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EDYTORIAL

Drodzy Czytelnicy!
Ostatnie miesiące obfi towały w ważne dla naszej branży wy-

darzenia. Niestety jedno z nich jest dla nas bardzo groźne. W Sej-
mie RP 19 lutego br.  pojawił się projekt ustawy o ochronie zwie-
rząt, autorstwa posłów z partii „Nowoczesna” Ryszarda Petru, 
w którym proponuje się zakaz hodowli i chowu zwierząt futer-
kowych w Polsce. Prowadzimy szeroko zakrojoną akcję informa-
cyjną wśród posłów, senatorów i rządu, mającą na celu przedsta-
wienie znaczenia naszej branży dla polskich rolników i dlaczego 
projekt jest szkodliwy dla polskiego rolnictwa. Prosimy wszyst-
kich hodowców o jednoczenie się, mobilizację i wspólne działa-
nie na rzecz obrony naszego warsztatu pracy. Musimy zapoznać 
jak najwięcej osób – lokalnych polityków, miejscowe władze, ze 
znaczeniem hodowli zwierząt futerkowych dla polskiego rolnic-
twa i gospodarki. Nie możemy pozwolić, żeby nasza przyszłość 
zależała od osób, które nie mają podstawowej wiedzy na temat 
hodowli w Polsce, a kierują się fałszywymi przesłankami i złymi, 
niezrozumiałymi dla nas intencjami. Przedstawione w publika-
cjach szacunkowe dane o naszej branży oraz fakty i mity o na-
szej hodowli możemy wykorzystać w każdej dyskusji z osobami 
słabo znającymi specyfi kę naszej działalności. Więcej o projekcie 
ustawy oraz nasze opracowania w tej sprawie zawarte są w tym 
wydaniu naszego pisma. 

Poznaliśmy pozytywne dla naszej hodowli stanowisko Mi-
nistra Środowiska Pana Jana Szyszko, który ofi cjalnie wypowie-
dział się, że norka amerykańska nie zostanie wpisana na listę 
gatunków inwazyjnych. 

 8 lutego br., w Warszawie odbyło się spotkanie  Rady Fede-
racji Branżowych Związków Producentów Rolnych z ministrem 
rolnictwa Krzysztofem Jurgielem, w którym aktywnie uczestni-
czyliśmy. Kolejnym ważnym wydarzeniem w tym dniu był wy-
bór prezesa PZHiPZF Rajmunda Gąsiorka do Prezydium Rady 
Federacji, która ma swoją siedzibę w gmachu Ministerstwa Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie.

Mamy kolejny powód do dumy – nasi hodowcy Teresa i Jan 
Drabinowie z Czerniejewa zostali wicemistrzami Krajowej Agro-
Ligi 2014 w kategorii Rolnicy oraz laureatami XXII edycji kon-
kursu i zdobywcami tytułu „Rolnik – Farmer Roku” w kategorii 
działy specjalne – hodowcy norek.

W związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy ży-
czymy Państwu śpokojnych i Wesołych Świąt w gronie najbliż-
szych oraz chwili odpoczynku.
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Art. 1. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, 
z 2014 r. poz. 1794 oraz z 2015 r. poz. 266), wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w pkt 25 kropkę zastępuje się średni-
kiem i dodaje się pkt 26 i 27 w brzmieniu:

„26)  „kojcu” – rozumie się przez to budowlę 
znajdującą się poza pomieszczeniem mieszkal-
nym, uniemożliwiającą wydostanie się zwierzę-
cia, co najmniej częściowo zadaszoną, z dostępem 
światła dziennego; sposób wykonania kojca nie 
może powodować urazów uszkodzeń ciała lub in-
nych cierpień;

27)  „budzie” – rozumie się przez to pomiesz-
czenie dla psa, które chroni go przed zimnem, upa-
łami lub opadami atmosferycznymi, o ścianach 
pełnych, stanowiących osłonę przed wiatrem.”;

2) w art. 9
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zabrania się trzymania zwierząt domo-

wych na uwięzi, która jest przymocowana do bu-
dynku, budowli, obiektu budowlanego, drzewa, 
płotu, przedmiotu trwale związanego z gruntem 
lub gruntu, przez czas dłuższy niż jedna godzina 
w ciągu doby.”,

b) dodaje się ust. 3–7 w brzmieniu:
„3. Zwierzę domowe utrzymywane poza po-

mieszczeniem mieszkalnym może być utrzymy-
wane wyłącznie w kojcu albo na terenie ogrodzo-
nym w sposób uniemożliwiający wydostanie się 
zwierzęcia na zewnątrz ogrodzenia.

4. Zwierzę domowe utrzymywane w kojcu albo 
na terenie ogrodzonym musi mieć zapewniony do-
stęp do pokarmu i wody pitnej oraz budy.

5. Powierzchnia kojca dla psa o wadze do 10 kg, 
utrzymywanego pojedynczo, wynosi co najmniej 
18 m2 i dodatkowo co najmniej 5 m2 dla każdego 

następnego psa. Powierzchnia kojca dla psa o wa-
dze 10 kg i większej, utrzymywanego pojedynczo, 
wynosi co najmniej 20 m2 i dodatkowo co najmniej 
10 m2 dla każdego następnego psa.

6. Przepisów ust. 5 nie stosuje się do schronisk 
dla zwierząt.

7. Psu utrzymywanemu w kojcu należy zapew-
nić możliwość ruchu poza kojcem co najmniej raz 
dziennie.”;

3) w art. 12 po ust. 4b dodaje się ust. 4c 
w brzmieniu:

„4c. Zabrania się hodowli i chowu zwierząt 
w celu pozyskiwania futer.”;

4) w art. 17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zabrania się działalności menażerii objaz-

dowych, a także organizowania i prowadzenia 
występów cyrkowych z udziałem zwierząt oraz 
podobnych widowisk lub pokazów, związanych 
z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywko-
wych.”;

5) w art. 18 ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zwierzęta wykorzystywane do celów wido-

wiskowych, fi lmowych, sportowych i specjalnych 
mogą być przetrzymywane, hodowane i prezento-
wane jedynie w stadninach lub w miejscach prze-
znaczonych dla zwierząt wykorzystywanych do 
celów specjalnych, pod nadzorem Inspekcji Wete-
rynaryjnej.”;

6) w art. 37:
a) ust.1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kto narusza nakazy albo zakazy określone 

w art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 12 ust. 1–4b, 
5 i 6, art. 13 ust. 1, art. 14, art. 15 ust. 1–5, art. 16, 
art. 17 ust. 1–4, 6 i 7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, 
art. 25 lub art. 27 podlega karze ograniczenia wol-
ności albo grzywny albo obu tym karom łącznie.”,

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

1   Niniejsza ustawa zmienia ustawy: ustawę ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad-
ministracji, ustawę z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. 
o podatku dochodowym od osób fi zycznych, ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób praw-
nych, ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody i ustawę z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
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„5. W razie popełnienia wykroczenia, o któ-
rym mowa w ust. 1, można orzec wykonanie prac 
społecznie użytecznych w szczególności na rzecz 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt.

6. W razie popełnienia wykroczenia, o którym 
mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysoko-
ści do 20 000 zł na cel związany z ochroną zwie-
rząt.”;

7) po art. 37e dodaje się art. 37f–37h w brzmie-
niu:

„37f. 1. Kto narusza zakazy, nakazy lub warunki 
utrzymywania zwierzęcia określone w art. 9, pod-
lega karze nagany albo ograniczenia wolności.

2. W razie popełnienia wykroczenia, o którym 
mowa w ust. 1, można orzec wykonanie prac spo-
łecznie użytecznych w szczególności na rzecz 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt.

3. W razie ukarania za wykroczenie, o którym 
mowa w ust. 1, można orzec przepadek zwierzęcia.

4. W razie popełnienia wykroczenia, o którym 
mowa w ust. 1, można orzec nawiązkę w wysokości 
do 5000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.

37g. 1. Kto narusza zakazy określone w art. 12 
ust. 4c podlega karze ograniczenia wolności.

2. W razie popełnienia przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec wykonanie prac 
społecznie użytecznych w szczególności na rzecz 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, w wymiarze do 6 
miesięcy.

3. W razie ukarania za przestępstwo, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec przepadek narzę-
dzi, klatek lub przedmiotów służących do popeł-
nienia przestępstwa oraz przedmiotów z niego po-
chodzących, jak również można orzec przepadek 
zwierzęcia.

4. W razie popełnienia przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec nawiązkę w wy-
sokości do 200 000 zł na cel związany z ochroną 
zwierząt.”;

37h. 1. Kto narusza zakazy określone w art. 17 
ust. 5 podlega karze ograniczenia wolności.

2. W razie popełnienia przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec wykonanie prac 
społecznie użytecznych w szczególności na rzecz 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, w wymiarze do 
3 miesięcy.

3. W razie ukarania za przestępstwo, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec przepadek narzę-
dzi, klatek lub przedmiotów służących do popeł-
nienia przestępstwa oraz przedmiotów z niego po-
chodzących, jak również można orzec przepadek 
zwierzęcia.

4. W razie popełnienia przestępstwa, o którym 
mowa w ust. 1, sąd może orzec nawiązkę w wy-
sokości do 100 000 zł na cel związany z ochroną 
zwierząt.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.2 w art. 8a 
w § 1 uchyla się pkt 15.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. 
o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 704, z późn. zm.3 w załączniku uchy-
la się lp. 8.

Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o po-
datku dochodowym od osób fi zycznych (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 361, z późn. zm4 wprowadza się na-
stępujące zmiany:

1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: 

uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach 
foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy 
roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów dro-
biu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, ho-
dowla i chów zwierząt laboratoryjnych, hodow-
la dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla 
jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla 
i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rol-
nym.”;

2) w załączniku nr 2 uchyla się lp. 8.
Art. 5. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o po-

datku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.5 wprowadza się na-
stępujące zmiany:

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 87, 211, 218, 396, 539, 774, 978, 
1269, 1311, 1322, 1419 i 1649.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1066, 1217, 1268, 1506 i 1649 
oraz z 2016 r poz. 50.

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 362, 596, 769, 1278, 1342, 1448, 
1529 i 1540, z 2013 r. poz. 888, 1027, 1036, 1287, 1304, 1387 i 1717, z 2014 r. poz. 223, 312, 567, 598, 773, 915, 1052, 
1215, 1328, 1563, 1644, 1662 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 251, 478, 693, 699, 860, 933, 978, 1197, 1217, 1259, 1296, 
1321, 1322, 1333, 1569, 1595, 1607, 1688, 1767, 1784, 1844, 1893, 1925, 1932 i 1992

5 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 915, 1138, 1146, 1215, 1328, 
1457, 1563i 1662 oraz z 2015 r. poz. 73, 211, 933, 978, 1166, 1197, 1259, 1296, 1348, 1595, 1688, 1767, 1844 i 1932.
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1) w art. 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Działami specjalnymi produkcji rolnej są: 

uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach fo-
liowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy 
roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu 
rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla 
i chów zwierząt laboratoryjnych, hodowla dżdżow-
nic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, 
prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych 
zwierząt poza gospodarstwem rolnym.”;

2) w załączniku nr 2 uchyla się lp. 7.
Art. 6. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o po-

datku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, 
poz. 1054, z późn. zm.6 w art. 2 pkt 15 otrzymuje 
brzmienie:

„15) działalności rolniczej – rozumie się przez 
to produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również 
produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, 
hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję 
warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, 
produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych 
i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materia-
łu zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użyt-
kowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego 
lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych 
organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy 
w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, 
uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in 
vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego 
i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów 
zwierząt laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżow-
nic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie 
pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza 
gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produk-
tów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem 
drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 
02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), 
a także świadczenie usług rolniczych;”.

