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tionship bo e l§ns.Bs of,ćanibalism and the concentr
te negative behaviour was discu§sed.

ur, mutilation, lambs.

Przypadki kanibalizmu i okaleczeń zdarzają się dośc
często u świń, a także drobiu grzebiącego. Przeważ-
nte pr zy czyną agre sj i j e st znacznę zagęszc ze ni e zw i e -

rząt w pomieszczeniach, kojcach lub klatkach, mała
wilgotność, intensywne oświetlenie, a dodatkowo nie-
dobory żyrvieniowe(2,3). W efekcie dochodzi do pod-
rażnienia i nasilania się reakcji aglesywnych, ktorych
krańcowym efektem jest okaleczanie lub nawet uśmier-
canie słabszych ftzycznie osobników. W dostępnym
piśmiennictwie nie napotkano na infonnacje odnośnie
do występowani a oT az pr zy czyn mas owych okale c zeń
jagniąt przez przebywające z nimt matki. Wydawało
się zatem celowe przedstawienie własnych obserwa-
cji z jednej z pomorskich owczatni.

0pis plrypadku

Pod koniec październlka wezwani zostaliśrny do
owczarni, w której obsetwowano przypadki kanibali-
zmu polegające na kaleczeniu młodych jagniąt przez
maciorki. Stado podstawoweliczyło 600 matek i skła-
dało się z 350 owiec lasy merynos polski oraz 250
owiec rasy berichon. Masowe wykoty rozpoczęły się
w pierwszych dniach września i trwaĘ do końca paź-
dzięmlka, z wyr aźny m nas i leni em o koło p ołowy w r ze -
śnia. Do dnia naszej wtzyty w owczafiIi wykociło się
526 owiec. Według zgodnej opinii obsługi, takznacz-
ne nasilenie porodów w tym stadzię nie miało dotych-
czas miejsca. Ich zmasowanie w stosunkowo krótkim
czasię zmuszało obsługę do grupowania owiec w koj-
cach, w liczbie po około 50 sztuk, to jest dwa razy

r.ł,ięcej niż zazwyczaj. Matki żywione były przed wy-
kotem zielonką z roślin zbozowych, z dodatkiem sło-
nry, podczas wykotów niskiej jakości zielonką ztraw,
r,v początkach pażdziernika świeżą kukurydzą a pod
jego koniec sianem, wysłodkaml oTaz niewielkim do-
datkiern pasz treścirł,ych. Przez cały rok owcom wy-
kładano lizawki solne (Lisal M). Kr,ótko przed i po
porodzie nraciorki wraz zjagniętarni przebywały w
kojcach porodo,uvych, z których trafiały do kojców
zbiorowych ,przęznaczonych dla około 50 matekwraz
z 30-]0 jagniętanri.

Pierwsze przypadki okaleczeń jagniąt zaobserwo-
wano już na początku wykotów. DotyczyŁy one kilku
nowo narodzonych jagniąt. Z tego m.in. powodu nie
wzbadzlły większego zainteresowania doświadczonej
ob słu gi, ktor a z p odobrrym i pr zy p adkami spotykała si ę
już sporadycznie w poprzednich latach. Pogryzienia
jagniąt zdarzały się bezpośrednio po porodzie u tych
matek, które energicznieIizały i masowały swoje po-
tomstwo. W połowie września, nięzależnie od nowo
narodzony ch, pr zyp adki po gryzień zaob s erwowano
takżę ttjagniąt starszych. W toku bliższych oględzin
dostrzegalne były u nich :zalpanę Tany na ogonach.
Nieliczna grupa jagniąt pozbawiona została ogonów
(knvawe kikuty). O gon był o dgry zany w różnych miej -
scach; najczęściej u jego końca lub w połowie długo-
ści,rzadziej u nasady. Równocześnie u dwóch jagniąt
samice odgryzły raciczki przedniej oraz przedniej i
tylnej kohczyny, rr jednej dodatkowo zauważono brak
lewej małżowiny usznej (ryc. 1-3).



