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Gdy zaczniemy szukać miejsca zwierząt w wielo-
wiekowej historii rozwoju ludzkości, szybko dojdzie-
my do wniosku, że relacje między obiema formami 
życia są nierozerwalne. Związki człowieka ze zwie-
rzętami istnieją od tysięcy lat, od początku istnienia 
gatunku Homo sapiens.

Początki interakcji człowieka ze zwierzętami
W prehistorii życie ludzkie było bardziej niż kie-

dykolwiek ściśle uzależnione od świata przyrody: 
klimatu, roślinności, zwierząt. Podstawę egzystencji 
stanowiło mięso zdobywane w polowaniach, uzupeł-
niane zbieractwem, a zwierzęta były niebezpiecznymi 
wrogami, jak i cenioną zwierzyną łowną. Podziwiane 
były jednocześnie jako istoty obce i tajemnicze. Świad-
czą o tym wizerunki zwierząt na ścianach wielu jaskiń, 
wykonywane prawdopodobnie w stanie głębokiego 
upojenia roślinnymi środkami halucynogennymi (19). 
Najstarsze pochodzą sprzed około 30 tys. lat przed 
Chrystusem z terenów Europy Zachodniej, zwłaszcza 
południowej Francji i Hiszpanii. Są to malowidła 
lub ryty naskalne przedstawiające przede wszystkim 
duże zwierzęta. Ludzie wierzyli m.in., że tworząc 
wizerunek, np. zwierzęcia przejmą nad nim kontrolę, 
panowanie, władzę. Obrazy naścienne nie były prze-
znaczone do oglądania, a bardziej do oddziaływania 
swą mocą. Większość malowideł powstała w głębokich 
korytarzach i grotach, gdzie nie dochodziło światło 
dzienne. Należy przypuszczać, że niektóre z tych pie-
czar spełniały rolę miejsc sakralnych poświęconych 
kultowi zwierzęcia łownego, płodności i wykonywaniu 
określonych czynności magicznych. Do najbardziej 
znanych jaskiń należy Altamira (jaskinia krasowa 
w górach Kantabryjskich w północnej Hiszpanii), gdzie 
najwcześniejsze rysunki mają ok. 15 tys. lat. Widoczne 
są tam sylwetki bizonów w różnych pozycjach: klęku, 
skoku, upadku, a także całe stado bizonów (żubrów) 
znajdujące się w ruchu. Kolejna to Lascaux, jaskinia 
krasowa w Akwitanii, w południowo-zachodniej czę-
ści Francji. Znajdujące się tam malowidła powstały  
15-13 tys. lat p.n.e. Przedstawiają one głównie zwie-
rzęta roślinożerne (jelenie, byki, bizony i konie). We 
francuskiej jaskini Chauvet w dolinie Rodanu, w której 

pierwsze ślady ludzkie datuje się na ok. 20 tys. lat, są 
tzw. „panele” z walczącymi nosorożcami, mamutami, 
lwami i reniferami (4, 17).

Udomowienie zwierząt
Około 10 tysięcy lat p.n.e. (rewolucja neolityczna) 