Art. 7. W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 5 w pkt 11 uchyla się lit. a;
2) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie;
„2. Zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, 

nie dotyczą ogrodów zoologicznych, i placówek 
naukowych prowadzących badania nad zwierzę-
tami, a zakazy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie 
dotyczą ośrodków rehabilitacji zwierząt.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospo-

darskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z 2008 r. Nr 171, 
poz. 1056, z 2009 r. Nr 223, poz. 1775 oraz z 2010 
r. Nr 127, poz. 857) wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w art. 2
a) w pkt 1 w lit. h przecinek zastępuje się śred-

nikiem oraz uchyla się lit. i,
b) uchyla się pkt 3,
c) uchyla się pkt 16;
2) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do koniowa-

tych, stad rodzicielskich i towarowych drobiu.”;
3) w art. 13:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie;
„5. Zwierzę, w tym matkę pszczelą oraz ród dro-

biu wpisuje się tylko do jednej księgi prowadzonej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Dla rodów drobiu w poszczególnych jego ga-
tunkach oraz linii hodowlanych pszczół prowadzi 
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko 
jedną księgę.”;

4) w art. 16:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-

muje brzmienie:
„Do części głównej księgi prowadzonej dla dro-

biu i pszczół mogą być wpisywane rody drobiu 
lub matki pszczele, które:”,

b) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzy-
muje brzmienie:

„Do części wstępnej księgi, o której mowa w ust. 
1, mogą być wpisywane rody drobiu lub matki 
pszczele, które:”;

5) w art. 18:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Księgi drobiu i pszczół są prowadzone przez 

związek hodowców lub inny podmiot po uzyska-
niu zgody ministra właściwego do spraw rolnic-
twa na ich prowadzenie.”;

b) w ust. 3 uchyla się pkt 11;
6) w art. 16:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rejestr jest prowadzony dla zwierząt gospo-

darskich, rodów lub linii hodowlanych pochodzą-
cych z krzyżowania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do rejestru mogą być wpisywane zwierzę-

ta gospodarskie, rody lub linie hodowlane, które 
pochodzą od rodziców spełniających wymagania 
określone w programie krzyżowania zwierząt go-

6 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530, z 2013 r. 
poz. 35, 1027 i 1608, z 2014 r. poz. 312, 1171 i 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, 605, 978, 1223 i 1649.
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spodarskich i zostały zidentyfi kowane po urodze-
niu w sposób określony dla danego rejestru.”;

7) w art. 22 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Minister właściwy do spraw rolnictwa okre-

śli, w drodze rozporządzenia, dodatkowe wyma-
gania, jakie powinny spełniać związki hodowców 
lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie 
rejestrów, o których mowa w ust. 1, w tym wa-
runki i sposób prowadzenia rejestru oraz wiedzę 
fachową niezbędną do prowadzenia tego rejestru, 
a w przypadku bydła, koni, owiec, kóz i pszczół 
minimalną liczebność pogłowia zwierząt niezbęd-
ną do prowadzenia rejestru, mając na względzie 
zapewnienie prawidłowości prowadzonej hodowli 
i uzyskiwanie zwierząt o wysokiej wartości użyt-
kowej lub hodowlanej.”.

Art. 9. Podmioty prowadzące do dnia 31 grud-
nia 2017 r. działalność polegającą na hodowli 
i chowie zwierząt w celu pozyskania futer mogą 
prowadzić tę działalność na podstawie przepisów 
dotychczasowych, nie dłużej jednak niż do 31 
grudnia 2018 r.

Art. 10. 1.Wojewodowie zapewniają podmio-
tom wykorzystującym zwierzęta do występów cyr-
kowych oraz podobnych widowisk lub pokazów 
związanych z wykorzystywaniem zwierząt w ce-
lach rozrywkowych możliwość przekazania tych 
zwierząt do miejsc, zapewniających im bezpiecz-
ne utrzymanie.

2. Wojewodą właściwym dla wykonania zada-
nia, o którym mowa w ust. 1, jest wojewoda w wo-
jewództwie, w którym dokonano rejestracji cyrku.

Art. 11. 1. Gminy zapewniają możliwość prze-
kazania zwierzęcia domowego do schroniska dla 
zwierząt, któremu właściciel, po wejściu w życie 
niniejszej ustawy, nie zapewnia warunków utrzy-
mywania poza pomieszczeniami mieszkalnymi od 
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Wojewoda przekazuje jednorazową gminie 
dotację celową na zadanie określone w ust. 1. 
Wniosek w sprawie udzielenia dotacji wójt (bur-
mistrz, prezydent miasta) składa do wojewody nie 
później niż do 30 czerwca 2018 r.

Art. 12. Rada Ministrów przyjmuje w drodze 
uchwały program:

1) zmiany zakresu działalności przez podmioty 
objęte zakazem hodowli i chowu zwierząt w celu 
pozyskania futer wprowadzonego niniejszą usta-
wą;

2) nabycia nowych kwalifi kacji i kompeten-
cji zawodowych dla osób zatrudnionych w pod-
miotach prowadzących hodowlę i chów zwierząt 
w celu pozyskania futer oraz osób zatrudnionych 
przy występach cyrkowych z udziałem zwierząt 
oraz podobnych widowiskach lub pokazach z wy-
korzystaniem zwierząt w celach rozrywkowych.

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2018 r.

 1. Potrzeba i cele wydania ustawy
Potrzeba uchwalenia przedstawionego projektu 

ustawy wynika z konieczności podwyższenia po-
ziomu ochrony zwierząt i polepszenia ich dobro-
stanu.

Celem projektowanej regulacji jest poprawa do-
brostanu części gatunków zwierząt poprzez wpro-
wadzenie następujących zakazów:

1) trzymania zwierząt domowych na uwięzi,
2) wykorzystywania zwierząt w cyrkach,
3) chowu zwierząt w celu pozyskania futer.

2. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być 
unormowana oraz różnice pomiędzy dotychczaso-
wym a projektowanym stanem prawnym.

Kwestie objęte proponowanym projektem uregulo-
wane są przede wszystkim w ustawie z dnia 21 sierp-
nia 1997 r. o ochronie zwierząt. Dlatego też zasad-
nicze zmiany merytoryczne wprowadzone są do tej 
ustawy, a pozostałe zmiany wprowadzane w innych 

ustawach (art. 2–8) są konsekwencjami legislacyjny-
mi nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

Pierwszą zmianą proponowaną w projekcie jest 
wprowadzenie faktycznego zakazu utrzymywania 
zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały. Obec-
nie kwestie trzymania psów na uwięzi reguluje art. 9 
ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt dający możliwość 
utrzymywania zwierzęcia w sposób stały na uwięzi 
do 12 godzin dziennie oraz określono w nim także 
długość uwięzi na minimum 3 metry. Naruszenie 
tych warunków stanowi wykroczenie, za które grozi 
kara aresztu lub grzywny. W razie ukarania za wy-
kroczenie sąd może orzec przepadek narzędzi lub 
przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia 
oraz przedmiotów z niego pochodzących, przepadek 
zwierzęcia, nawiązkę w wysokości do 1000 zł na cel 
związany z ochroną zwierząt.

Powody, dla których należy zmienić obecny stan 
prawny dotyczący trzymania zwierząt domowych 
na uwięzi obejmują trzy zagadnienia:

UZASADNIENIE
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1) dobrostan zwierząt (ograniczanie powierzchni 
życiowej, agresja, zmiany zdrowotne),

2) utrudniona kontrola przestrzegania regulacji 
w jej obecnej formie,

3) sprzeciw społeczny w związku z nieodpowied-
nim traktowaniem zwierząt (protesty społecz-
ne).
Problem dotyczy przede wszystkim psów trzy-

manych na łańcuchach, w dużej mierze na ternach 
wiejskich. Długotrwałe trzymanie psa na uwięzi 
prowadzi do zmian zdrowotnych, w tym psycho-
logicznych. Pies od młodości trzymany na uwięzi 
ma większe skłonności do agresji, nie ufa ludziom, 
także właścicielowi. W okresie zimowym łańcuch 
przymarza do sierści, powodując jej wyrywanie, 
w okresie letnim obroża prowadzi do odparzeń. 
Długotrwałe trzymanie psa na uwięzi prowadzi do 
odkształcenia kręgów szyjnych, a przez to do zmian 
neurologicznych i dysplastycznych. Ograniczona 
możliwość poruszania się prowadzi do uszkodzeń 
narządów ruchu czy wrastania pazurów.

Regulacja wprowadza alternatywną metodę 
ograniczenia możliwości poruszania się zwierzęcia 
po terenie prywatnym – budowę kojców z zapew-
nionym zadaszeniem, odpowiednią powierzchnią 
albo utrzymywanie zwierzęcia na terenie ogrodzo-
nym. W każdym przypadku utrzymywania zwie-
rzęcia poza pomieszczeniem mieszkalnym musi 
mieć ono zapewniony dostęp dostępem do wody, 
pożywienia oraz budy.

Proponowana regulacja nie dotyczy wyprowa-
dzania psów na smyczy. Wprowadzone będzie roz-
wiązanie zezwalające na trzymanie zwierzęcia na 
uwięzi nie dłużej niż przez godzinę w ciągu doby 
dotyczy przede wszystkim miejsc poza nierucho-
mością właściciela zwierzęta, np. spacer.

Kontrola przestrzegania obecnie obowiązujące-
go przepisu napotyka wiele trudności – szczególnie 
weryfi kacji długości uwięzi i faktycznego czasu, 
w którym zwierzę przetrzymywane jest na uwięzi 
w sposób trwały.

Praktyka długotrwałego wiązania zwierząt na 
uwięzi, szczególnie psów na łańcuchach, powoduje 
coraz więcej protestów społecznych. Użytkownicy 
portalu psy.pl prowadzą ogólnopolską akcję „Zerwij-
my łańcuchy!”. Jej celem jest działaniem na rzecz 
humanitarnego traktowania psów, do dnia 20 stycz-
nia 2016 roku poparło ją 253 434 osób. W 2011 roku 
przesłany został do Sejmu RP obywatelski projekt 
zmiany ustawy o ochronie zwierząt przygotowany 
przez Koalicję dla Zwierząt. Jednym z celów pro-
jektu był zakaz trzymania psów na uwięzi. Projekt 
podpisany został przez 220 tys. osób.

Zakaz trzymania psów na łańcuchach wszedł 
w życie w tym roku na Węgrzech.

Proponowana regulacja poprawi dobrostan 
zwierząt domowych oraz urealni możliwość kon-
troli wykonalności przepisu.

Kolejnym celem projektu ustawy jest wprowa-
dzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyr-
kach (nowe brzmienie art. 17 ust. 5 w ustawie 
o ochronie zwierząt).

Kontrowersje związane z występami z udziałem 
zwierząt w cyrkach dotyczą dobrostanu zwierząt 
(tresura, ograniczona powierzchnia, transport, wy-
padki) oraz kształtowania niepożądanych postaw 
społecznych.

Szacuje się, że w Polsce działa kilkanaście cyr-
ków, które wykorzystują w swoich przedstawie-
niach zwierzęta. Ogólną liczbę zwierząt w cyrkach 
szacuje się na około 250–300 osobników, a w tym: 
słonie, lwy, tygrysy, wielbłądy, foki, lamy, zebry, 
krokodyle, fretki, konie, kozy, węże, warany, legwa-
ny, psy i byki.

Występy zwierząt w cyrkach w negatywny spo-
sób wpływają na ich dobrostan ze względu na wa-
runki przetrzymywania i transportu oraz tresurę.

Działalność cyrków to działalność objazdowa. 
Naraża to zwierzęta na urazy podczas częstego 
transportu. Zwierzęta przetrzymywane są w po-
mieszczeniach/klatkach, które nie są przystoso-
wane do ich wymagań życiowych. Szczególnie 
w przypadku zwierząt dzikich nie ma możliwości 
zapewnienia odpowiednich warunków pod wzglę-
dem powierzchni, kontaktu ze stadem (lub izolacji), 
pożywienia, bodźców rozwojowych. Dla przykła-
du, obecnie warunki trzymania w niewoli zwierząt 
dzikich i nieudomowionych reguluje Rozporządze-
nie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. 
w sprawie warunków hodowli i utrzymywania 
poszczególnych grup gatunków zwierząt w ogro-
dzie zoologicznym (Dz. U. 2005 nr 5 poz. 32), które 
określa minimalne warunki przestrzenne dla ho-
dowli i utrzymania dzikich zwierząt. Zgodnie z roz-
porządzeniem wielkość wybiegu dla niedźwiedzia 
brunatnego określona jest na 100 m2 dla pary, a po-
mieszczenia zamknięte na 5 m2. Takich warunków 
cyrki nie zapewniają. Przyczynia się to do występo-
wania u zwierząt chorób psychicznych, zachowań 
stereotypowych (np. zataczanie się lub kręcenie się 
w klatce), do zaburzeń w motoryce, stanów zapal-
nych stawów i przewlekłych urazów.

W trakcie występów zwierzęta wykonują 
„sztuczki” niezgodne z ich naturalnym zachowa-
niem. Przygotowanie zwierząt do występów obej-
mują tresurę, stosowane bywają metody brutalne, 
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w tym głodzenie. Do tresury wykorzystywane by-
wają haki, elektryczne pałki, łańcuchy i pejcze. Dla 
części zwierząt ten etap kończy się kalectwem lub 
śmiercią.

