które jednak zanikały po zaopatrzenil kojców w
ściółkę, co wskazuj e że mogąbyć one nięzależnę od
czynnika żywieniowego i stanowic przelaw braku w
środowisku innych elementów niezbędnych do wypeł-
nienta p otr zeb b eh awi oralny ch (22) . Inne pra c e n a w i ą-
zujv d9 skutków wcz€snego odsadzania, stosowania
uwięzi, przęgęszczenia, nudy, frustracji, strachu i in-
nych czynników trudnych do sprecyzowania (.2,34,
4I,45).

Stereotypie i autonarkotyzm są to zjawiska ściśle
ze sobą związane, o nie wyjaśnionej do końca etiolo-
gii. Fraser (21) określa anomalie behawioralne jako
ze społy zachow ań wynikaj ąc e z nięmo żnoś ci adapta-
cji, tak więc - zgodnie ztądeftnicją- są one wyrazem
ni ezdo lno ś ci,, c opin gu" (utr zymani a home o stazy). I st-
nieje jednak zasadniczo odmienna, mocno ugruntowa-
na hipoteza wskazująca, ze stereotypie i autonarko-
tyzm stanowią mechanizm adaptacyjny chroniący
przed powstawaniem schorzeń psychosomatycznych
(4, 46). U zwterząt przejawiających anomalie beha-
wioralne stwierdza się akty,wizację opioidów w mó-
zgl,łagodzących stan napięcia w układzie neuroen-
dokrynalnym. Istnienie tego mechanizmu nie stanowi



Tab. 3. StereoĘpie a obciążenia produkcji (wg 19)

jednak podstawy do utrzymywania zwierząt w warun-
kach, w których muszą one demonstrować tak rady-
kalne reakcje adaptacyjne, tym bardziej, że stanowią
one czynnik obciążający produkcję (tab. 3).

Zdrowotne krytefia oceny dobtostanu

Zdr ow te o znacza brak sp e cyfi cznych re akcj i sy ste -

mów fizjologicznych na obecnośc czynntka patogen-
nego lub innych czynników wzkadzających, całkowi-
cie rnieści się w pojęciu dobrostanu, stanowi jedno z
jego kryteriów i podlega podobnej jak dobrostan skali
oceny, tj. od zdrowtabardzo dobrego dobardzo złego
Q0), Zły stan zdrowi a zawsze oznacza niedostateczny
dobrostan, natomiast dobremu zdrowiu może tow arzy -

szyć obniżony poziom dobrostanu, co -jak należy się
spodziewać - wcześniej lub pó źniej spowoduj e po gor-
szenie stanu zdrowia.

Konsekwencje pogorszonego dobrostanu występują
zarówno na poziomie osobniczym jak i populacyjnyrn.
Poziom osobniczy dotyczy pojedynczych sztuk w sta-
dzie lub mało liczebnych grup, bez skutków o charak-
terze nlasowym. Gonyou(24) skupia uwagę na okale-
czeniachzwierzątwwyniku,,agresji"flzycznychczyn-
ników środowiska lub kontaktu z innymi osobnikami.
Aby uniknąć urazów zwierzęta uciekają się do zmian
wzorców zachowania, co pociąga za sobązmiany w
reakcjach ftzjologicznych. Stephan (a3) stwierdza, ze
pryncypia weterynaryjne w systemach ,,welfare" do-
tycząochrony zwierząt przed bólem l lrazami ctała.
W tych przypadkach postępowanie wynikać powinno
z obserwacj i etolo gicznych, pozwalaj ących do strzec,
a następnie skorygować technologicznę źrodła nieade-
kwatnych zachowań.