rozpoczął się na Bliskim Wschodzie wielki przełom 
w dziejach gatunku ludzkiego. Człowiek zaczął bo-
wiem stopniowo porzucać koczowniczy, myśliwsko-
-zbieracki tryb życia i zajął się uprawą roślin oraz 
hodowlą zwierząt. Z koczownika przeistoczył się 
w osiadłego rolnika. Równolegle z pojawieniem się 
upraw rozpoczął się proces udomowienia zwierząt 
(34). Najwcześniej udomowionym zwierzęciem, któ-
re jest najstarszym towarzyszem człowieka, był pies. 
Pierwsze znaleziska świadczące o jego udomowieniu 
pochodzą sprzed 14 tys. lat. Spośród zwierząt gospo-
darskich najpierw udomowione zostały owce i kozy. 
Najstarsze ślady udomowienia owiec pochodzą z po-
łudniowo-zachodniej Azji i południowo-wschodniej 
Europy sprzed 8-10 tys. lat. Kozy najwcześniej zaczęto 
utrzymywać w siedzibach ludzkich ok. 10 tys. lat 
temu na terenach Iranu, Azji Mniejszej, Mezopotamii, 
Egiptu i Sudanu. Bydło, które pochodzi od tura, zostało 
udomowione ok. 7 tys. lat temu na bardzo odległych 
od siebie i różnorodnych terenach, tzn. w Azji, Europie 
i Afryce Północnej. Około 3,5 tys. lat p.n.e. zaczęto 
zaprzęgać w Europie Środkowej bydło do radeł, dając 
początek ornej uprawie roli. Świnie również zostały 
udomowione ok. 7 tys. lat temu na terenie Azji, a ko-
nie później, bo ok. 5 tys. lat temu, równolegle w Azji 
i Europie. W królewskich grobowcach z Ur, o tysiąc 
lat starszych od grobowca Tutanchamona, odkrywcy 
znaleźli w komorach grobowych zaprzęgi, a szkielety 
zwierząt pociągowych wciąż jeszcze tkwiły w uprzęży 
z wozami wypełnionymi drogocennym dobytkiem, co 
świadczy, że wraz z władcą jego zwierzęta podążały 
w zaświaty (39). Kura domowa została udomowiona 
prawdopodobnie ok. 3 tys. lat p.n.e. w Indiach, chociaż 
nowsze badania wykazują, że pierwsze kuraki (Gallus 
gallus) udomowiono w Azji Południowo-Wschodniej 
już w 6 tysiącleciu p.n.e., a w epoce żelaza przywę-
drowały do Europy z Chin przez obecną Rosję (43).
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Na przestrzeni wieków człowiek wytworzył lub co 
najmniej współuczestniczył (wspierając selekcję natu-
ralną) w wytworzeniu ok. 8 tys. ras zwierząt. W bazie 
danych FAO zarejestrowane są aktualnie 8262 rasy, 
z tego aż ponad 87% to tzw. rasy lokalne. Rasy te po-
mimo niższej produkcyjności znajdują również swoją 
niszę w produkcji żywności. Występując na danym te-
renie przez dziesiątki, a nawet setki lat dostosowały się 
do jego warunków środowiskowych, są więc bardziej 
odporne na choroby, długowieczne, a pozyskiwane od 
nich produkty są lepszej jakości (1, 20, 37). Najważ-
niejsze, że rasy te są cennym rezerwuarem genów dla 
przyszłych pokoleń. Przykładem może być bydło rasy 
polskiej czerwonej (RP) i białogrzbiete (BG), które 
wykazuje znacznie większą zmienność genetyczną 
w porównaniu do rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej 
(PHF). Zidentyfikowano u nich bowiem po 10 tzw. 
„alleli specyficznych” (występujących tylko u jednej 
rasy), dla porównania w rasie PHF było ich 4, a pol-
skiej czarno-białej (ZB) tylko 3 (33).

Najwięcej ras jest w obrębie bydła (1392) i owiec 
(1494), a znacznie mniej u koni (831), świń (723) 
i kóz (660). Spośród zarejestrowanych w FAO ras 
628 już wymarło, a 1881 (22%) jest w różnym stopniu 
zagrożonych. Dynamika wymierania ras znacząco 
przyspiesza. W XIX w. odnotowano utratę tylko 15 
ras, natomiast w pierwszej dekadzie XXI w. już aż 62 
(20, 37). Podejmuje się również w różnych rejonach 
świata działania, aby przywrócić (restytuować) stare 
rodzime rasy zwierząt do ich odwiecznych terenów 
życia, przede wszystkim dla zachowania ich poten-
cjału genetycznego. Bardzo ważne jest również ich 
znaczenie dla kultywowania tradycji i dziedzictwa 
narodowego (22). Takim przykładem w Polsce jest 
konik polski, owce rasy wrzosówka i świniarka, koza 
karpacka i bydło białogrzbiete (16, 21, 42).

Obiekt wierzeń, mitów i inspiracja dla twórczości
Człowiek pierwotny nie tylko nie uważał zwierząt 

za istoty niższe, ale niejednokrotnie stawiał je wyżej 
od siebie, ceniąc ich siłę lub przebiegłość. W tradycji 
greckiej ważnym zwierzęciem była koza Amaltea, 
która wykarmiła swoim mlekiem Zeusa, najwyższego 
z bogów. Jak podaje mit, syn Kronosa i Rei bardzo 
kochał to zwierzę i kiedy złamała sobie róg, pobło-
gosławił go, tak że odtąd napełniał się on wszystkim, 
czego zapragnął ten, który go posiadał. W Tebach 
otaczano szczególną czcią łasicę, w Tesalii mrówkę 
(tesalscy Myrmidonowie twierdzili, że pochodzą od 
mrówek), na wyspie Samos owcę, a w Delfach wilka. 
Bogom nadawano postać zwierzęcą. Dionizos był 
bykiem, a wszystkie bóstwa ziemi przedstawiano jako 
węże. W Arkadii znany był stary wizerunek Demetry 
jako czarno ubranej kobiety z łbem końskim zamiast 
głowy. Z postępem cywilizacji zatracały się coraz 
bardziej owe cechy zwierzęce, a pozostawały jedynie 
ich drobne ślady, np. bóstwa rzeczne, które pierwot-

nie miały postać byków, zachowały rogi na głowie  
ludzkiej (29).