Występy cyrkowe z udziałem zwierząt nie peł-
nią funkcji edukacyjnej. Pokazują przedmiotowe 
traktowanie zwierząt, mogą budzić przekonanie, że 
cyrk jest naturalnym środowiskiem życia zwierząt. 
W 2003 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej 
i Sportu określiło nakłanianie dzieci do uczestnic-
twa w występach cyrków ze zwierzętami jako dzia-
łalność niepożądaną. MENiS określiło je jako nie-
zgodne z Konwencją Praw Dziecka, wskazując jed-
nocześnie, że nauka powinna być ukierunkowana 
na rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska 
naturalnego. 27 marca 2015 roku Komitet Psycholo-
gii Polskiej Akademii Nauk przyjął uchwałę w spra-
wie poparcia działań podejmowanych w celu ogra-
niczenia wykorzystywania zwierząt w działalności 
rozrywkowej prowadzonej w cyrkach. W uzasad-
nieniu uchwały podkreślono, że wykorzystywanie 
zwierząt w cyrkach to nie tylko zagrożenie dla ich 
dobrostanu, ale także kształtowanie niewłaściwych 
postaw wobec zwierząt. Podkreślono także, że spo-
sób traktowania zwierząt w cyrkach znacząco od-
biega od współczesnych standardów moralnych 
i nie uzasadnia stawianego im celu (tzn. rozrywki 
publiczności i zysków cyrków).

W Polsce rośnie liczba gmin, gdzie na wniosek 
mieszkańców, władze samorządowe podejmują de-
cyzje o zakazie występów cyrkowych z udziałem 
zwierząt. 8 czerwca obchodzony jest Dzień Cyrku 
Bez Zwierząt.

Całkowity zakaz wykorzystywania zwierząt 
w cyrkach obowiązuje w: Grecji, Boliwii, Chinach, 
Bośni i Hercegowinie, Brazylii i na Cyprze. Zakaz 
wykorzystywania zwierząt dzikich wprowadzi-
ły: Finlandia, Austria, Szwecja, Chorwacja, Izrael, 
Peru, Singapur, Holandia, Węgry, Kostaryka, Belgia, 
Słowenia, Kolumbia, Paragwaj, Wielka Brytania. 
W Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Australii, 
USA, Szwajcarii, Kanadzie, Nowej Zelandii, Hisz-
panii, Portugalii, Szwecji, Ekwadorze i na Węgrzech 
wprowadzono częściowe ograniczenia. W Hiszpa-
nii, Irlandii, Kanadzie, Argentynie i Stanach Zjed-
noczonych poszczególne miasta podejmują decy-
zje o zakazie organizowania występów cyrkowych 
z udziałem zwierząt. W Polsce decyzje o zakazie pro-
wadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt 
podejmują poszczególne samorządy gminne, m.in. 
Słupsk, Kołobrzeg, Śrem, Wrocław, Warszawa, Łódź, 
Poznań, Bielsko-Biała i Kędzierzyn-Koźle. W czerw-
cu 2015 roku Europejska Federacja Lekarzy Wete-

rynarii (FVE) zaapelowała do państw europejskich 
o wprowadzenie zakazu wykorzystywania dzikich 
zwierząt przez wędrowne cyrki. Federacja reprezen-
tuje 46 organizacji w 38 krajach, w tym polską Kra-
jową Izbę Lekarsko-Weterynaryjną.

Aby uniemożliwić obchodzenie wyżej omówio-
nego zakazu w nowej treści art. 17 ust. 5 wprowa-
dzono także zakaz organizowania i prowadzenia, 
podobnych do występów cyrkowych, widowisk 
z udziałem zwierząt wykorzystywanych w celach 
rozrywkowych.

W projekcie ustawy proponuje się także wpro-
wadzenie zakazu hodowli i chowu zwierząt w celu 
pozyskiwania futer. Hodowla zwierząt w tym celu 
przysparza zwierzętom zbędne cierpienie, a ponad-
to niektóre fermy mają negatywny wpływ na śro-
dowisko.

Uwarunkowania związane z hodowlą i chowem 
zwierząt na futro dotyczą przede wszystkim czte-
rech obszarów:
1)  dobrostanu zwierząt (ograniczanie powierzchni 
życiowe, chów klatkowy),

2)  wpływu na środowisko (szkodliwość odchodów 
zwierząt, odór, zagrożenie dla bioróżnorodno-
ści),

3)  sprzeciwu społecznego (protesty lokalnych spo-
łeczności w miejscach, gdzie istnieją lub mają 
powstać fermy, rosnący sprzeciw wobec zabija-
nia zwierząt na futra),

4) aspektu ekonomicznego hodowli zwierząt na fu-
tra (fermy jako źródło utrzymania, handel zagra-
niczny, wpływy do budżetu państwa).
W Polsce na futro hoduje się głównie norki, lisy 

oraz jenoty. Są to drapieżniki, które w naturze wy-
stępują na dużych terenach pojedynczo lub w ma-
łych stadach. Na fermach hodowlanych trzymane są 
w ciasnych klatkach. Na jednej fermie może być ho-
dowanych od kilkuset osobników do prawie 200 tys.

Obecnie warunki hodowli zwierząt futerkowych 
reguluje Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Roz-
woju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie mini-
malnych warunków utrzymywania gatunków zwie-
rząt gospodarskich innych niż te, dla których nor-
my ochrony zostały określone w przepisach Unii 
Europejskiej (Dz. U Nr 116, poz. 778). Przewiduje 
ono minimalną powierzchnię klatki dla jednego 
lisa/jenota w wymiarze 0,6 m2, dwóch lisów/jeno-
tów 1 m2, w przypadku więcej niż 2 osobników po 
0,4m2 na każde kolejne zwierzę. Zwierzęta pozba-
wione są bodźców, stłoczenie na małej powierzchni 
powoduje agresję, pogryzienia, akty kanibalizmu, 
a także stereotypię i apatię. Dominuje chów klat-
kowy, bez stałego podłoża, na konstrukcji z meta-

AKTUALNOŚCI



10 HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

lowych krat. Uniemożliwia to prawidłowy rozwój 
kończyn u tych zwierząt, prowadzi do zwyrodnień, 
a w skrajnych przypadkach śmierci młodych zwie-
rząt uwięzionych w kratach. W naturze lisy i jenoty 
są zwierzętami terytorialnymi. Jenoty pokonują do 
40 km w poszukiwaniu odpowiedniego dla siebie 
obszaru, pary lisów zajmują obszar do 100 ha.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. przewiduje obec-
nie minimalną powierzchnię klatki dla jednej lub 
dwóch norek w wymiarze 0,18m2, a w przypadku 
więcej niż dwóch norek po 0,065 m2 na każde kolejne 
zwierzę (od dnia 1 lipca 2018 r. ma to być 0,225 m2 
dla jednej lub dwóch norek, a w przypadku więcej 
niż dwóch osobników po 0,085 m2 na każde kolejne 
zwierzę). Nie ma obowiązku zapewnienia kąpieli 
wodnych. W naturze norka amerykańska prowa-
dzi poza okresem godowym samotniczy tryb życia, 
samice żyją na powierzchni o średnicy do 6 km, 
a samce na powierzchni do 800 ha; niezbędny jest 
dla niej kontakt ze środowiskiem wodnym i możli-
wość kąpieli i nurkowania. Przetrzymywanie norek 
w zatłoczonych klatkach, w bliskiej odległości od 
siebie, brak możliwości ukrycia się w klatce, brak 
możliwości poznawania terenu i kąpieli, brak bodź-
ców powodują u norek wzrost stresu. Powoduje to 
samookaleczenia (np. odgryzanie własnego ogona), 
agresję między osobnikami i pogryzienia, zachowa-
nia stereotypowe.

Zwierzęta futerkowe mogą być uśmiercane mię-
dzy innymi poprzez urządzenia działające mecha-
nicznie powodujące penetrację mózgu, porażenie 
prądem, a także przy użyciu dwutlenku i tlenku 
węgla.

Europejska Agencja Środowiska (EEA Technical 
Report 11/2007) wskazuje norki, jenoty i nutrie jako 
gatunki obce najbardziej zagrażających utrzymaniu 
bioróżnorodności. Ucieczki norek z ferm stanowią 
więc zagrożenie dla środowiska, lokalnych eko-
systemów i obszarów objętych ochroną przyrody. 
Norki są skutecznymi drapieżnikami o dużym po-
tencjale migracyjnym, przez co mogą negatywnie 
oddziaływać na populacje ptaków wodno-błotnych 
i kilku gatunków ssaków.

Raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący nad-
zoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt (KRR-
4101-01-00/2014; Nr ewid. 181/2014/P/14/050/KRR) 
wskazuje, że:
1) nie doprowadzono do skutecznego rozwiązania 

problemu przeciwdziałania uciążliwości zapa-
chowej,

2) fermy zwierzęce oddziaływają na otoczenie 
i okolicznych mieszkańców poprzez odory (za-

wierające związki szczególnie cuchnące i szko-
dliwe dla zdrowia, w szczególności w gnojowi-
cy), zanieczyszczenie wód (w tym w wyniku 
przenawożenia gleb, prowadzących do zagrożeń 
chemicznych i mikrobiologicznych), poprzez 
produkty pochodzenia zwierzęcego, wpływają-
ce na jakość zdrowotną żywności,

3) zanieczyszczenie wód (gruntowych, powierzch-
niowych i Bałtyku) poprzez przenawożenie gleb 
i odpływ składników nawozów organicznych 
(głównie biogenów – azotu i fosforu) z pól do 
wód, prowadzi to do przeżyźnienia wód śródlą-
dowych i morskich, co powoduje m.in. zakwity 
glonów, zmniejszanie populacji cennych gatun-
ków ryb, modyfi kację ekosystemów, utratę den-
nej fauny, zmniejszenie zawartości tlenu w wo-
dzie,

4) emisja tlenków azotu, tlenków siarki i gazów 
cieplarnianych wpływa na tworzenie kwaśnych 
deszczy i zwiększa efekt cieplarniany,

5) lokalizacja ferm prowadzi do utraty miejsc rekre-
acji, wysokich kosztów oczyszczania wody pit-
nej, degradacji gruntów rolnych przez niezgodne 
z prawem składowanie i stosowanie gnojowicy,

6) organy administracji rządowej nie zapewnia-
ją właściwego nadzoru nad funkcjonowaniem 
ferm - spośród 20 kontrolowanych ferm zwie-
rząt futerkowych, w 15 stwierdzono m.in. naru-
szenie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
– Prawo wodne (przedostawanie się obornika 
zwierząt futerkowych do gruntu) oraz przepisów 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Nie 
przestrzegano także przepisów weterynaryjnych 
w zakresie zabezpieczenia przeciwepizootycz-
nego obiektów, prowadzenia rejestracji i identy-
fi kacji zwierząt oraz postępowania z ubocznymi 
produktami pochodzenia zwierzęcego, a także 
warunków utrzymania zwierząt. Podczas kontro-
li stwierdzono nieprawidłowości we wszystkich 
kontrolowanych fermach zlokalizowanych na 
terenie województwa zachodniopomorskiego.
Raport NIK dotyczący sprawowania nadzoru 

przez inspekcje państwowe nad funkcjonowaniem 
ferm zwierząt futerkowych w województwie wiel-
kopolskim (Nr ewid. 142/2011/P11003/LPO) wska-
zał, że
1)  w 87% tych ferm nie przestrzegano wymagań 

ochrony środowiska,
2) w 48% działalność hodowlana prowadzona była 

w obiektach nielegalnie wybudowanych lub 
użytkowanych,

3)  w 35% niezgodnie z przepisami weterynaryj-
nymi,
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4)  organy administracji rządowej nie zapewniają 
nadzoru nad funkcjonowaniem ferm zwierząt,

5)  lokalizacja ferm zwierząt prowadzi do skażenia 
środowiska i spadku atrakcyjności terenów wo-
kół fermy.
W wyniku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska w Zielonej Górze w 2013 roku 
na fermie norek w Radachowie wskazano, że od-
prowadzanie szkodliwych substancji do gleby i za-
nieczyszczenie wód gruntowych doprowadziły do 
znacznej degradacji środowiska w sąsiedztwie fer-
my. Wyniki badań wody pobranej z rowu w trakcie 
odprowadzania do niego wód opadowych zmiesza-
nych z odchodami norek wskazały na wzrost stęże-
nia fosforu ogólnego, azotu amonowego, zawiesiny 
ogólnej.

Wyprodukowanie 1 kg futra z norek wiąże się 
z emisją około 110 kg dwutlenku węgla. Aby za-
pobiec rozkładaniu się skóry norek przy produkcji 
używa się silnych środków chemicznych, takich jak 
metale ciężkie, rozpuszczalniki, pestycydy, azotany, 
formaldehyd, chrom, stabilizatory kolagenu (w tym 
między innymi arszenik) i inne. Są to niebezpieczne 
i rakotwórcze substancje chemiczne, przyczyniają-
ce się do zaburzania gospodarki hormonalnej i po-
wodujące alergie. Negatywny wpływ, jaki wywiera 
na zmiany klimatu 1 kg wyprodukowanego futra 
jest pięć razy większy od tej samej ilości wełny.