Powaznym następstwem pogorszonego dobrostanu
na poziomie populacji jest immunosupresja, stanowią-
c a zagt ożenie wy stęp owani a s chorzeń infekcyj nych o
cechach epi zoocj i (4, 25). Garbuliński (23) prezentu-
jąc mozliwości farmakologicznej osłony odpomości
przed agresją środowiska stwierdza, ze skuteczność
leków immunomoduluj ących i stymuluj ąc y ch zależy
od warunkow życia zwierząL W warunkach dobrych
(wysoki poziom dobrostanu), podawanie tych prepa-
ratów jest niecelowe zuwagi na brak ptzyczynwywo-
łujących zablrzenia immunohomeostazy i wysoki w

związkl z tym poziom odporności osobników. Rów-
ntęż mało skuteczne jest działanie tych leków w śro-
dowisku skrajnie zĘm (niski poziom dobrostanu) , gdyż
słaba kondy cja zwterzątuniemożliwia właściwe reago-
wanie na leki. Najlepszy efekt osłonowy uzyskuje się
w warunkach pogorszonych, gdzie profilaktycznę daw-
ki tych specyfików działająbodźcowo na elementy
układu immunologlcznęgo, a nadto wywołują efekt
o gólnoustroj owy, m. in. p oprzęz wpływ na mechanizm
hotmonalnej regulacji homeostazy. Widaó stąd, ze usu-
nięcie ze środowiska czynników agresji (poprawa do-
bro stanu) el iminuj e konieczno ść podej mow ania inter-
wencji immunoosłonowej i znacznię obniża ryzyko
produkcyjne,

Przykładem ilustrującym relacje między niskim po-
ziomem dobrostanu i pogorszonym stanem zdrowia
zwierzątjest nasilenie schorzeń w wanrnkach ferm
przemysłowych. Jak wiadomo, technologie te indukują
obciązenia na tle polietiologicznym (stres masowego
chowu), wynikające znaĘadania się czynnikow ftzycz-
nych, fiĄologtcznych i psychicznych o natężeniu po-
zaoptymalnym lub ekstremalnym. Takie warunki two-
rzy przegęszczęnle obsady, stosowanie uwięzi. utrzy-
manie bezokienne, bezściołowe i bezwybiegowe, cią-
głe manipulacje na osobnikach i grupach (odłączanie,
w ażeni e, pr zep ędzani e, p r z e mi e s zc zante, wyłapyw a -

nie, tatuowanie, nacinanie uszu, obcinanie kiełków i
o gonków, szczeplęnla. kastracj a), pr aca ur ządzeń me -

chanicznych, czy tez niewłaściwy stosunek człowieka
do zwierząt.

Wyrazem rozkojarzenia procesów endogennych u
zwterząt w tych warunkach jest wysoka frekwencja
schorzeń zwanych technopatiami, zrzadka tylko wy-
stępujących poza tymi systemami (schorzenia lokomo-
cyj ne, kardiologiczne, metaboliczne), a także schorzeń
infekcyj nych (mykop lazmowe zap alenie płuc, bi e gunki
typu coli, MMA). W przemysłowych fermach chowu
świń stres masowego chowu z jego implikacjami zdro-
wotnymi jest do tego stopnia wpisany w rzeczyłvistośó,
że sttaty z nlm zwlązanę są często wcześniej przewi-
dywane i wkalkulowane w rachunek ekonomiczny
(36). Według Bernera (5) skutecznośó zapobiegania
tym schorzeniom zależy od właściwie prowadzonego
monito rin gu z drow o tno ś c i s tada, działań pr o flakty c z -



nych wynikających z uzyskanych danych monitorin-
gowych oraz stŃej kontroli technicznej wządz eń, Duże
znaczęnie ma ukierunkowana na dobrostan opieka nad
zw ier zętami, aczkolwiek wymagaj ąca dodatkowych
nakładów pfacy, jednak w ostatecznym rachunku -
przynajmniej w Niemczech- wysoce opłacalna.