Zwierzęta zajmują również znaczącą pozycję na 
kartach Biblii, począwszy od Księgi Rodzaju, aż po 
ostatnią – Apokalipsę. Od początku autorzy podkreśla-
ją, że Bóg jest ich stwórcą i Panem wszelkiego stwo-
rzenia: „Bo do Mnie należy cała zwierzyna po lasach, 
tysiąc zwierząt na moich górach. Znam całe ptactwo 
powietrzne, i do Mnie należy to, co się porusza na 
polu” (Ps 50, 10-11). Niezwykle wymowna jest scena 
z Edenu, w której Adam nadaje zwierzętom imiona.

Do zwierząt najczęściej wymienianych w tekstach 
biblijnych należą: owce, owieczki, barany i jagnięta. 
Wynika to z ważności owcy w nomadycznym i rolni-
czym społeczeństwie hebrajskim, ważnej roli owiec 
i baranków w systemie ofiarniczym Starego Testamen-
tu oraz niektórych ich cech, które stały się źródłem 
rozmaitych metafor. W Księgach Wyjścia, Kapłańskiej 
i Liczb czytamy o poleceniu składania Bogu ofiar 
z baranków. Ofiary z barana były integralną częścią 
najważniejszych rytuałów, tj.: konsekracji kapłanów 
(Wj 29; Kpł 8, 18-25), ofiary zadośćuczynienia za 
nieświadomy grzech (Kpł 5, 15.18), ofiar biesiadnych 
(Kpł 9, 18-22), ofiary oczyszczenia po połogu (Kpł 12), 
oczyszczenia trędowatych (Kpł 14, 10.12-13) czy ofia-
ry całopalnej w Dzień Przebłagania (Kpł 16, 3) (39).

Także inne gatunki zwierząt mają swoje ważne 
miejsce w Starym Testamencie. W czasach biblijnych 
w obrębie nomadycznych kultur pasterskich liczbą 
bydła (zwykle chodziło o ogół posiadanych trzód 
wraz z wielbłądami, osłami itd.) mierzyło się czyjeś 
bogactwo. Bydło było również symbolem płodności. 
Do krowy, jako upostaciowienia płodności i bogactwa, 
odnosi się z Księgi Rodzaju sen faraona o siedmiu 
krowach tłustych, który Józef objaśnił jako mające 
nadejść siedem lat urodzaju, pożartych następnie przez 
siedem krów chudych, symbolizujących lata suszy 
i głodu (39).

Koń jest wymieniany wielokrotnie w Biblii, najczę-
ściej w opowiadaniach o bitwach i pościgach. Przed-
stawiany jest także jako symbol nieujarzmionej żądzy 
zmysłowej i dumnej, próżnej potęgi świata (Jr 5, 8). 
Występuje także jako znak bezrozumności, poddającej 
się dopiero perswazji siłowej (Ps 32, 9; Prz 26, 3) (39).

Świnia w Starym Testamencie określana jest jako 
zwierzę nieczyste, pomimo rozszczepionego kopyta, 
ponieważ nie jest przeżuwaczem (Kpł 11, 7; Pwt 14, 
8). Podobnie jak w przypadku innych zwierząt nieczy-
stych zakazane jest zarówno jedzenie jej mięsa, jak 
i jakikolwiek kontakt (również z padliną). W sensie 
obrazowym świnia pojawia się w tekstach biblijnych 
prawie zawsze jako metafora brudu, nieczystości, 
niegodności i głupoty (39).

Zwierzęce obrazy typowe dla religii pierwotnych 
odnajdziemy także na naszym rodzimym słowiań-
skim gruncie. Można to dostrzec choćby w znakach 
rozpoznawczo-bojowych, na których widniały obrazy 
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zwierząt, np. polskie herby szlacheckie, które przejmo-
wały symbolikę tradycyjną i do dziś stanowią ważne 
dziedzictwo polskiej kultury (3).

Zwierzęta znajdują miejsce w różnego rodzaju le-
gendach. Wszyscy znamy legendę o przyszłych zało-
życielach Rzymu – Romulusie i Remusie, bliźniętach 
porzuconych w koszyku, zaczepionym o pień drzewa 
nad brzegiem Tybru, które miała wykarmić wilczyca 
(1, 48). Inna znana legenda opowiada o gęsiach kapi-
tolińskich podczas celtyckiego najazdu w IV w p.n.e., 
które ostrzegły o zbliżaniu się wroga. Na pamiątkę tego 
zdarzenia starożytni Rzymianie obnieśli jedną z gęsi 
w lektyce (31).