Zakaz hodowli zwierząt na futra zyskuje coraz 
większe poparcie społeczne. Badania prowadzone 
przez CBOS wskazują na spadek społecznego przy-
zwolenia na zabijanie zwierząt dla pozyskania ich 
mięsa lub skór albo dla innych potrzeb gospodar-
czych – z 91% w 1996 roku do 67% w 2006 roku 
(Stosunek do zwierząt. Komunikat z badań, CBOS, 
Warszawa, 2006). Wyniki badania opinii publicznej 
przeprowadzonego przez Instytut Badań Opinii Pu-
blicznej Homo Homini (na zlecenie Stowarzyszenia 
Otwarte Klatki) w lutym 2014 r. pokazują, że 55% 
ankietowanych popiera wprowadzenie w Polsce za-
kazu hodowania zwierząt futerkowych. Z kolei wy-
niki sondażu przeprowadzonego przez Homo Ho-
mini (również na zlecenie Stowarzyszenia Otwarte 
Klatki) wskazują, że 66,3% ankietowanych sprzeci-
wia się hodowli lisów na futro.

Petycję do posłów VIII kadencji Sejmu RP 
w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt 
zakazujący hodowli psowatych na futro do dnia 
20 stycznia 2016 roku podpisało 61 833 osób (pe-
tycja z inicjatywy Stowarzyszenia Otwarte Klat-
ki). Pojawiają się też liczne protesty mieszkańców 
przeciwko planom budowy ferm norek w sąsiedz-
twie ich miejscowości związane z uciążliwości ich 

funkcjonowania dla ludzi i środowiska. Pod petycją 
dotyczącą całkowitego zakazu hodowli zwierząt na 
futra na stronie Fundacji Międzynarodowy Ruch 
na Rzecz Zwierząt podpisało się 112 tys. osób. Pod 
obywatelskim projektem ustawy o ochronie zwie-
rząt, który zakładał m.in. całkowity zakaz chowu 
zwierząt na futra, podpisało się 220 tys. obywateli 
i obywatelek.

Zakaz hodowli zwierząt na futro obowiązuje 
w Austrii, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Bośni i Her-
cegowinie, Słowenii, Holandii. Częściowe zakazy 
– Dania, Niemcy (zakaz hodowli lisów na futro). 
Ograniczenia w hodowli – Szwecja, Włochy. Szwaj-
caria – przepisy określają minimalną powierzchnię 
klatki na 15 m2 dla dwóch norek oraz 40m2 dwóch 
lisów polarnych. Kampanie, których celem jest za-
kazanie hodowli zwierząt na futra, prowadzone są 
w tej chwili również m.in. w Finlandii, Norwegii, 
Danii, Czechach, Niemczech, Irlandii czy w Belgii.

Dla zagwarantowania przestrzegania zakazów 
i wymogów wprowadzanych niniejszą ustawą zmo-
dyfi kowano i wprowadzono nowe przepis karne (art. 
1pkt 6 i 7 projektu). Proponuje się wprowadzenie 
elementu sprawiedliwości naprawczej, jakim są pra-
ce społecznie użyteczne na rzecz organizacji społecz-
nej, której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, zamiast grzywny lub obok niej. Celem 
wymiaru sprawiedliwości nie jest tu odwet, lecz na-
prawienie wyrządzonej szkody lub krzywdy. Stoso-
wanie metod sprawiedliwości naprawczej zmniejsza 
ryzyko popełnienia podobnego wykroczenia w przy-
szłości, sprzyja także rehabilitacji społecznej.

Niemniej jednak w przypadku złamania zakazów 
hodowli zwierząt na futra lub zakazu działalności 
menażerii objazdowych oraz widowisk z udziałem 
zwierząt możliwe jest zastosowanie kary grzywny 
oraz orzeczenia nawiązki na cel związany z ochro-
ną zwierząt. Wysokość grzywny i nawiązki związa-
na jest z wysokimi dochodami uzyskiwanymi obec-
nie z takiej działalności.

W przypadku naruszenia nakazów albo zakazów 
określonych w art. 10a ust. 1–3, art. 11 ust. 3, art. 
12 ust. 1–4b, art. 12 ust. 5–6, art. 13 ust. 1, art. 14, 
art. 15 ust. 1–5, art. 16, art. 17 ust. 1–4, art. 17 ust. 
6–7, art. 18, art. 22 ust. 1, art. 22a, art. 25 lub art. 
27 ustawy o ochronie zwierząt wprowadzano moż-
liwość orzeczenia:
1) wykonania prac społecznie użytecznych 

w szczególności na rzecz organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt,

2)  możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości do 
20 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
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W przypadku naruszania nakazów i zakazów 
związanych z trzymaniem zwierząt domowych na 
uwięzi / w kojcu zrezygnowano z kary grzywny. 
Wprowadzono możliwość orzeczenia:
1)  kary nagany,
2) wykonania prac społecznie użytecznych 

w szczególności na rzecz organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt,

3)  przepadek zwierzęcia,
4)  możliwość orzeczenia nawiązki w wysokości do 

5 000 zł na cel związany z ochroną zwierząt.
Zmieniona została kwalifi kacja naruszania za-

kazów hodowli zwierząt na futra lub zakazu dzia-
łalności menażerii objazdowych oraz widowisk 
z udziałem zwierząt – wprowadzana kwalifi kacja to 
przestępstwo, a nie tak jak dotychczas – wykrocze-
nie.

W przypadku naruszania zakazu hodowli zwie-
rząt na futra orzekana będzie kara ograniczenia 
wolności. Wprowadzono możliwość orzeczenia:

1) wykonania prac społecznie użytecznych 
w szczególności na rzecz organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, w wymiarze do 6 miesięcy,

2) przepadku narzędzi, klatek lub przedmiotów 
służących do popełnienia wykroczenia oraz przed-
miotów z niego pochodzących, jak również można 
orzec przepadek zwierzęcia,

3) nawiązki w wysokości do 200 000 zł na cel 
związany z ochroną zwierząt.

W przypadku naruszania zakazu działalności 
menażerii objazdowych oraz widowisk z udziałem 
zwierząt orzekana jest kara ograniczenia wolności. 
Wprowadzono możliwość orzeczenia:
1) wykonania prac społecznie użytecznych 

w szczególności na rzecz organizacji społecznej, 
której statutowym celem działania jest ochrona 
zwierząt, w wymiarze do 3 miesięcy,

2) przepadku narzędzi, klatek lub przedmiotów 
służących do popełnienia wykroczenia oraz 
przedmiotów z niego pochodzących, jak rów-
nież zwierzęcia,

3) nawiązki w wysokości do 100 000 zł na cel zwią-
zany z ochroną zwierząt.

3. Skutki społeczne, gospodarcze, fi nansowe 
i prawne

Wejście w życie ustawy spowoduje pozytyw-
ne skutki społeczne. Nastąpi to poprzez poprawę 
dobrostanu zwierząt domowych i warunków ich 
utrzymywania oraz poprawę warunków ochrony 
środowiska i warunków życia w okolicach dotych-

czas funkcjonujących ferm zwierząt hodowanych 
na futra.

Negatywne skutki społeczne mogące wystąpić 
jako skutek zakazu hodowli i chowu zwierząt na 
futro i przyczynić się do spadku dochodów pew-
nej grupy społeczeństwa złagodzone zostaną dłu-
gim okresem vacatio legis, a także przewidzianym 
w projekcie przepisami przejściowymi zakładający-
mi pomoc zarówno przedsiębiorcom jak i zatrud-
nionym przez nich pracownikom w zmianie profi lu 
prowadzonej działalności i zmianie kwalifi kacji za-
wodowych. W związku z utratą dotychczasowego 
źródła dochodu spowodowaną wprowadzeniem za-
kazu chowu zwierząt na futra możliwe byłoby obję-
cie osób odchodzących z tej branży działaniami re-
alizowanymi w ramach Programu Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014–2020. W szczególności 
mogą być to premie dla młodych rolników, restruk-
turyzacja małych gospodarstw inne formy pomocy 
na rozpoczęcie nowej działalności pozarolniczej.

Skutki gospodarcze i fi nansowe dla podmiotów 
objętych projektem będą miały charakter przejścio-
wy i będą związane z procesem dostosowania się 
do nowej sytuacji rynkowej. Zgodnie z raportem 
„Wpływ ekonomiczny branży hodowli zwierzą fu-
terkowych na gospodarkę Polski” przygotowany 
w maju 2014 roku przez fi rmę PwC Polska Sp. z o.o, 
sfi nansowanego ze środków Polskiego Związku Ho-
dowców Zwierząt Futerkowych, w Polsce działało 
637 gospodarstw zajmujących się hodowlą zwie-
rząt futerkowych. W 2013 roku branża ta przyniosła 
2,5% wartości generowanej przez całe rolnictwo, 4% 
eksportu rolno-spożywczego oraz 291 mln zł w po-
staci podatków oraz składek społecznych. W 2010 
roku Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Zwie-
rząt Futerkowych (EFBA) szacowało, że produk-
cja futer dawała 60–120 tys. miejsc pracy na 7200 
fermach we wszystkich krajach Unii Europejskiej. 
Oznacza to przeciętnie 8–16 osób zatrudnionych 
na jednej fermie. W Szwecji, Norwegii i Finlandii 
na fermie pracują przeciętnie 3 osoby. Praca na fer-
mach to w dużej części praca sezonowa lub praca 
na część etatu. W Polsce funkcjonuje obecnie około 
800 ferm, co pozwala szacować tam zatrudnienie 
w przedziale od 2 400 do 13 300 osób. Likwidacja 
ferm wiąże się z likwidacją tych miejsc pracy, nie 
oznacza jednak automatycznego wzrostu bezrobo-
cia. Projekt ustawy zakłada możliwość korzystania 
ze wsparcia przy zmianie profi lu gospodarstwa czy 
przekwalifi kowaniu.

Należy zakładać, że docelowo negatywne skutki 
fi nansowe dla podmiotów objętych zakresem usta-
wy zniwelowane zostaną przez długą vacatio legis, 
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i roczny okres przejściowy (art. 9), które pozwolą 
„wygasić” działalność fermom prowadzącym dzia-
łalność przed dniem wejścia w życie ustawy, a jed-
nocześnie podjąć skuteczne działania dla zmiany 
profi lu prowadzonej działalności.

W zakresie skutków prawnych projekt wprowa-
dza nowe obowiązki na właścicieli utrzymujących 
zwierzęta domowe w sposób niespełniający wymo-
gów określonych w nowej treści zmienianych prze-
pisów art. 9 ustawy o ochronie zwierząt. Również 
i w tym zakresie przewidziano rozwiązania przej-
ściowe pozwalające uniknąć negatywnych skutków 
braku możliwości dostosowania się do tych wymo-
gów przez niektórych właścicieli. Nałożono na gmi-
ny obowiązek zapewnienia w schroniskach miejsc 
dla zwierząt, z których właściciele będą zmuszeni 
zrezygnować, nie posiadając środków na budowę 
kojców lub ogrodzenie terenu spełniających wymo-
gi ustawowe. Jednocześnie przewidziano dotację 
celową na dofi nansowanie tego zadania własnego 
gmin z budżetu państwa (art. 10).

Skutkiem prawnym wejścia w życie ustawy bę-
dzie także konieczność zaprzestania działalności 
cyrkowej z wykorzystaniem zwierząt. Biorąc pod 
uwagę trudności w zabezpieczeniu warunków dal-
szego utrzymywania zwierząt używanych do tego 
celu nałożono na wojewodów obowiązek zapew-
nienia dla takim zwierząt miejsc zapewniających 
ich bezpieczne utrzymanie.

Zmniejszą się zadania Inspekcji Weterynaryjnej 
związane z nadzorem nad hodowlą i chowem zwie-
rząt futerkowych oraz działalnością cyrkową.

Zmieniona i rozszerzona będzie odpowiedzial-
ność za czyny karalne przewidziane w ustawie 
o ochronie zdrowia zwierząt. Szczegółowe zmiany 
opisano w pkt 2 uzasadnienia

Konsekwencją wejścia w życie ustawy będzie 
utrata mocy rozporządzenia wydanego na podsta-
wie art. 22 ust. 6 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. 
o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospo-
darskich. W treści nowego rozporządzenia nie zo-
staną uwzględnione kwestie związane z prowadze-
niem rejestrem zwierząt futerkowych.