Komentuj ąc zdrowotne aspekty dobrostanu można
zacytować zdanię Broom'a (8), który stwierdza, że
obecnie świat oczekuj ęudziaŁtlweterynarii w prakty-
ce hodowlanej nie Ęlko w dziedzinie patologii, ale
również na innych polach, jak diagnostyka środowi-
ska, a następnie weryfikacja systemów utrzymania pod
kątem wypełnienia behawioralnych i fi zj ologic zny ch
potrzeb zwierząt. Algers (1) widzi konieczność głęb-
szego poznaniaudztaŁu genetyki w wypełnianiu wzor-
ców behawioralnych, szczególnte w zakresie zdolno-
ś ci ro zrodc zej, j ak r owntęż znaj omo ś c i uwarunkowań
uzdalnlaj ący c h do funkcj o na lnej to 1 erancj i (,, c op in g" )
środowiska oferowane g o zwierzętom przęz człow ie-
ka. Tak więc widać, że w systemach alternatywnych
istnieje w odniesieniu do służb weterynaryjnych ten-
dencja do przesunięcia punktu ciężkości z działalno-
ś ci s t r i c t e Ie c znic zej na dztałalno ś ć pr ew e ncyj no - pro -
fi akĘ c zną op art ą o szer oką znajo mo ś ć interakcj i or -
ganizm- środowisko-zdrowie-produkcj a-wartość biolo-
gicznaproduktu. To z kolei wymaga pogłębiania wie-
dzy w przedmiotach ujętych w problematykę dobro-
stanu (zoopsychologia, nauki o środowisku, ekonomika
dobrostanu, biotechnologia, psychologia pracy). Takie
też kursy na różnych poziomach kształcenia są obli-
gatoryjne w większości krajów UE.

Etyczne aspekty dobtostanu

W dyskusji nad dobrostanem zwierząt mocnemu
uwypukleniu ulega aspekt etyczny, co związane jest
ze wzrastĄącą wrażliwością społeczeństw na ból i cier-
p i enie, j aki ch do świad czaj ązw ierzęta p o ddawane eks -
perymentom medycznyffi, w niewoli lub tez w warun-
kach ograniczeń produkcyjnych. Nieprzekra czalnągra-
nicądobrostanu jest taki stopień obciązeń, do których
zwierzęta mogą adaptować się bez cierpienia ( 10).

Broom i Johnson (9) ugruntowali w piśmiennictwie
pojęcie odczuc zwierząt (feelings). W warunkach nie-
dostatecznego dobrostanu odczucia zw ierząt sązaw sze
złe (bad feelings) i mogą ulegać spotęgowaniu aż do
cierpienia (suffering). Odczucia mogą być mierzalne
metodami przyjętymi w diagnostyce medycznej (reje-
stracj a potencj ałów móz gowych, szybko ś ć pr zepływl
krwi, akcja serca, stopień rozwarcia żrenic), a także
na podstawie obsetwacji zachowania zwierząt (apa-
ti a, brak ap etyfu , zantę chanie zab ie gów hi gi eni c zny ch,
nadpobudliwo ść, agresj a), a także często ści schorzeń
or az p ar ametrów p o tencj ału b i o tyc zne go (ro zro dc zo ś ć,
dynamika wzro stu, pr zeżyw alno ś ó). C ierp ieni e zwi e -

rząt wyrasta przynajmniej z trzech źródeł, z ktorych
każde może być przy czynąrównie intensywne go przę-
żywania(1,7),

Zr ó dłem cierpienia somatycznego są ból, głó d, pr a-
gnienie, zlmno, gorąco i inne obciążenia wywołujące

re akcj e z o db iorem b o dźców za p omo c ąw r ażeń zmy -

słowych, wchodzących w zakres pojęć fizjologicznych.
Innę źrodło odnosi się do sfery emocjonalnej, której
obecnie nadaje się szczególnę znaczęnie. Gradacja sta-
nów lękowych, od zaniepokojenia po panlczny strach,
wynika z sytuacji nieprzyjaznych lub niebezpiecznych,
a takżę zdarzęń dla zwterzęcia nieprzewidywalnych,
których osobnik (osobniki) nie moze lub nie potrafi
uniknąć, Narastanie panicznego strachu można obser-
wować w grupach aktualnie nie niepokojonych świń,
wyłącżnie na skutek odbioru informacji o bólu i za-
grożeniu jakich doświ adczająinne zwterzęta, np. pod-
czas kastracji i uboju. Przyczyną strachu może być
przemieszczente zwierzęcia do nieznanego mu miej-
sca lub obcej grupy, izolacja, agresja zwierząt domi-
nuj ących ot az ur azo genne urząd zenia.