Zwierzęta często są również bohaterami literackimi. 
Uosabiają one cechy ludzkie lub są elementem obrazu 
opisywanego świata.

Pierwszym polskim zapisem literackim, gdzie 
zwierzęta odgrywały czołową rolę był Żywot Ezopa 
Fryga Biernata z Lublina wydany w 1522 r. Dzieło 
to zawierało około dwustu bajek, gdzie występował 
głównie bohater zwierzęcy, przedstawiający schematy 
zwyczajów i stosunków społecznych w tamtejszych 
czasach (47).

Podobną funkcję zwierzęta pełniły w jednym 
z najpopularniejszych dzieł polskiego oświecenia, 
czyli w Bajkach i przypowieściach Ignacego Krasic-
kiego z 1779 r. Ten sam autor posłużył się bohaterem 
zwierzęcym w swoim poemacie heroikomicznym 
pt. Myszeida, gdzie sparodiował bajeczną opowieść 
o królu Popielu, z Kronik Wincentego Kadłubka (14). 
W obydwu przypadkach zwierzęta grają kluczową rolę 
dla biegu wydarzeń, w jednym utworze komicznych, 
w drugim tragicznych.

Obrazem zwierzęcym posługiwano się wielokrotnie 
na przestrzeni kolejnych epok literackich. Jednym 
z najważniejszych obrazów alegorycznych XX w. jest 
Folwark zwierzęcy Georga Orwella, gdzie autor przed-
stawił karykaturę totalitarnego terroru (25). Zwierzęta 
przedstawiają tam ludzi, a w zasadzie bardziej ludzkie 
zachowania, oparte na strachu przed reżimem, któremu 
byli poddani.

Zwierzęta są także często motywem dzieł malarstwa. 
Częstym motywem obrazów w rodzinie Kossaków 
były konie (np. Juliusz Kossak Stadnina Stanisława 
Dunin-Borkowskiego w Winniczkach, akw. 1846; Ju-
liusz Kossak Stadnina ukraińska na stepie przy studni, 
akw. 1857; Wojciech Kossak Portret konia kasztana, 
olej 1931; Wojciech Kossak Studium głowy araba, olej 
1932; Karol Kossak Orka, akw.; Karol Kossak Sanna, 
akw.). Bardzo często w swej twórczości odwoływał się 
do motywu zwierząt Julian Fałat (Łoś, olej 1899; Zima, 
akw. 1895; Polowanie na niedźwiedzia, olej 1888), Jó-
zef Chełmoński (Kuropatwy, olej 1891; Czwórka przed 
dworem, olej 1875; Wilga i kraska, olej 1896). Wśród 
malarzy europejskich można też znaleźć przykłady 
odwoływania się do motywu zwierząt. Przykładem są 
obrazy angielskiego malarza Edwina Landseera (1802- 

-1873), które przedstawiają przede wszystkim psy, 
konie, ale również jelenie, czy francuskiego Claude 
Lorrain (1600-1682) przedstawiające np. krowy, oraz 
dzieła wielu artystów holenderskich.

Zwierzęta jako źródło żywności
Do prawidłowego rozwoju i funkcjonowania or-

ganizmu człowieka niezbędne jest w diecie białko 
zwierzęce w postaci mleka, mięsa czy jaj. Człowiek 
pierwotny polował na różne zwierzęta, począwszy od 
mamutów, nosorożców włochatych, jeleni olbrzymich, 
po tury, dzikie konie i prażubry. Problem stanowiło 
jednak konserwowanie mięsa. Paleolityczni łowcy nie 
znali soli, sprzyjał im jednak lodowcowy klimat. Gdy 
nadchodziło lato lub gdy klimat się ocieplił i zimy nie 
były już tak długie, problem powracał. Ówcześni ludzie 
radzili sobie z tym w różny sposób, np. przechowując 
upolowane zwierzę z zaszytymi kamieniami w brzuchu 
na dnie jeziora, gdzie zawsze była stała temperatura 
lub poprzez suszenie lub wędzenie. Najstarsze wę-
dzarnie budowali już neandertalczycy (http://www.
academia.edu/676728/Kuchnia_w_pradziejach). 
W początkowym okresie udomowienia kontrola nad 
zwierzętami polegała na próbach odgradzania całych 
stad i zabijaniu jedynie tych osobników, które nie 
wpływały na zwiększenie liczebności stada. Pozo-
stawiano jedynie zwierzęta zdolne do rozrodu. Był to 
pierwszy krok do oswojenia zwierząt. Hodowla zaczęła 
się wówczas, gdy człowiek zaczął selekcję, czyli do-
bierał te osobniki, które posiadały cechy przez niego 
pożądane (18).