4. Skutki fi nansowe dla budżetu państwa i bu-
dżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt może rodzić skutki fi nansowe dla bu-
dżetu państwa związane z wprowadzeniem prze-
widzianego w art. 12 programu wsparcia do osób 
zmieniających hodowlę i chów zwierząt futerko-

wych na inną działalność, a także osób zatrudnio-
nych w podmiotach, których działalność zastanie 
zakazana. Dodatkowym wydatkiem budżetu pań-
stwa będą także zadania wojewody przewidziane 
w art.10 i art. 11. Dzięki wydłużonemu okresowi 
wejścia w życie ustawy będzie stworzona możli-
wość zaplanowania tych wydatków w budżecie 
państwa na rok 2018.

Koszty obsługi zadania gmin przewidzianego 
w art. 11 pokryte zostaną z dotacji przekazywanej 
przez wojewodów z części budżetu państwa pozo-
stającej w ich dyspozycji.

Miesięczny koszt utrzymania psa w schronisku 
dla zwierząt to około 500 zł. W przypadku zwierząt 
występujących w cyrkach miesięczny koszt utrzy-
mania to przykładowo: słoń – 4260 zł, niedźwiedź 
– 1000 zł, waran – 150 zł. Jednak przedstawienie 
dokładnego wyliczenia jest utrudnione z uwagi na 
następujące kwestie:
1) w chwili obecnej brak dokładnej listy zwierząt 

przetrzymywanych w cyrkach, uwzględniającej 
gatunek i liczbę osobników,

2) nie jest znana długość życia poszczególnych 
zwierząt, które miałaby zostać utrzymywane po 
przejęciu od cyrków,

3) liczba psów przekazanych do schronisk jest 
obecnie trudna do oszacowania,

4) psy nie są oddawane do schronisk beztermino-
wo, a jedynie do czasu oddania do adopcji.

5. Projekt w zakresie swojej regulacji jest zgod-
ny z prawem Unii Europejskiej.

Ograniczenia i zakazy wprowadzane ustawą są 
w opinii wnioskodawców zgodne z unijnymi prze-
pisami dotyczącymi dobrostanu zwierząt. W przy-
padku zwierząt gospodarskich i hodowlanych dy-
rektywy unijne wyznaczają minimalne standardy 
hodowli, chowu, transportu i uboju zwierząt. Dyrek-
tywy te nie wykluczają możliwości wprowadzenia 
dodatkowych ograniczeń i wymogów związanych 
z hodowlą, chowem, transportem i ubojem zwie-
rząt gospodarskich i hodowlanych. W toku prac 
nad projektem, zależnie od przyjętych ostatecznie 
rozwiązań, może zajść potrzeba notyfi kowana Ko-
misji Europejskiej niektórych przepisów ustawy 
zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjono-
wania krajowego systemu notyfi kacji norm i aktów 
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 
Nr 65, poz. 597).

http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/Projekty/8-020-115-2016/Link do projektu ustawy 
na stronie sejmowej

AKTUALNOŚCI
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Aktualnie obowiązuje usta-
wa z dnia 29 czerwca 2007 

roku (Dz.U. nr 133 poz. 921), 
w której w rozdziale 1 art. 2.1, 
pkt i, zwierzęta futerkowe rów-
nież zostały zaliczone do zwie-
rząt gospodarskich. 

W art. 2. ust. 3) tej ustawy za-
pisano:

„3) zwierzęta futerkowe – lisa 
pospolitego (Vulpes vulpes), lisa 
polarnego (Alopex lagopus), nor-
kę amerykańską (Mustela vison), 
tchórza (Mustela putorius), jeno-
ta (Nyctereutes procyonoides), 
nutrię (Myocastor coypus), szyn-
szylę (Chinchilla lanigera) i kró-
lika (Oryctolagus cuniculus), 

utrzymywanych w celu produk-
cji surowca dla przemysłu fu-
trzarskiego, mięsnego i włókien-
niczego;”

W art. 2.16. ustawy podano 
defi nicję: „stado zwierząt futer-
kowych – jest to grupa zwierząt 
futerkowych tego samego ga-
tunku, utrzymywana wspólnie 
w celu otrzymania potomstwa”.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 
roku o podatku dochodowym od 
osób fi zycznych w art. 2 ust. 3. 
zapisano, że również „działa-
mi specjalnymi produkcji rolnej 
są: ….hodowla i chów zwierząt 
futerkowych…”. Podobny za-
pis znalazł miejsce w art. 2. ust 

Szacunkowe dane o dziale 
specjalnym produkcji rolnej 
– hodowli i chowie mięsożernych 
zwierząt futerkowych w Polsce 

Tadeusz Jakubowski

Według prawodawstwa 

polskiego, zwierzęta 

futerkowe uznano za 

zwierzęta gospodarskie 

w ustawie o organizacji, 

hodowli i rozrodzie zwierząt 

z 1997 roku.

AKTUALNOŚCI

Fot. T. Jakubowski
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3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 
roku o podatku dochodowym od 
osób prawnych. W art. 2. ust. 15 
ustawy z dnia 11 marca 2004 roku 
o podatku od towarów i usług za-
pisano „15) działalność rolnicza 
– ….hodowlę i chów zwierząt fu-
terkowych….” 

Szacunkowe dane 
o hodowli i chowie 
mięsożernych zwierząt 
futerkowych za 2015 rok.

Wielkość rynku – produkcja 
skór surowych w skali roku – 
ok. 10 000 000 skór norek, ok. 
250 000 skór lisów, ok. 50 000 
skór jenotów. 

W Polsce funkcjonuje ok. 
750 ferm mięsożernych zwie-
rząt futerkowych (dane z GIW 
na podstawie rejestrów powia-
towych lekarzy weterynarii). 

Wielkość stada podstawowe-
go mięsożernych zwierząt futer-
kowych

Norki – 2 500 000
Lisy polarne i pospolite – 

100 000
Jenoty – 10 000 

Wpływ hodowli i chowu 
zwierząt futerkowych na ry-
nek pracy – daje pracę dla ok. 
10 000 osób oraz kilkadziesiąt 
tysięcy w wyniku świadczenia 
usług zewnętrznych (razem ok. 
50 000 osób); są to właściciele 
ferm i ich rodziny, pracowni-
cy ferm, osoby pracujące przy 
pozyskaniu i obróbce skór su-
rowych, osoby pracujące w wy-

specjalizowanych fi rmach pro-
dukujących sprzęt do hodowli, 
w fi rmach farmaceutycznych, 
dodatków paszowych, lekarzy 
weterynarii, osoby pracujące 
w ubojniach bydła, świń, dro-
biu, przetwórniach ryb, w któ-
rych pozyskuje się uboczne 
produkty pochodzenia zwierzę-
cego, osoby świadczące usługi 
budowlane, pracujące w garbar-

Szacunkowa wartość majątku ferm zwierząt futerkowych (zainwesto-
wanego w obiekty i zwierzęta) 

Stada norek

samice
2 500 000 x 70 EURO=75 000 000 EURO 735 000 000 PLN

samce
500 000 x 70 EURO=35 000 000 EURO  147 000 000 PLN

wartość ferm 
(teren, urządzenia, zabudowa) 2 500 000 000 PLN

kuchnie paszowe 1 000 000 000 PLN

skórownie 100 000 000 PLN

Stada lisów i jenotów 400 000 000 PLN

RAZEM 4 882 000 000 PLN

Polscy hodowcy zwierząt 
futerkowych zajmują 
drugą w Europie i trzecią 
pozycję na rynku 
światowym w produkcji 
naturalnych skór norek, 
lisów i jenotów. 

AKTUALNOŚCI
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niach, zakładach kuśnierskich 
i inne podmioty zatrudniające 
osoby obsługujące branżę.

Aspekt społeczny 
i gospodarczy hodowli 
zwierząt futerkowych 
w Polsce

Z hodowlą związanych jest 
bezpośrednio lub pośrednio kil-
kadziesiąt tysięcy osób, zamiesz-
kujących obszary wiejskie, czę-
sto gospodarujących na słabych 
glebach, gdzie hodowla jest je-
dynym źródłem utrzymania oraz 
nierzadko jedynym pracodawcą 
w danej okolicy. 

Hodowla zwierząt futerko-
wych jest najbardziej rentowną 
dziedziną w produkcji zwierzę-
cej w Polsce.

Ochrona środowiska
Norki, lisy, jenoty, tchórze 

karmione są niejadalnymi dla 
człowieka ubocznymi produk-
tami pochodzenia zwierzęcego 
z przemysłu spożywczego. 

Nie ma tańszej i bardziej efek-
tywnej gospodarczo i ekologicz-
nie metody zagospodarowania 
tego rodzaju produktów. Na pol-
skich fermach zwierząt futerko-
wych skarmianych jest rocznie 

ok. 600 000 000 kg ubocznych 
produktów wołowych, wieprzo-
wych, drobiowych, rybnych 
i innych produktów przemysłu 
spożywczego. 

 Trzeba pamiętać, że techno-
logia przemysłowej utylizacji 
biologicznych produktów za-
graża środowisku i jest bardzo 
kosztowna. Wymaga dużych na-

kładów energii – zużycia węgla, 
gazu, energii elektrycznej. 

Futra i skóry zwierząt zbudo-
wane są ze związków organicz-
nych i bardzo szybko ulegają 
biodegradacji. Są bezpieczne 
dla środowiska.

Tkaniny syntetyczne rozkła-
dają się setki lat – ich produkcja 
zagraża środowisku.

Norki, lisy, jenoty, tchórze karmione są 
niejadalnymi dla człowieka ubocznymi 
produktami pochodzenia zwierzęcego 
z przemysłu spożywczego.

AKTUALNOŚCI
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Ochrona dzikich zwierząt
Zmniejsza się zaintereso-

wanie pozyskiwaniem skór 
z dzikich zwierząt – ułatwia to 
ich ochronę. Zwierzęta dzikie 
pozyskuje się poprzez ich od-
strzał oraz sposobami traperski-
mi – chwytanie w sidła, żelaza, 
chwytki i inne metody zadające 
cierpienie zwierzętom. 

Popyt na skóry z dzikich zwie-
rząt maleje, gdyż jakość skór od 
zwierząt, których chów prowa-
dzony jest na fermach, jest dużo 
wyższa niż skór dzikich zwierząt. 
W hodowli fermowej jest możli-
wość uzyskiwania w procesie do-
skonalenia genetycznego nowej 
jakości okrywy włosowej – ponad 
200 odmian o różnych barwach 
i zmienionej strukturze włosa.

Jaki wpływ ma hodowla 
zwierząt futerkowych na 
polską gospodarkę? 

Wpływ hodowli i chowu zwie-
rząt futerkowych na sektor fi nan-
sów publicznych, w tym budżet 
państwa i budżety jednostek sa-
morządu terytorialnego:

Pozytywny wpływ na budżet 
państwa, w tym:

Pobór podatku dochodowego, 
ZUS od zatrudnionych w bran-
ży ludzi.

Pobór podatku dochodowego, 
podatku VAT od podmiotów – 
hodowców.

Pobieranie podatku na rzecz 
samorządu terytorialnego.

Wzrost siły nabywczej ludno-
ści – ożywienie lokalnego rynku, 
konsumpcji.

Wpływ hodowli i chowu 
zwierząt futerkowych na konku-
rencyjność gospodarki i przed-
siębiorczość, w tym na funkcjo-
nowanie przedsiębiorstw 

Polscy hodowcy zwierząt 
futerkowych zajmują drugą 
w Europie i trzecią pozycję na 
rynku światowym w produkcji 
naturalnych skór norek, lisów 
i jenotów. Tylko za skóry norek, 
sprzedawanych na aukcjach 
w Helsinkach, Kopenhadze, To-
ronto i Seatle, hodowcy uzyskują 
rocznie ok. 400 000 000 EURO 
przychodu. W bieżącym roku, 
przy spadku cen skór, przychód 
może być niższy. Wynika to ze 
światowej koniunktury i funkcjo-
nowania wolnego rynku. ■

Zaprzestanie hodowli w Polsce 
spowoduje wzrost pogłowia tych 
zwierząt w Danii i innych krajach. 

Norki fermowe nie są w stanie zagrozić 
ptactwu dzikiemu i domowemu. Z norką 
amerykańską dziko żyjącą łączy norkę 
fermową tylko nazwa.
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Fakty dotyczące hodowli
1. Fermy zwierząt futerko-

wych w sposób naturalny za-
gospodarowują w skali roku ok. 
600 000 tysięcy ton produktów 
ubocznych pochodzenia zwie-
rzęcego. Utylizacja przemysłowa 
tych wysoko uwodnionych bio-
logicznych produktów jest ener-
gochłonna, kosztowna i zagraża 
naturalnemu środowisku.

2. Gospodarstwa utrzymujące 
zwierzęta futerkowe dają pracę dla 
mieszkańców terenów wiejskich 
w rejonach o bezrobociu struktu-
ralnym (wsie po byłych PGR-ach, 
słabe jakościowo gleby itp.) – obec-

nie jest zatrudnionych w branży 
i współpracujących z nią podmio-
tach ok. 50 000 osób.