Trzecim,jak dotąd rzadko uwzględnianyffi, & obec-
nie coraz częściej sygnalizowanym źrodłem cierpie-
nia zwierząthodowlanych j est niemoznoś c przejawia-
nl,a, a następnie zaspokajania silnych, wrodzonych,
gafunkowo swoisĘch popędów i instynktów ( 1 7). Tego
typu o grani częnia s ą §p owe dla ferm przemysłowych,
proj ektowany ch z pominięciem najbardziej podstawo-
wyc h p o trz eb b e h aw i oralnych zw ter ząt. O gr anic zenia
w przej awianiu instynktów wyzwalaj ą stany silnej fru-
stracj i, pr ow adzące do p oważ ny ch zablr zeń s omatyc z -

nych i stereotypii, az do samookaleczeń i kanibalizmu.
Systemy alternatywn ę, poprzęzwprowadzanie do oto-
czenia elementów przynajmniej po części zaspokaja-
j ących te p otr zeby ( ś c i ółka, pr ze str zen ży ciow a, zwi ęk-
szony ldzlał włókna w paszy), ewoluują w kierunku
środowiska ekstensyłvnego (semi-natural habitat), co
nię oznacza środowi ska prymitywne go.

Dobtostan a intetakcje człOwiek-zwierzę

W piśmiennictwie polskim niewiele jest pozycji
po święc onych re akcj i zw ier ząt ho dowlanych na ob e c -

no ś ć c złow ieka, szcze gó lnie gatunków użytkowanych
w kierunku mięsnym. Okazuje się, ze sposób postę-
powania obsługi wobec zwterząt może mtec tak zna-
czący wpływ na wskaźniki wzrostu i reprodukcji, jak
inne czynniki produkcyjne (pasza, mikroklimat). Z
badań prowadzonych w australijskich fermach trzody
chlewnej (27 , 28,30) wynika, że w sektorze rozrodu
interakcj a czŁowtęk-zw ierzę ma powazniej sze impli-
kacje niż w innych sektorach produkcyjnych. Wska-
zuje to na uwrażliwienie zwierząt na obecność czło-
wieka, częstszą t b ar dziej interwencyj ną w poro dów-
kachntżw halach tuczu. Szacuje się, ze lęk wynikają-
cy z interakcji człowiek-zwierzę determinuje wskaź-
niki reprodukcyjne lochw 20oń.

Wielu autorów (9, 13,29, 46) uważa, że zwierzęta
utrzymyw ane w systemach wi elko stadnych do świ ad-
czająw kontaktach z obsługującymi je ludźmi chro-
nicznego lęku, naktóry okresowo nakłada się lęk ostry.
Lęk u zwierząt występuje nie tylko w odpowiedzina
zachowania drastyczne (bicie, kopanie), czy też dzia-
łania z konięczności silnie obciĘające (bolesne za-
biegi), alę równiez w sytuacjach, które z punktu wi-



kowych, łatwiej jest natomiast usta-
lić mechanizm,przezktóry lęk wpły-
wa na plocesy życiowe zwterząt.W
testach przeprowadzonych na świ-
niach (29), gdzie określano natęże-
nie lęku w odpowiedzt na zrożnl,co-
wane zachowania człowieka (tab. 4),
a to przyjazne (klepanie, przywoły-
wanie, głaskanie), nl,eprzyjazne
(szturchani e, przepędzanie) i szoku-
jące (stymulacja stanów lękowych z
lży ciem elektrycznego tresera), na
zachowania przyjazne zw ierzęta r e -

agowały krótkim czasem interakcji,
niskim stężeniem hormonów streso-
wych i istotnie wyższym poziomem
produkcji. Nasilonym stanom lęko-
wym odpowiadał odpowiednio dłuż-
szy czas interakcji, wyższy poziom
hormonów stresowych oraz obniżo-
ny potencj ał bloty czny, szcze golrnie
w zakresie parametrów reprodukcyj -

nych. Co więcej, u zwterząt niepo-
kojonych podwyzszony poziom kor-
tykosterydow występował nie tylko
w czasie niepokojenia, ale również
w okresach braku negatyłvnych bodź-
ców, co wskazuje na chroniczną po-
stać stresu. Inne czynniki produkcyj-
no-technologiczne, jak wielkość i
skład socjalny grupy oraz przestrzeń
życiowa, mogą stan lęku nasilac lub
osłabiać.