Mięso od bardzo dawna jest pokarmem człowieka, 
ale źródłem mięsa są powszechnie uznawane udomo-
wione zwierzęta gospodarskie (wliczając w to również 
renifery, lamy, alpaki, wielbłądy) i roślinożerne zwie-
rzęta dzikie. W niektórych rejonach świata spożywa 
się także żółwie (Azja, Ameryka Południowa), psy 
i koty (Chiny i Azja Południowo-Wschodnia), świnki 
morskie (Peru), szczury (Tajlandia), żaby (Francja, 
Azja), ptaki śpiewające (Włochy, Francja), a nawet 
owady (Azja, Afryka) i pająki (Laos, Tajlandia). Za-
sady przygotowywania pożywienia i jego spożywania 
w niektórych kulturach są wynikiem istniejących 
mitów i zakazów, przy czym najwięcej dotyczy mięsa 
i produktów pochodzenia zwierzęcego. Tokarczyk 
i Krzywiński (41) podają, że w skali świata jest ich 38 
w porównaniu do tylko 7 potraw roślinnych.

Mleko pojawia się w jadłospisie człowieka w za-
sadzie dopiero około 5 tys. lat temu. Ludzie nauczyli 
się także w krótkim czasie konserwować produkty 
mleczne, głównie w postaci serów. Kolejne epoki 
w cywilizacji nie wpłynęły istotnie na dietę człowieka. 
Poważne zmiany pojawiają się dopiero we wczesnym 
średniowieczu, gdy jednym z podstawowych źródeł 
mięsa staje się kura. W średniowieczu następuje też 
powolne rozwarstwienie społeczeństwa, które uwi-
dacznia się także w kuchni. Książęta i możni jedzą 
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potrawy wyszukane i wykwintne, z dużą ilością mięsa 
i tłuszczu, natomiast mięso na stołach chłopskich za-
czyna pojawiać się coraz rzadziej, odwrotnie propor-
cjonalnie do zwiększającego się splendoru i wirtuozerii 
kuchni dworskiej, a później też szlacheckiej (http://
www.academia.edu/676728/Kuchnia_w_pradziejach).

Z opracowania Andrzeja Wyczańskiego (44) wy-
nika, że w XVI i pierwszej połowie XVII w. dzienna 
racja produktów zwierzęcych (w postaci mięsa, połci 
wieprzowych, masła, sera i jaj) przeznaczonych do wy-
żywienia orszaku Zygmunta Augusta wynosiła prawie 
1 kg/osobę, w tym mięsa 0,8 kg. W tym czasie personel 
folwarków starostwa sieradzkiego nie spożywał prawie 
w ogóle produktów zwierzęcych, było to bowiem za-
ledwie 5 dkg dziennie, co wynikało z okazyjnego ich 
spożywania, głównie w okresie świąt i różnych uro-
czystości (46). Obecnie statystyczny człowiek w ciągu 
swojego życia zjada prawie 73 t żywności (8), na którą 
składa się przeciętnie: 5 krów, 20 świń, 29 owiec, 760 
kurczaków, 46 indyków, 18 kaczek, 7 królików i oko-
ło 1000 ryb. Jednak głód i niedożywienie jest nadal 
dramatycznym problemem wielu ludzi (45).

Kiedy świat uporał się ze skutkami II Wojny Świa-
towej zaczęto zauważać problem głodu w krajach 
Trzeciego Świata i podejmować działania mające na 
celu jego likwidację. Jedną z dróg okazała się intensy-
fikacja produkcji rolniczej, w tym zwierzęcej (32). Ko-
nieczne więc było wytworzenie nowych ras zwierząt 
(bydła, świń, kur) przewyższających dotychczasowe 
produkcyjnością, tzn. ilością produkowanego mleka, 
przyrostem masy mięśniowej czy liczbą znoszonych 
jaj. Są to tzw. rasy międzynarodowe, które swym za-
sięgiem obejmują od kilkunastu do nawet ponad stu 
krajów. Zalicza się do nich m.in. bydło rasy holsztyń-
sko-fryzyjskiej (utrzymywane w 128 krajach), u świń 
– wielką białą, hampshire, pietrain, a u kur np. rasę 
cornish i white rock, na mieszańcach których opiera 
się cała światowa produkcja brojlerów. Współczesny 
człowiek, wykorzystując nowe osiągnięcia nauki, 
szczególnie w zakresie genetyki i fizjologii żywienia, 
sprawił, że zwierzęta udomowione nabrały zupełnie 
innych cech niż ich dzicy przodkowie. W trakcie wie-
lopokoleniowej pracy hodowlanej człowiek odwrócił 
proporcje ciał u świni domowej o 180° w porównaniu 
do jej bezpośredniego przodka dzika (28). Dobrym 
przykładem może być bydło mleczne i kurczęta broj-
lery. Samica tura (ostatnia padła na ziemiach polskich 
w 1627 r.), bezpośredni przodek bydła domowego, 
produkowała w okresie 8-10 miesięcy laktacji w gra-
nicach 700-1000 litrów mleka. Aktualna rekordzistka 
świata z 1997 r., krowa Muranda Oscar Lucinda-ET 
VG-86 (USA) rasy holsztyńsko-fryzyjskiej z USA 
wyprodukowała w ciągu 12 miesięcy ponad 32 tys. 
kg mleka, co daje średnio 91 kg/dobę (http://www.
holsteinusa.com/pedigree_info/production_leaders.
html). Podobnie w drobiu, jeszcze w połowie XX w. 
kurczak rzeźny w 8. tygodniu życia osiągał masę ciała 