3. Dobrze funkcjonuje nad-
zór Inspekcji Weterynaryjnej, 
Inspekcji Sanitarnej i Inspekcji 
Ochrony Środowiska w zakresie 
działalności ferm oraz stała kon-
trola dobrostanu hodowanych 
zwierząt.

4. Dobre przygotowanie rol-
ników do hodowli – tradycje ho-
dowli sięgają lat 20. XX wieku.

5. Polska jest obecnie drugim 
(po Danii ) w Europie producen-
tem skór surowych zwierząt fu-
terkowych.

6. Polscy hodowcy eksportu-
ją  prawie 100% skór surowych 
(ok. 10 mln) o wartości ok. 400 
mln Euro rocznie – sprzedaż 
przez domy aukcyjne w Hel-
sinkach, Kopenhadze, Toron-
to i Seatle. Skóry z fermowych 
norek, lisów i jenotów to jedne 
z niewielu produktów rolnych 
eksportowanych z Polski i kra-
jów UE do Chin i innych krajów 
Dalekiego Wschodu. Ma miejsce 
doskonała organizacja branży 
poprzez aukcyjny system sprze-
daży.

7. Branża hodowli zwie-
rząt futerkowych jest stabilna.  

FAKTY I MITY  
dotyczące polskiej hodowli 
mięsożernych zwierząt futerkowych

Tadeusz Jakubowski

Dobrze zorganizowane fermy poprzez  
systemy ogrodzeń i  monitoringu 
wewnętrznego uniemożliwiają ucieczkę 
norek. Ze względów ekonomicznych 
każda ucieczka norki jest oczywistą 
stratą dla hodowcy.

AKTUALNOŚCI
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Związek hodowców dba o szko-
lenia hodowców i podnoszenie 
poziomu standardów dobrej 
praktyki hodowlanej w Polsce, 
certyfi kuje fermy, śledzi naj-
nowsze trendy w hodowli, dia-
gnostyce i profi laktyce wetery-
naryjnej, dysponuje własnym 
laboratorium. 

8. Hodowla zwierząt futerko-
wych w Polsce nie jest niczym 
nowym. Od ponad 80 lat istnieją 

w Polsce fermy norek, lisów i je-
notów. Na skutek prowadzonej 
selekcji, zarówno fermowe norki, 
jenoty, lisy, szynszyle i tchórzo-
fretki  są  udomowionymi  zwie-
rzętami gospodarskimi.

9. Zaprzestanie hodowli 
w Polsce spowoduje wzrost 
pogłowia tych zwierząt w Da-
nii i innych krajach. Hodowla 
przeniesie się również do Chin, 
gdzie nie ma podobnych do 

unijnych przepisów, dotyczą-
cych dobrostanu zwierząt ho-
dowlanych.

Mity/obawy dotyczące 
hodowli, podnoszone 
przez przeciwników 
hodowli norek:

Zagrożenie zdrowia okolicz-
nych mieszkańców (choroby 
odzwierzęce, wirusy i bakterie)? 
– nie ma żadnych dowodów 
na negatywny wpływ norek 
na zdrowie człowieka. Nie ma 
zoonoz, które pochodziłyby od 
norek.

Zagrożenie spowodowane 
skarmianiem „padliną”? - w Pol-
sce jest całkowity zakaz skar-
miania na fermach norek, lisów 
i jenotów odpadami i padliną. 
Do skarmiania używa się tylko 
ubocznych produktów pocho-
dzenia zwierzęcego kat. 3 i 2, 
nieprzeznaczonych do spożycia 
przez ludzi. Jest to skrupulatnie 
nadzorowane przez  Inspekcję 
Weterynaryjną.

Zagrożenie inwazją much 
i gryzoni? – każda ferma pro-

Polscy hodowcy eksportują  prawie 
100% skór surowych (ok. 10 mln) 
o wartości ok. 400 mln Euro rocznie.
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wadzi skuteczne postępowanie 
w zakresie dezynsekcji i dera-
tyzacji, nadzorowane przez In-
spekcję Weterynaryjną.

Zagrożenie dla innych zwie-
rząt gospodarskich hodowanych 
w pobliżu ferm (drób)?  – norki 
fermowe nie są w stanie zagro-
zić ptactwu dzikiemu i domo-
wemu. Z norką amerykańską 
dziko żyjącą łączy norkę fermo-
wą tylko nazwa, którą zastoso-
wano w ustawie o organizacji, 
hodowli i rozrodzie zwierząt 
z 1997 roku. Norka hodowa-
na jest na fermach od ponad 
100 lat i dotychczas uzyskano 
w warunkach hodowlanych 
ponad 100 jej pokoleń. Uległa 
daleko posuniętej domestyfi -
kacji (udomowieniu). Samo-
dzielnie nie jest w stanie zdo-
być pożywienia. Szybko zginie 
w naturalnym środowisku. We-
dług prawodawstwa polskiego, 
norkę fermową (nadal określa-
ną w polskim prawie jako norka 
amerykańska) uznano za zwie-
rzę gospodarskie w ustawie 

o organizacji, hodowli i roz-
rodzie zwierząt z 1997 roku. 
Aktualnie obowiązuje ustawa 
z dnia 29.czerwa 2007 roku 
(Dz.U.nr 133 poz. 921), w któ-
rej w rozdziale 1 Art. 2. 1, pkt 
i, norka zaliczona została do 
zwierząt gospodarskich. W art. 
2.3.  ustawa określa, że gospo-
darskie zwierzęta futerkowe po-
winny być utrzymywane w celu 
produkcji surowca dla przemy-
słu futrzarskiego, mięsnego 

i włókienniczego. W art. 2.16. 
podano defi nicje stada zwie-
rząt futerkowych – jest to gru-
pa zwierząt futerkowych tego 
samego gatunku, utrzymywana 
wspólnie w celu otrzymania po-
tomstwa.

Dziko żyjącą norkę amerykań-
ską należy monitorować i obni-
żać jej liczebność. Jest to zwierzę 
łowne i nie ma żadnych ograni-
czeń w jej pozyskiwaniu przez 
myśliwych. Trzeba pamiętać, że 

W branży i współpracujących 
z nią podmiotach zatrudnionych 
jest około 50 000 osób.
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Ciepłych i udanych Świąt Wielkanocnych 

oraz 

wszelkiej pomyślności i radości 

w życiu zawodowym i prywatnym 

życzy Zarząd 

Polskiego Związku Hodowców 

i Producentów Zwierząt Futerkowych 

wraz z pracownikami biura

w uśmiercaniu ptactwa domo-
wego mogą brać udział inne ła-
sicowate, jak kuny, tchórze oraz 
psowate – lisy.

Wywołujący alergię „fetor” 
z ferm, odory? – nie ma na to 
udokumentowanych medycznie 
dowodów. Wiele osób – właści-
ciele, ich rodziny i pracownicy 
- mieszkają przy fermach i nie 
notuje się u nich zwiększonej 
zachorowalności. 

Zahamowanie rozwoju agro-
turystyki? – fermy lokalizowane 
są na terenach przeznaczonych 
na użytkowanie rolnicze. Musi 
być to zgodne z planami zago-
spodarowania przestrzennego 
gminy/miasta.

Oszpecenie regionu? – ho-
dowla zwierząt futerkowych 
jest to forma rolniczej działalno-
ści gospodarczej i, podobnie jak 
inne tego rodzaju przedsięwzię-
cia gospodarcze, w pewnym 
stopniu zmienia otoczenie.

Spadek wartości gruntów 
wokół ferm norek? – zwykle 
podnosi wartość gruntów rol-
nych. Może wpływać pozytyw-
nie na zahamowanie urbaniza-
cji terenów rolniczych. Wieś nie 
może mieć/pełnić tylko funkcji 
rekreacyjnych dla ludzi z mia-
sta. 

Uciekające norki wytrzebią 
okoliczne ptactwo, atakują tak-
że mniejsze ssaki, wyjadają ryby 

z rzek, stawów i jezior? – dobrze 
zorganizowane fermy poprzez  
systemy ogrodzeń i  monitoringu 
wewnętrznego uniemożliwiają 
ucieczkę norek. Ze względów 
ekonomicznych każda ucieczka 
norki jest oczywistą stratą dla 
hodowcy.

     
Podsumowanie

Powyższy materiał jest pró-
bą, mającą na celu podjęcie 
merytorycznej dyskusji nad 
projektem ustawy o ochronie 
zwierząt, prowadzonej przez 
organizacje mające na celu 
wprowadzenie zakazu hodowli 
i chowu zwierząt futerkowych 
w Polsce. ■

AKTUALNOŚCI



GOSPODARSTWO ROLNO-HODOWLANE 
GĄSIOREK Sp.J.
Czerniejewo

GOSPODARSTWO ROLNO HODOWLANE

GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
tel. 61 4273 166
e-mail: biuro@grhgasiorek.pl

karma 
dla norek
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8 lutego 2016 roku Rada Federacji Branżowych Związków 
Producentów Rolnych (FBZPR) dokonała uzupełnienia  
składu Prezydium. Na członka Prezydium wybrany 
został Rajmund Gąsiorek – prezes Polskiego Związku 
Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Jest 
to ogromne wyróżnienie dla naszej branży oraz ważny 
powód do zadowolenia. FBZPR jest ogólnopolską 
organizacją producentów rolnych z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Wspólnej 30 (gmach MRiRW) oraz prowadzi 
biuro w Brukseli. Federacja  zrzesza w swojej 
strukturze 30 związków. Jej działania obejmują m.in. 
kształtowanie polityki rolnej, a także pracę na rzecz 
rozwijania i stabilizacji produkcji w gospodarstwach 
specjalistycznych. Dzięki ścisłej współpracy z FBZPR 
mamy możliwość szerszego przekazywania informacji 
o naszej branży, jej sukcesach i problemach oraz  jesteśmy 
w głównym nurcie, kształtującym przyszłość polskiego 
rolnictwa. 

Prezesowi Rajmundowi Gąsiorkowi gratulujemy 
wyróżnienia oraz życzymy sukcesów w działalności.

Redakcja

Wybór prezesa 
PZHiPZF  
Rajmunda Gąsiorka 
do Prezydium 
Rady Federacji 
Branżowych 
Związków 
Producentów 
Rolnych

8 lutego 2016 roku odbyło się 
w gmachu Ministerstwa Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi w Warszawie 
spotkanie Rady Federacji Bran-
żowych Związków Producen-
tów Rolnych  z ministrem rol-
nictwa Krzysztofem Jurgielem. 
Podczas spotkania omawiano 
aktualną sytuację na poszcze-
gólnych rynkach rolnych, pla-
ny ministerstwa na najbliższy 
okres oraz problemy poszcze-
gólnych branż. Przedstawiciele 
związków branżowych poru-
szyli kwestie dotyczące m.in. 
produkcji trzody chlewnej, 
rynku mleka, produkcji drobiar-
skiej, problemy producentów 
tytoniu i chmielu, handlu bez-
pośredniego, postulaty hodow-
ców koni, problemy z dzikami. 
Postulaty dotyczyły również po-

wołania zespołów konsultacyj-
nych ds. poszczególnych  ryn-
ków rolnych oraz uruchomienia 
terminala zbożowego. Przedsta-

wiciele PZHiPZF uczestniczyli 
również w tym spotkaniu i pre-
zentowali naszą branżę.

Redakcja

Spotkanie Ministra z Radą Federacji

AKTUALNOŚCI
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Już po raz  22  wybrano laure-
atów Ogólnopolskiego Konkur-

su Rolnik – Farmer Roku. Gala 

fi nałowa konkursu odbyła się 
5 lutego 2016 roku. Konkurs objęli 
honorowym patronatem: Krzysz-

tof Jurgiel, minister rolnictwa 
i rozwoju wsi, Waldemar Humięc-
ki – prezes Agencji Nieruchomo-
ści Rolnych oraz Antoni Bukaluk, 
rektor Uniwersytetu Technolo-
giczno-Przyrodniczego w Byd-
goszczy. Organizatorem konkursu 
było Stowarzyszenie Polski Klub 
Rolnik – Farmer Roku.

Laureatami XXII edycji kon-
kursu i zdobywcami tytułu Rol-
nik – Farmer Roku w kategorii 
„działy specjalne” zostali Te-
resa i Jan Drabina – hodowcy 
norek. Zwycięzcom gratulujemy 
sukcesu i życzymy powodzenia 
w dalszej pracy.