Ponieważ interakcje człowiek
zwierzę mają daleko idące konse-

kwencje produkcyjne, niejest to obo-
jętne, jakiego typu cechy osobowości prezentują oso-
by zatrudnione bezpośrednio przy obsłudze zwierząL
Algers (1) stwierdza, że w istocie, to w rękach f-arme-
ra poprzez sposób sprawowania opieki - spoczywa
dobrostan zwlerząt. Według Hemsworlha (29), osoby
zatrudnione przy obsłudze zwierząt powinny przeja-
wiać w stosunku do nich wypływającązprzekonania
ży c zliw o ś c, któ ra p o zw ala zw te r zętom z a ak c ep to w a ć
człowieka jako ,,element" ich siedliska. Jest to pod-
stawowy warunek minimalizacji lęku przed człowie-
kiem, aptzez to kształtowania produkcyjności stada.

Ekonomiczne kryteria 0ceny dobtostanu

W kryteriach oceny dobrostanu nie moze zabrak-
nąć param etrów ekonomi cznych, uj muj ących zależno -
ści między dobrostanem a efektywnością produkcji
(tab. 5). Ekonomika dobrostanu stanowi nową dyna-
micznie rozwijającą się dziedzinę, która wykorzystu-
je procedury i modele matematycznę do gromadzenia
l przetw arzania r ozltczny ch danych hodowlanych,
weterynaryjnych, klimatycznych, ustawodawczych i
rynkowych, a następnie do prognozowanla, symulacji
i optymalizacji procesow decyzyjnych (16). Otwiera

Tab. 4. Wpłl.rv intensywności lęku u świń na wyniki produkcyjne (wg 29)

Tab. 5. Podstawowe wyznaczniki rv ekonomice dobrostanu (wg 16)

dzęnta człowieka nie powinny powodowac ujemnych
reakcji. Osoby zajmujące się obsługąnie musząprze-
jawiać drastycznych zachowań aby wywoływac stany
lęku u zwterząt. Podobnie silny strach budzą osoby
nie przejawiające agresji, a tylko postępujące rutyno-
wo lub ,,średnio nteprzyjaźnie", Nawet nie ujawniana
przez człowieka niechęć, często nie uświadomiona, jest
przez zwierzęta odczuwana i wywołuje bardzo wyso-
ki poziom lęku, zwłaszcza jeżeli zwietzę kojarzy oso-
bę z uprzednio doznanym przykryrn doświadczeniem.
Samo pojawianie się obsługi w bliskości kojców czy
stanowi sk może w zni ecać n i epokój i powodować pró -

by unikania, ucieczki lub chowania się, które jako nie-
skuteczne, wywołują reakcje o znamionach stereoty-
pii. Empel (17) podaje, że czŁowlrck moze byc przy-
czynąpanicznego strachu zwterzą| szczególnie jeżeli
nabyły one już negatywnych doświadczei. Co więcej,
lękw stosunku dojednej osoby, nazasadzje generali-
zacji doznanychprzeżyć, przenoszony jest na innych
ludzi i pozostaje na stałe wpisany w świadomość zwie-
rzęcta (29).

Trudno jest zidentyfikowac czynniki lęku prze d czło-
wiekiem oraz określic zdolność tolerancji stanów lę-
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ona zupełnie nowe możliwości, pozwalające na pod-
stawie multianaliz (analizy nabazie informacji ze źro-
deł odległych tematycznie, przestrzennie i czasowo)
przewidyłvać występowanie epizoocji w perspektywie
lat, program ow ac dziaŁania profi laktyczne, symulować
skuteczność leczenia, uwzględnia c zmiany potencj ału
gene§c zne go zw ier ząt, organizow ać b azę p aszową ki e -
runkować produkcj ę pod kątem zmiandemografi c zny ch
i socjalnych, a przede wszystkim Wznaazac dla tych
wszystkich działan stopień ryzyka i bilans zysków (1).