w granicach 1 kg. Obecnie wykorzystując nowe rody 
i linie genetyczne oraz odpowiednio zestawione dawki 
pokarmowe, nietrudno uzyskać w tym wieku masę 
ciała ponad 4 kg (9).

Najważniejszym producentem białka zwierzęcego 
jest bydło. Dostarcza (w postaci mleka i mięsa) ponad 
55% światowej jego produkcji. Jest najliczniejszym 
gatunkiem zwierząt gospodarskich(ok. 1,4 mld sztuk). 
W okresie ostatnich 50 lat jego pogłowie zwiększyło 
się o ok. 40%, świń podwoiło się (z ok. 0,5 do 1 mld), 
a owiec pozostało na tym samym poziomie (ok. 1 mld). 
W tym samym czasie światowa produkcja mleka 
zwiększyła się ponad dwukrotnie, tzn. z 340 do 720 
mln ton. Największy wzrost zanotowano w Azji ponad 
6-krotny. Podobną tendencję zanotowano w produkcji 
jaj, która w tym okresie wzrosła w Azji z niecałych 
3 mln ton w 1961 roku aż do ponad 43 mln ton  
w 2011 r.

W ujęciu globalnym (światowym) największy 
przyrost uzyskano w produkcji mięsa drobiowego, 
tzn. z 7,6 mln ton w 1961 r. do 89 mln ton w 2011 r., 
a więc ponad 11-krotny. W tym czasie produkcja mięsa 
wieprzowego wzrosła ponad 4-krotnie (z 24,7 do 110 
mln ton), a wołowego niecałe 2,5-raza (z 27,7 do 62,5 
mln ton) (6, 23).

Przeciętne aktualne światowe spożycie mleka to 
ok. 87,3 kg, jaj 8,9 kg, mięsa wieprzowego 15,8 kg, 
drobiowego 13,6 kg, wołowego 9,6 kg, ryb i owoców 
morza 18,5 kg (dla wszystkich produktów per capita/
rok). Najwięcej produktów zwierzęcych konsumuje 
statystyczny obywatel Ameryki Północnej, tzn. mle-
ka 250 kg, jaj – 14 kg, mięsa drobiowego – 47,8 kg, 
wołowego – 38,9 kg i wieprzowego – 29,6 kg (per 
capita/rok). Największy przyrost spożycia produktów 
zwierzęcych w okresie ostatnich 50 lat zanotowano 
w Azji (6, 23).

Należy zaznaczyć, że równocześnie z problemem 
głodu występującym w krajach Trzeciego Świata, 
zaczął narastać problem chorób cywilizacyjnych 
w krajach wysoko rozwiniętych. Szacuje się, że zespół 
metaboliczny występuje u ok. 20% mieszkańców USA 
i Europy. Podejmuje się zatem działania mające na 
celu dostosowanie składu żywności pochodzenia zwie-
rzęcego do istniejących trendów żywieniowych już na 
początkowym etapie jej produkcji. Badania ostatnich 
lat wskazują, że zwierzęta ras lokalnych, utrzymywane 
w tradycyjnych systemach chowu produkują surowce 
(mleko, mięso, jaja) o wyższej wartości odżywczej, 
czyli korzystniejszym składzie kwasów tłuszczowych 
(większy udział wielonienasyconych), wyższej zawar-
tości substancji biologicznie czynnych, w tym witamin 
zwiększających potencjał antyoksydacyjny, a w przy-
padku mleka białek aktywnych biologicznie. Również 
odpowiednie dodatki paszowe (nasiona roślin oleistych 
lub olej, witaminy A i E, selen, zioła) w intensywnych 
systemach chowu mogą korzystnie modyfikować skład 
produktów zwierzęcych (7, 15, 24).
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Towarzysz i przyjaciel człowieka
Zwierzęta to też wierni towarzysze i oddani, całko-

wicie bezinteresowni przyjaciele człowieka, którzy 
nigdy się nie żalą, biorąc życie takie, jakim jest im 
dane. Zwierzęciem, które najdłużej towarzyszy czło-
wiekowi jest oczywiście pies.

