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         Książka wydana w języku niemieckim jest pod-

ręcznikiem na temat wszystkich aspektów, które muszą 

być brane pod uwagę w trakcie humanitarnego prowa-

dzenia badań doświadczalnych z udziałem zwierząt 

oraz ich pielęgnacji w warunkach praktyki klinicznej. 

Autorami są lekarze weterynarii i medycyny szkół nie-

mieckich i austriackich pod kierunkiem doktora filozo-

fii naturalnej Jurgena Weissa z Uniwersytetu w Heidel-

bergu.   

         Czwarte, poprawione wydanie tej książki, po 

pierwszym z roku 1996 i kolejnych, z lat 2003 i 2006, 

zawiera wszystkie uaktualnione zagadnienia prawne i 

organizacyjne związane z projektowaniem, wykonywa-

niem badań naukowych z udziałem zwierząt jak rów-

nież informacje o biologicznych, hodowlanych i zdro-

wotnych aspektach związanych z opieką nad nimi w 

warunkach praktyki klinicznej i szpitalnej.  

         Celem książki jest dostarczenie jak najbardziej 

aktualnych danych, formalnych i medycznych zaintere-

sowanym. Pierwsze rozdziały poświęcone są aspektom 

prawnym i etycznym związanym z prowadzeniem ba-

dań. Autorzy uwzględniają obszar niemieckojęzyczny, 

dlatego znajdują się tu szczegółowe dane o uwarunko-

waniach prawnych dla badań prowadzonych na terenie 

Niemiec, Austrii i Szwajcarii. W sumie jednak uniwer-

salne wskazania tej części książki podkreślają, że bada-

nia biomedyczne z udziałem zwierząt doświadczalnych 

są uzasadnione jedynie w przypadkach, gdy dokonywa-

ne są na podstawie aktualnej wiedzy, wynikają z uza-

sadnionych potrzeb nauki, są zgodne z istniejącymi 

przepisami i uwzględniają potrzeby biologiczne zwie-

rząt. Także kompleksowa wiedza o potrzebach hodow-

lanych i fizjologicznych powierzonych badaczom zwie-

rząt jest warunkiem prowadzenia badań i sprawowania 

opieki nad nimi. A sama opieka oraz kliniczno-szpitalna pielęgnacja nie może zawierać w sobie elementów badań ekspery-

mentalnych. 

         W kolejnych rozdziałach zaprezentowane są informacje biologiczno-hodowlane o 18 najczęściej wykorzystywanych 

w badaniach gatunkach zwierząt. Początkowo omówione są fundamenty anatomii i fizjologii a także żywienia kręgowców i 

bezkręgowców. Następnie podane są szczegółowe dane na temat warunków hodowli a także pielęgnacji, zagrożeń i wyko-

rzystywania w eksperymencie zwierząt stricte laboratoryjnych: myszy, szczurów, gerbili, chomików, świnek morskich, 

fretek i królików. Dalej opisano specyfikę chowu i potrzeby hodowlane kotów, psów, świń, owiec a także tak specyficznych 

gatunków doświadczalnych jak drób domowy, naczelne, żaby, ryby, muszka owocowa i nicienie. 

           Książka adresowana jest do szerokiego grona naukowców z obszaru biologii, medycyny, weterynarii, do wszystkich 

badaczy planujących i prowadzących badania z udziałem zwierząt. A także do pracowników technicznych i obsługujących 

zwierzęta w warunkach laboratoryjnych i klinicznych. Przydatna może być naukowcom w każdym wieku, bo dostarcza 

aktualnych danych prawno-etycznych a także nowoczesnych danych o biologii, hodowli i zagrożeniach zdrowotnych oma-

wianych gatunków.    

           Potrzebna i ciekawa książka. Obowiązkowa lektura dla wszystkich pracujących naukowo i/lub organizacyjnie zwią-

zanych ze zwierzętami.  

                                                                                  dr hab. Jacek Madany  

 

          

 

  

 