Redakcja

Gala fi nałowa konkursu 
Rolnik – Farmer Roku

•  produkt opracowany dla mięsożernych 
zwierząt futerkowych

•  produkt wytwarzany na zlecenie 
związku

•  wysoką jakość produktu potwierdzają 
wyniki hodowlane

OD PONAD 88 LAT DBAMY

O ROZWÓJ

POLSKIEJ HODOWLI

- NAM MOŻESZ ZAUFAĆ

MIESZANKA PASZOWA – UZUPEŁNIAJĄCA

NORKA/LIS 0,1%

AKTUALNOŚCI
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20 stycznia 2016 r. w Auli 
Kryształowej Szkoły Głów-

nej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie odbyła się Nowo-
roczna Gala Agrobiznesu oraz 
V Konfrontacje „Drogi do Agro-
Sukcesu”. Organizatorami wyda-
rzenia byli: SGGW, Stowarzysze-
nie AgroBiznesKlub i redakcja 
miesięcznika „AGRO”. W trakcie 
uroczystości nagrodzono lau-
reata nagrody stowarzyszenia 
AgroBiznesKlub im. Andrzeja 
Warchoła, laureatów konkursu 
„Kwatery na medal”, wręczono 
Świadectwa Wierzytelności Czy-
nienia Dobra Ogólnego, a także 
statuetki  „Pomocna dłoń”. Pod-
czas uroczystości wręczono tak-
że „Medale 25-lecia” laureatom 
konkursu Agroprzedsiębiorca RP 
z lat 1991–2015.

Noworoczna Gala Agrobizne-
su została poprzedzona cyklem 
tematycznych spotkań pod wspól-
nym tytułem Konfrontacje „Drogi 
do AgroSukcesu”, które odbyły 
się na kilku wydziałach SGGW.

Na Wydziale Nauk o Zwie-
rzętach odbyło się spotkanie 
z uznanymi praktykami z zakre-
su produkcji zwierzęcej – laure-
atami ogólnopolskich konkur-
sów: Agroprzedsiębiorca RP oraz 
AgroLiga.

Moderatorem spotkania był 
prof. Włodzimierz Fiszer z Uni-

wersytetu Przyrodniczego w Po-
znaniu.

Naszymi gośćmi byli:
– Teresa i Jan Drabina, ho-

dowcy zwierząt futerkowych 
w Czerniejewie, wicemistrzowie 
krajowi AgroLigi 2014 w katego-
rii Rolnicy.

– Jadwiga i Wojciech Wila-
mowscy, hodowcy bydła mlecz-
nego w Mańkowie; pan Wojciech 
jest laureatem konkursu Wzoro-
wy Agroprzedsiębiorca RP 2013.

Goście chętnie podzielili się 
swoimi doświadczeniami zawo-
dowymi z uczestnikami spotka-
nia, pracownikami i studentami 
naszego Wydziału. Z pasją opo-
wiadali o historii swoich gospo-
darstw i o dniu dzisiejszym. Mó-
wili o problemach, z jakimi bo-
rykają się na co dzień, ale także 
o swoich sukcesach.

W wystąpieniu i w później-
szej dyskusji p. Drabinę wspie-
rali obecni na spotkaniu dr Ta-
deusz Jakubowski i prof. Marian 
Brzozowski. Z interesowaniem 
wystąpienie hodowcy śledzili 
także studenci, którzy kilka ty-
godni wcześniej mieli okazję być 

w Czerniejewie w ramach zajęć 
terenowych i zapoznać się z ho-
dowlą p. Gąsiorka.

Na szczególne podkreślenie 
zasługuje wystąpienie p. prof. 
Fiszera. W swoim wprowadze-
niu Pan Profesor, który nie jest 
związany z branżą futerkową, 
podkreślił korzyści, jakie wyni-
kają z hodowli zwierząt futerko-
wych dla ochrony środowiska, 
dla rozwoju regionów wiejskich, 
dla gospodarki kraju.

Marian Brzozowski

Teresa i Jan Drabinowie z Czerniejewa – 
laureaci AgroLigi – z wizytą na Wydziale 
Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie

Fo
t. 

T.
 Ja

ku
bo

w
sk

i
Fo

t. 
T.

 Ja
ku

bo
w

sk
i



Preparaty zwalczające muchy i pchły: 
MUCHOSTOP – zwalcza muchy metodą rozsypywania/malowania.
AZA - FLY – bardzo silny preparat do zwalczania dorosłych pcheł 
i much.
MS MAGGOT DEATH PLUS – silny środek do zwalczania larw pcheł 
i much.
PERMAS - D – silny środek do zwalczania dorosłych pcheł.
AGITA – granulat przeznaczony do zwalczania much, karaluchów 
i pcheł .
FENDONA 6 SC – preparat owadobójczy do spryskiwania.
ASCYP – preparat owadobójczy do oprysku. 

Mieszanki paszowe uzupełniające:
MPU NORKA/LIS 0,1% – mieszanka paszowa uzupełniająca. Sposób 
stosowania: 1kg/1tonę.
PROMINK IMMUNO – zestaw żywych kultur bakterii prozdrowotnych, 
poprawiających trawienie. Sposób stosowania: 0,5 kg/1 tonę.
MINK B-PLUS – mieszanka stosowana  przy niedoborach witaminy 
B. Sposób stosowania: 1kg/1tonę.
PREGNOS H – preparat uzupełniający codzienną dietę w okresie rozro-
du. Sposób stosowania: profi laktycznie 0,5kg/1tonę.
H-BIOTIN MAX – reguluje procesy zachodzące w skórze i poprawia ja-
kość włosa. Sposób stosowania: profi laktycznie 0,5kg/1tonę.
KANI-HOLD MAX – zapobiega występowaniu kanibalizmu i autoagresji, 
podawany w  sytuacjach stresowych dla zwierząt. Sposób stosowania: 
5kg/1tonę.
WITAMINA E + SELEN – podawana w okresie intensywnego wzrostu 
przy skarmianiu wysokokalorycznej paszy oraz w okresie rozrodu, silne 
właściwości antyoksydacyjne. Sposób stosowania: 0,5kg/1tonę.
TOP LIVER – wspomaga pracę wątroby, stosowany w okresie wysoko-
energetycznego żywienia. Sposób stosowania: 0,5kg/1tonę.

Dodatki do pasz:
WITAMINA C – pobudza mechanizmy odpornościowe organizmu, 
bierze udział w syntezie hemoglobiny, powstawaniu erytrocytów oraz 
w przyswajaniu żelaza.
CHLOREK CHOLINY – wskazany przy wysokoenergetycznym okresie 
żywienia, wspomaga pracę wątroby, odtłuszcza komórki ciała.
METIONINA – niezbędna dla prawidłowego rozwoju włosa i  skóry 
zwierząt, syntezy białek, uczestniczy w  detoksykacji czyli odtruwaniu 
organizmu, działa ochronnie na miąższ wątroby i nerek.
CZOSNEK SUSZONY – poprawia walory smakowe karmy.
GLUKOZA – poprawia kondycję samic w okresie wykotów oraz zmniej-
sza syndrom wyczerpania laktacyjnego.
ARBOCEL – koncentrat włókna surowego dodawany do karmy, w celu 
uzupełnienia włókna pokarmowego w dawce żywieniowej i poprawy 
właściwości fi zycznych karmy.
LACTI GEL – zwiększa zawartość wody w karmie oraz poprawia jej kon-
systencję, szczególnie zalecany w okresie letnim.

Deratyzacja:
RATER – granulat do zwalczania myszy i szczurów.

Dezynfekcja sucha:
DEZOSAN – proszek o  działaniu bakteriobójczym, przeznaczony do 
powierzchni i pomieszczeń hodowlanych. Sposób stosowania: stosuje 
się poprzez rozsypywanie preparatu na powierzchnię dezynfekowaną 
w dawce 40-100g/m².
DEZOSAN z  miętą – proszek o  działaniu bakteriobójczym Anty Flea 
(odstraszający pchły), do powierzchni i  pomieszczeń hodowlanych. 
Sposób stosowania: stosuje się poprzez rozsypywanie preparatu na po-
wierzchnię dezynfekowaną w dawce 40-100g/m².

Dezynfekcja mokra:
VIRKON S – preparat o szerokim spektrum aktywności wirusobójczej 
i bakteriobójczej.
OXIVIR PLUS – uniwersalny preparat myjąco-dezynfekujący.

Pozostałe produkty:
ALUMINIUM SPRAY – do ochrony i pielęgnacji skóry.
ANTYKANIBAL SPRAY – zapach przeciw kanibalizmowi.
LIGNOCEL – włókna drewna bukowego do czyszczenia, uszlachetnia-
nia i kosmetyki futer.
REHOFIX – granulat z kolb kukurydzy do czyszczenia, uszlachetniania 
i kosmetyki futer.

Dezynfekcja rąk:
SOFT CARE – preparat do dezynfekcji rąk + dozownik.
SOFT CARE MED 500 ml – preparat do dezynfekcji rąk z pompką.

Środki do konserwacji paszy:
PIROSIARCZYN SODU – działa hamująco na rozwój bakterii i pleśni.
OXY-NIL – działa hamująco na rozwój bakterii i pleśni do konserwacji 
paszy bogatej w tłuszcz.
RENDOX PLUS LIQUID – stabilizuje tłuszcze, zapobiega jełczeniu.

ZAMÓWIENIA W HURTOWNI PZHIPZF W TARNOWIE PODGÓRNYM

tel. 61 814 70 51, kom. 601 348 063

OFERTA HURTOWNI PZHiPZF
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Podobnie jak w latach ubie-
głych, organizatorzy tego-

rocznej imprezy: Skinpolex Sp. 
z o.o. oraz Polski Związek Ho-
dowców i Producentów Zwierząt 
Futerkowych dołożyli wszelkich 
starań, aby tegoroczna impreza 
nie wypadła z kalendarza a za-
proszeni goście byli gwarancją 
wysokiego poziomu meryto-
rycznego wystawy. Tegoroczny 
pokaz skór w Bydgoszczy hono-
rowym patronatem objął mini-
ster rolnictwa i rozwoju wsi pan 
Krzysztof Jurgiel, podkreślając 
wysoką rangę naszej imprezy.  
List do hodowców w imieniu 
Pana Ministra, który publikuje-
my poniżej, odczytała pani Kata-
rzyna Magrel, zbierając gromkie 
brawa uczestników. 

Wsparcie naukowców, po-
lityków i władz lokalnych jest 

niezmiernie istotne dla naszej 
branży, dlatego wśród zaproszo-
nych gości nie mogło zabraknąć 
przedstawicieli świata nauki, re-
prezentujących największe pol-
skie uczelnie: warszawską, po-
znańską, lubelską, siedlecką oraz 
bydgoską. Zaproszenie na pokaz 
przyjęli również politycy, bezpo-
średnio zaangażowani w walkę 
o utrzymanie i rozwój hodowli 
zwierząt futerkowych w naszym 
kraju.

Bydgoski pokaz to przede 
wszystkim impreza organizowa-
na z myślą o hodowcach i dla 
hodowców. Jesteśmy mile zasko-
czeni, że mogliśmy Was gościć 
w liczbie dużo większej niż ocze-
kiwaliśmy. Dlatego chcielibyśmy 
jeszcze raz Wam podziękować za 
tak liczne przybycie i za zaufanie, 
którym od wielu lat nas darzycie. 

Tradycyjnie, w pierwszą 

sobotę lutego, Bydgoszcz 

gościła hodowców zwierząt 

futerkowych z całego kraju. 

Formuła imprezy od wielu 

lat pozostaje niezmienna 

I, jak co roku, pokaz 

gromadzi nie tylko 

hodowców, ale także 

przedstawicieli świata 

nauki i polityki. 

XVIII Krajowy Pokaz Surowych 
Skór Zwierząt Futerkowych 
w Bydgoszczy
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Nasza impreza to owoc Waszej 
ciężkiej i pełnej wyrzeczeń pra-
cy, bez której nie byłoby tradycji 
bydgoskich spotkań. 

Dziękujemy także wystaw-
com, których udział w wystawie 
był znacznie większy niż w la-
tach ubiegłych. Podczas poka-
zu zaprezentowały się zarówno 
fi rmy, które gościliśmy w po-
przednich edycjach imprezy, 
jak i nowe fi rmy, prezentujące 
swoje produkty w Bydgoszczy 
po raz pierwszy (Eurowire, HG 
Poland, Jasopels, JHJ, Korczak-
Pelikan, Mieszalnia Pasz - Zło-
tów, M-Tech, NAFA, Norcar BSB, 
Poldrex, PZH i PZF, Rettenmaier, 
Twinca Poland).

Tegoroczny pokaz podzielony 
był - to także tradycja - na dwie 
części. Przedpołudniową część 
pokazu uroczyście otworzyli pa-
nowie Rajmund Gąsiorek - prze-
wodniczący Rady Nadzorczej 
Spółek Skinpolex i Skinpolex 
Polska, prezes Polskiego Związ-
ku Hodowców i Producentów 
Zwierząt Futerkowych oraz go-
spodarz pokazu – pan Roman 
Horoszczuk, prezes Spółki Skin-
polex. W trakcie otwarcia, minu-
tą ciszy upamiętniono zmarłego 
w 2015 roku długoletniego ho-
dowcę z Koszalina, śp. Eugeniu-
sza Kulika.