Kot, podobnie jak pies, jest stworzeniem niezmiernie 
bliskim człowiekowi. Od stuleci żyje z nim wspólnie 
pod jednym dachem, niejednokrotnie razem z nim śpi 
i spożywa to samo, co on. Jednak żaden kot nie pod-
porządkuje się człowiekowi tak jak pies, w sposób wi-
doczny i manifestacyjny. Niezwykle cenione i otaczane 
szczególną czcią były koty w starożytnym Egipcie. Był 
on bowiem spichlerzem świata śródziemnomorskiego, 
a kot strzegł zbiorów przed gryzoniami. W owych 
czasach koty były otaczane czcią, a jeśli w którymś 
z domów kot padł, wszyscy jego mieszkańcy zobowią-
zani byli nosić żałobę (36). W średniowieczu sytuacja 
kotów gwałtownie się zmieniła. Kościół chrześcijański 
walczący z pogańskimi wierzeniami chciał wytępić 
koty, zwłaszcza czarne, które uosabiały heretyków. 
Zagłada kotów rozpoczęła się wraz wprowadzeniem 
w 1484 r. przez papieża Innocentego VIII bulli Summis 
desiderantes affectibus, co zapoczątkowało proces 
prześladowania czarownic, a także kotów jako „pogań-
skich zwierząt”, które pozostają w związku z diabłem 
(10, 27). Od całkowitej zagłady uchroniła je dopiero 
nawiedzająca Europę plaga szybko rozmnażających 
się gryzoni – myszy i szczurów. Szybko zapomniano 
o „diabelskim” pochodzeniu kotów, a Kościół zabronił 
ich zabijania. Obecnie kot to łowca gryzoni, wspaniały 
przyjaciel człowieka, ale również terapeuta (felino- 
terapia).

Koń, podobnie jak pies, towarzyszy człowiekowi od 
zarania dziejów. Historia zna wiele opowieści o bardzo 
specyficznej więzi między człowiekiem a koniem. 
Przykładem może być tu Aleksander Wielki i jego 
ukochany Bucefał, który towarzyszył macedońskiemu 
zdobywcy we wszystkich bitwach. Król ciężko przeżył 
śmierć ulubieńca. Postanowił zatem uczcić go, zakła-
dając nowe miasto Bukefala i organizując uroczysty 
pogrzeb (5). Innym sławnym koniem był Incinatus, 
który został mianowany senatorem przez cesarza 
rzymskiego Kaligulę. Mieszkał w marmurowej stajni, 
jadł ze żłobu zrobionego z kości słoniowej, okrywano 
go derką z purpury, nosił naszyjnik z pereł (13, 38).

Zwierzęta w terapii
Sposoby interakcji człowieka ze zwierzęciem mają 

nieograniczone płaszczyzny. Planuje się już obecnie 
wykorzystywanie zwierząt do wykrywania i leczenia 
wielu chorób u ludzi. Na szeroką skalę stosuje się 
animoterapię, czyli leczenie przy pomocy kontaktu 
pacjenta ze zwierzętami problemów natury psychicznej 
i zaburzenia emocjonalne, szczególnie u dzieci. Już 
pod koniec XVIII w. zaczęto podejmować nieśmiałe 
próby wykorzystania obecności zwierząt do leczenia 

chorych. William Tuke (dyrektor jednego z angielskich 
szpitali psychiatrycznych) jako pierwszy pozwolił na 
wprowadzenie do zakładu królików, kóz i kurcząt. Był 
przekonany, że pacjenci, opiekując się mniejszymi 
i słabszymi od siebie istotami, znacznie szybciej na-
uczą się panowania nad swoimi zachowaniami (30), 
jednak dopiero w latach 70. XX w. zaczęto prowadzić 
poważnie badania nad wpływem zwierząt na zdrowie 
psychiczne człowieka. Odkryto, że głaskanie czy nawet 
samo mówienie do psa lub kota znacznie zmniejsza 
napięcie psychiczne i obniża ciśnienie tętnicze. Konie 
wykorzystuje się do leczenia pacjentów z porażeniem 
mózgowym i zespołem Downa (hipoterapia). Koński 
grzbiet wspaniale nadaje się do wykonywania na nim 
ćwiczeń gimnastycznych. Jest ciepły, łagodnie się 
kołysze i pozwala rozluźnić napięte mięśnie chorego.