Przykłady okaleczeń u jagniąt - odgryzione: a) ogon, b) mał-
żowina uszna, c) raciczki

Spośród 11 kojców, tylko w jednymjagnięta nie byĘ
pokaleczone. W pozostałych, ntęzalężnie od liczby
matek i jagniąt, poranionych zostało od 2 do 80% ja-
gniąt, przy czymw dwóch kojcach odsetek okaleczo-
nych zwierząt wynosił od 40 do 80%. Ogółem odse-
tekzwteruąt z brakiem lub wyraźnymi ranami ogona
#ynosił I4,5oń. Wskutek zastosowanych środkow do-
rażnych, polegających na dezynfekcji rany i jej sma-
rowaniu pioktaniną żadne z młodych zwierząt nie
padło.

Na szc z e gólną uwa gę zasługlw ał f ak| żę p okąs ani a
dotyczyły jagniąt w róznym wieku. W równym stop-

niu obserwowano je u noworodków jak i u jagniąt kil-
ku- do kilkudziesięciodniowych. Urazy u noworodków
mo głyby sugerować, b ezp o śre dn i udział matek, Z ko -

lei p okalec zenia j agniąt starszych, pr zebyw ających w
kojcach zbiorowych nie wykluczająudziaŁu owiec trze-
cich. Co charakterys \l czne, ni e zaob serwow ano Tw Iąz-
ku pomiędzy nasileni em przypadków okalec zen a li-
czebnością owiec w kojcu, usytuowaniem kojca w
owczarni, a takżę terminem wykotów. Z ntektorych
publikacji wynika, że zagęszczenie zwierząt, niska
wilgotność i wysoka temperatura otoczenia mogąna-
silać reakcje agresji (3). Zwracano także uwagę na

znajdował się kojec, w którym nie zanotowano żadnę-
go przypadku okaleczenia . Wyższąagresj ę samic ma-
tek tru dn o takźe pr zy pi syłvać wyłącznte stre s owi zw ią-
zanemu z masowymi wykotkami, następującymi w
okresie stosunkowo wysokiej jak na tę porę roku w
P o 1 s c e, temp eratury p ow ietr za. Z a takim wy jaśni eni em
mogłabyprz czbazwtę-
rząt okalecz w okresie
szczegolnej ie względ-
nego spadku Iiczby przypadków okaleczeń naprzeło,
mie wrześniatpaździetnika, nastąpił pod koniec paź-
dziernika ponowny wzfost, który trudno było bezpo,
średnio powiązać
powietrza. Wydaj
mic matek jest ba
p o dobną pr zy c zy nąwydaj e s ię byc maksy maTna licz-
-ba 

porodów mająca miejsce w stosunkowo krótkim
okresie czasu, co w powiązaniu ze stresem porodo-
wym i nie sprzyjającymi warunkami termicznymi
mogło wzmagac skrajne zachowanta zwterząt, Zko-
lei obserwowany pod koniec wykotów, ponowny
wzrost liczby okaleczanych jagniąt mógł być dodat-
kowo efektem LLczęnIa się i utrwalania negatywnych
zachowaimatek. Wydaje się nadto, że trudno niedo-
ceniać ewentualnego wpłyłvu raczej ubogiego żywte-
nia. Przypadki kanibalizmu obserwowano bowiem u
klrczątżyłvionych dietąubogąw białko |ub zbyt dużą
ilościąkukurydzy (3). Nie wyklucza się także wpŁywu
niedoboru witamin i składnikow mineralnych. Brak
zainteresowania karmą mógł się przejawiac u owiec
wzmożonym zainteresowaniem młodszymi, bezbron-
nymi osobnikami. Ztego powodu wydaje się właści-
we podawanie w takich przypadkach zwiększonej ilo-
ści smakowitej paszy w celu odwrócenia uwagi nie-
notmalnie zachowuj ących się zwierząt.
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