Dobrą ilustracją implikacji ekonomicznych na tle
obniżonego poziomu dobrostanu jest sektor rozrodu
w fermach trzody chlewnej, gdzie - jak wynika z po-
wszechnie dostępnych danych - 60-80% loch nie prze-
żywa do 3 oproszenia, przy optymalnej liczbie mio-
tów uzyskanych od lochy w ciągu jej życianie mniej-
szej niż 7. Eliminacji ulegają głównie pierwiastki, co
oznacza, że do każdej wybrakowanej loszki dopłaca
się kwotę wynikającą z kosztu jej odchowu oraz na-
stępną sumę pochodzącąz niewypełnienia przez nią
proglamu hodowlanego. Wysoki udział pierwiastek w
strukturze stadanegaĘwnie rzutuje na liczebność mio-
tow, pr zeżywalno ś ć i mas ę ci ała o ds ad zany ch pro s i ąt,
co z kolei wpĘrva naprzedłużenie czasu tuczu,zwięk-
szone zużycie pasz i energii, a także zwiększa koszty
robocizny. Tak więc problemy ,,na wejściu" (zĘ stan
zdrowia loszek w następstwie nieadekwatnych warun-
ków w sektorze krycia i ciĘy) mają swój wymierny
efekt ,,na wyjściu", którym są straty produkcyjne w
skali cyklu lub roku finansowego. Z dalszych etapów
analizy ekonomi c znej wynikni e, j aki e go r zędu nakŁa-
dy poniesione na poprawę dobrostanu loszek zaowo-
cujązyskiem flrnalnym.

Niektórzy europ ej s cy ho dowcy kwe stionuj ązałoże -
nia dobrostanu twierdząc, że istnieje konflikt między
wymogami ,,welfare" a dochodowością z tytułu pro-
dukcji. Algers (1) argumentuje, że eliminacja stereo-

Ępii i schorzeń o środowiskowej etiologii (MMA, syn-
drom zimno-głód, biegunki okresu ssania, broncho-
p neumo ni e, mykoplazmo zy ) ku 1 awi zny, obniżona r o z-
rodczość) w ostatecznym rozrachunku bilansuje stra-
ty wynikaj ącę z tozgęszczenia obsady, instalacji no-
!\rych urządzeńitp. Obniżony stopień ekspozycji zwię-
rzątnaczynniki zakaźne i nie infekcyjne, i związany z
tym spadek zachorowalności oraz wzrost przyrostów
masy ciała, powodują możliwość częściowej lub cał-
kowitej eliminacji promotorów wzrostu pochodzenia
syntetycznego i antybiotyków paszowych, co - przy
światowych cenach farmaceutyków - znacznie obnt-
ża koszty produkcji i zwiększa biologiczną wartość
produktu. Nadto, fermy dobrostanu należądo obiek-
tów o niskim współczynniku inwestycji (low invest-
ment systems), co wynikazldziałuw tych systemach
elementów ekstensywnego utrzymania (szałasowe, pa-
stwi skowe, pastwi skowo- alki erzow e). Z dany ch szwe -

dzkich wiadomo (I), że inwestycje w fermach dobro-
stanu dla trzody chlewnej wynoszą około 70ońwar1o-
ści tych inwestycji w fermach typowych.

Systemy alternatywne mogą sprzyjac zyskom nie
tylko zuwagi na ilościowy wzrost produkcji uzyskany
na drodze wykorzystania pełni potencjafu btotyczne-
go zwierząt, ale również z tytułu cen produktów wy-
tworzonych w fermach dobrostanu. W krajach zachod-
nich ceny te są o około 30%o wyższe, w porównaniu
cen uzyskiwanych za produkĘ z ferm pr zemysłowych.
Produkty z ferm dobrostanu (free food), cechują się
polepszonymi parametrami technologicznymi i trwa-
łością co pozwala ograniczac stosowanie środków
kons erwuj ąc y ch, a nadto p o si adaj ą w alory dieteĘ cz-
ne i smakowe, zwiększające ich przydatność prze-
tworczą,
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