Od około 20 lat prowadzi się w różnych ośrodkach 
naukowych badania mające na celu uzyskanie zwie-
rząt transgenicznych do produkcji białek potrzebnych 
człowiekowi. Badania te nasiliły się w ostatnim 10-le-
ciu, gdy poznano sekwencję genomu poszczególnych 
gatunków zwierząt, co miało miejsce w przypadku 
psa w 2003 r., kury w 2004 r., bydła, konia i kota 
w 2007 r., a świni w 2009 r. (40, 49). Przeniesiony gen 
jest na stałe włączony do genomu danego zwierzęcia 
i, co ważne, jest dziedziczony. Dotyczy to głównie 
krów, kóz i owiec, gdyż pożądane białka wytwarzane 
są w gruczołach mlecznych i wydzielane z mlekiem. 
Zwierzęta takie wykorzystywane są do produkcji anty-
trombiny (ludzkiego enzymu), czynnika krzepliwości 
krwi, który pozwala na kontrolę powstawania zakrze-
pów, antytrypsyny – stosowanej w leczeniu rozedmy 
płuc, czy erytropoetyny – w leczeniu anemii. Mleko 
krowie odbiega składem od ludzkiego i często jest 
przyczyną wielu alergii, dlatego też prawie od 20 lat 
prowadzi się badania nad jego humanizacją. W 1997 r. 
w USA urodziła się pierwsza transgeniczna krowa 
Rosie, która produkowała ludzką α-laktoalbuminę 
w ilości do 2,4 g/l (26). W Chinach z kolei urodziło 
się 17 sklonowanych, transgenicznych cieląt z ludzkim 
genem lizozymu (2). Współczesna biotechnologia 
dysponuje również technikami, które umożliwiają 
modyfikowanie genotypów zwierząt przewidzianych 
jako dawcy narządów w taki sposób, by ich organy 
nie były rozpoznawane przez układ immunologicz-
ny człowieka, a procesy prowadzące do odrzucenia 
ksenoprzeszczepu ulegały zahamowaniu. W Polsce 
pierwsza transgeniczna świnia (knurek TG 1154) uro-
dziła się w 2003 r. w Instytucie Zootechniki w Balicach 
w ramach projektu pt. „Wykorzystanie genetycznie 
zmodyfikowanych świń dla pozyskania organów do 
transplantacji u człowieka” (36).

Również psy mogą mieć istotne znaczenie w rato-
waniu zdrowia i życia człowieka. Jednym z najważ-
niejszych ich zmysłów jest węch. W 2003 r. rozpoczęto 
w Instytucie Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Ja-
strzębcu badania nad wykorzystywaniem węchu psów 
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w wykrywaniu raka. Zadowalające rezultaty osiągnięto 
u 30% psów z ras cechujących się szczególnie dobrym 
węchem (labradory, owczarki niemieckie, spaniele, 
sznaucery). Z testów wynika, że skuteczność wyszko-
lonego psa utrzymuje się na poziomie 70-90% (12). 
Metoda wykorzystująca węch psa sprawdzałaby się 
w diagnostyce raka, szczególnie w krajach i miejscach, 
gdzie dostęp do nowoczesnej aparatury jest utrudniony. 
Jeśli udałoby się udowodnić, że psy potrafią wykrywać 
nowotwory we wczesnych stadiach z małym odsetkiem 
błędów, mogłyby być wykorzystywane w badaniach 
przesiewowych. Badania nad wykrywalnością nowo-
tworów przez psy prowadzą również ośrodki w USA, 
Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji.

Psy są również w stanie odpowiednio wcześniej 
ostrzec swoich właścicieli o niebezpiecznie niskim 
poziomie cukru we krwi. Robią to na podstawie je-
dynie dla nich wyczuwalnych zmian w zachowaniu 
swojego opiekuna, takich jak zmiana barwy głosu, 
zmiana rytmu serca czy inny zapach potu. Można je 
także wyszkolić do rozpoznawania oznak zbliżającego 
się ataku epilepsji.

Z przytoczonych powyżej faktów wynika, że więź 
między człowiekiem a zwierzęciem jest szeroka, 
wielopłaszczyznowa i jednocześnie nierozerwalna. 
Przyszłość jednak pokaże, jak te zależności będą się 
rozwijać i w jakim kierunku.
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