Bydgoski pokaz to jedna z nie-
wielu okazji w ciągu roku do 

spotkań hodowców z przedsta-
wicielami domów aukcyjnych. 
Zgromadzeni goście mieli okazję 
wysłuchać wypowiedzi pana Se-
bastiana Jansena, starszego wi-
ceprezesa, dyrektora naczelnego 
fi rmy NAFA, na temat obecnej 
sytuacji na rynku skór zwierząt 
futerkowych i prognoz na dal-
szą część sezonu. Do dyspozy-
cji hodowców byli również inni 
przedstawiciele NAFA, a także 
przedstawiciel duńskiego domu 
aukcyjnego KF, pan Olger Sche-
epens, który wraz z małżonką 
pojawili się na bydgoskiej wy-
stawie w charakterze gości. 

Cykliczny pokaz skór w Byd-
goszczy jest podsumowaniem 
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efektów całorocznej pracy ho-
dowców a wieńczy go wybór 
najlepszych skór zgłoszonych 
do konkursu. To kulminacyjny 
punkt pierwszej części imprezy 
a zarazem okazja do porówna-
nia jakości skór konkursowych 
i możliwości bezpośredniej roz-
mowy z selekcjonerami i człon-
kami komisji oceniającej. A ci 
ostatni nie mieli łatwego zada-
nia. Kilka dni przed pokazem, 
komisja składająca się z selek-
cjonerów Domu Aukcyjnego 
NAFA w osobach panów Mar-
cina Fabiańczyka i Łukasza Ra-
kowskiego oraz emerytowanej 
specjalistki Skinpolexu z zakre-
su lotowania skór pani Jolan-

ty Hryckiewicz, stanęła przed 
trudnym zadaniem wyboru naj-
lepszych skór. 

Do tegorocznego konkursu 
zgłoszono w sumie 450 lotów 

skór. Selekcjonerzy nie mieli 
łatwego zadania, nie tylko ze 
względu na ilość skór, ale rów-
nież ze względu na prezento-
waną wysoką jakość skór zgło-
szonych do konkursu. Kryteria 
oceny skór pozostały bez zmian 
w porównaniu do lat ubiegłych. 
Maksymalna ilość punktów dla 
jednego lotu wynosi 100 pkt. 
i jest sumą czterech ocenianych 
cech lotu tj. czystości barwy 
(maks. 10 pkt.), gęstości włosów 
pokrywowych (maks. 35 pkt.), 
gęstości włosów podszyciowych 
(maks. 35 pkt.) i wyrównania 
lotu (maks. 20 pkt.). Punktacja 
polega na odejmowaniu punk-
tów od wartości maksymalnych 
za każdą niedoskonałość. 

Ogółem nagrodzonych zo-
stało 19 hodowców w dwóch 



głównych kategoriach, przyzna-
jąc odpowiednio 21 pierwszych, 
drugich i trzecich lokat.  

Warto odnotować, iż najwyższe 
lokaty zajęli hodowcy reprezen-
tujący młode pokolenie, których 
zaangażowanie, pasja i profesjo-
nalizm pozwoliły cieszyć się zwy-
cięstwem w konkursie. Najwyżej 
ocenionym lotem konkursowym 
(101 pkt.) może poszczycić się 
pan Sebastian Rakowski w ka-
tegorii norek czarnych samice. 
Drugim hodowcą wyróżnionym, 
reprezentującym młode pokole-
nie, jest pan Henryk Chałubiński, 
którego skóry okazały się bezkon-
kurencyjne w kategoriach norek 
perła samice (97 pkt.) i palomino 
samice (98 pkt.). Obydwaj pano-
wie otrzymali dodatkowo nagro-
dy specjalne NAFA - pan Rakow-
ski za najwyżej punktowany lot 

konkursowy a pan Chałubiński za 
najlepszą jakość skór zgłoszonych 
do konkursu. 

Wszystkim hodowcom bio-
rącym udział w konkursie ser-

decznie gratulujemy i życzymy 
sukcesów na kolejnych poka-
zach. Nagrodzonym życzymy 
utrzymania doskonałej jakości 
i motywacji do dalszej pracy. 
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Hodowcom, którym w tym roku 
nie udało się znaleźć w czołów-
ce, życzymy jeszcze większego 
zaangażowania i determinacji 
w działaniu.

Organizatorzy pokazu zadbali 
również o niespodziankę na tego-
rocznej wystawie. Dzięki uprzej-
mości sponsorów zorganizowa-
no loterię, w której można było 
wygrać wiele wartościowych 
nagród, przydatnych w pracy na 
fermie. W loterii wzięli udział 
wyłącznie hodowcy zwierząt 
futerkowych obecni na pokazie 
skór. Gratulujemy hodowcom, 
do których uśmiechnęło się 
szczęście w losowaniu nagród 
i serdecznie dziękujemy hojnym 
sponsorom - przedstawicielom 
fi rm: EUROWIRE, JASOPELS, 
JHJ, KORCZAK – PELIKAN, 
MIESZALNIA PASZ – ZŁOTÓW, 
NORCAR BSB, RETTENMAIER.  

Druga część bydgoskiej im-
prezy miała miejsce w budynku 
Opery Nova, w restauracji Ma-
estra, do której zaproszono gości 
na uroczysty bankiet. W części 
ofi cjalnej wręczono hodowcom 
puchary za uzyskane lokaty w po-
szczególnych kategoriach oraz 
przyznano nagrody specjalne. 
Ten wyjątkowy wieczór uświet-
nił, to także tradycja bydgoskiej 
imprezy, wspaniały pokaz mody 
futrzarskiej Pracowni Kuśnier-
skiej Małgorzaty i Franciszka Łu-
kaszewiczów oraz Atelier Caroli-
ne Karoliny Łukaszewicz. 

Wszystkim gościom serdecz-
nie dziękujemy za przybycie 
i udział w XVIII Pokazie Suro-
wych Skór Futerkowych w Byd-
goszczy. Dziękujemy za wspólną 
zabawę i zachęcamy wszystkich 
hodowców do nadsyłania skór na 
kolejną edycję imprezy, która tra-
dycyjnie odbędzie się w pierwszy 
weekend lutego 2017 roku.

Do zobaczenia w Bydgosz-
czy.

Krzysztof Tuczkowski
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W tym roku druga część 
XVIII Krajowego Pokazu 

Surowych Skór Futerkowych, 
zorganizowanego przez Skinpo-
lex Sp. z o.o. i PZHiPZF, miała 
miejsce w Operze Nova w Byd-
goszczy. W pięknych wnętrzach 
jednego z nowocześniejszych 
i najbardziej wszechstronnych 
teatrów operowych w Polsce 
czekało na gości wiele niespo-
dzianek. Spotkanie rozpoczęli-
śmy uroczystym bankietem. 

Atrakcją wieczoru był pokaz 
mody futrzarskiej, podczas któ-
rego podziwialiśmy najnowszą 
kolekcję, powstałą w Pracowni 
Mistrza Kuśnierskiego Francisz-
ka Łukaszewicza, a także nie-

powtarzalne kreacje zaprojek-
towane i wykonane w Atelier 
Caroline – Karoliny Łukasze-
wicz. Obie fi rmy współpracują 
ze sobą od lat, tworząc uzupeł-
niające się kolekcje, uszyte nie 
tylko zgodnie z najnowszymi 
światowymi trendami, ale i we-
dług nowatorskich projektów 
stylistek – Małgorzaty i Karo-
liny Łukaszewicz. Arcydzieła 
futrzarskie, pochodzące z byd-
goskiej pracowni, zachwycają 
zagranicznych odbiorców, m.in. 
z Anglii i Finlandii, z którymi 
fi rma Pana Franciszka współpra-
cuje od lat. Artyzm tych kreacji 
podziwialiśmy podczas pokazu 
mody, przygotowanego we fran-

cuskim stylu: „La beauté de la 
vie” – „Piękno życia”. 

W powszechnej świadomości 
stolicą mody i stylu jest oczywi-
ście Paryż. Tam działali najbar-
dziej rozpoznawalni na świecie 
projektanci, m.in. Coco Chanel 
i Christian Dior. W dawnych 
czasach to królowie ustanawiali 
trendy mody, a prym w nadawa-
niu tonu wiódł oczywiście dwór 
francuski. Noszenie futra zawsze 
było wyznacznikiem statusu 
i szlacheckiego pochodzenia. 
Królowie, chcąc podkreślić swoją 
pozycję, na wszystkie ważne spo-
tkania ubierali futro, a zdejmowa-
li je tylko w obecności tych osób, 
które szczególnie poważali.

Pokaz mody 2016
„La beauté de la vie – Piękno życia”
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Podczas tegorocznego pokazu 
mogliśmy poczuć klimat Paryża 
i wielkiego, królewskiego świa-
ta mody. Pracownia Kuśnierska 
Mistrza Łukaszewicza i Atelier 
Caroline zaprosili nas na spa-
cer po jednej z najelegantszych 
ulic świata. W niepowtarzalny 
klimat wprowadził nas szam-
pan, muzyka francuska, a także 
iluminacje rozświetlonej ulicy 
Champs Élysées w tle. Miłą nie-
spodzianką był występ solistki 
Opery Nova w Bydgoszczy, pani 
Krystyny Nowak.

Podczas pokazu podziwiali-
śmy niebywałą lekkość, zwiew-
ność, elegancję i szyk mistrzow-
skich kreacji. Zaprezentowaną 
kolekcję wyróżniały zmysło-
wość i glamour. Piękne zdobie-
nia kryształami Swarovskiego, 
wykonane ręcznie, nadawały 
kreacjom wyjątkowego blasku. 
Gościom spodobały się nowe, 
efektowne rozwiązania – po-
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łączenia futer ze skórą gładką, 
dzianiną czy jedwabiem, a także 
niepowtarzalne odcienie farbo-
wanego futra. Jednak wielkimi 
oklaskami została nagrodzona 
klasyczna elegancja – długie fu-
tro z norek. Pracownia Kuśnier-
ska przygotowała także wyjąt-
kowy upominek dla kilku pań 
– twarzowe nakrycie głowy, po-
chodzące z najnowszej kolekcji, 
nazwane w języku francuskim 
„L’amour” – „Miłość”. 

Futro to symbol luksusu i ele-
gancji. Ale, aby pięknie wyglą-
dać, potrzebne jest jeszcze „coś” 
– styl. Znana kreatorka mody 
Coco Chanel mówiła: „La mode 
se démode, le style jamais” – 
„Moda się zmienia, styl pozosta-
je”. Gustowne futrzane okrycia 
idealnie potrafi ą podkreślić styl 
i niepowtarzalną urodę każdej 
kobiety.

Uroczy spacer po Champs 
Élysées wywołuje także refl ek-
sję, że to, co piękne, modne 
i światowe, mamy właśnie tutaj, 
w Bydgoszczy. Wszyscy jesteśmy 
miłośnikami piękna i docenia-
my naturę. Mamy to niebywałe 
szczęście, że ukazane piękno fu-
ter jest udziałem wielu z nas – 
hodowców, garbarzy, projektan-
tów, stylistów, kuśnierzy, a także 
tych, którzy noszą je z królewską 
gracją.

„Piękno należy wspierać, bo 
tworzą je nieliczni, a potrzebu-
je wielu” (Johann Wolfgang von 
Goethe) – te słowa pozostają dla 
nas inspiracją do dalszego two-
rzenia.

 Serdecznie zapraszamy do 
odwiedzenia strony interne-
towej Pracowni Kuśnierskiej 
Państwa Łukaszewicz, na któ-
rej można obejrzeć najnowszą 
kolekcję 2016/2017, zaprezento-
waną podczas pokazu w Operze 
Nova w Bydgoszczy.

www.futra.co
Dominika Rybak



Pokrycia dachowe
na pawilony hodowlane

Płyty faliste włókno-cementowe łączą ze sobą wysoką trwałość i wytrzymałość z jednoczesną lekkością i elastycznością. 
Ich zaletą jest niepalność, co sprawia, iż zwierzęta są lepiej chronione przed przypadkowym zaprószeniem ognia. 
Posiadają dobre własności izolacji termicznej, które pomogą w zachowaniu komfortowych warunków dla zwierząt 
w czasie upalnego lata. Zapewniają również dobrą izolację akustyczną, redukując dźwięki z zewnątrz, w tym hałas  
opadów atmosferycznych.
Ponadto materiał, z którego są wyprodukowane - włókno-cement - posiada możliwość absorbowania nadmiaru 
wilgoci, wytworzonej wewnątrz budynku, a następnie uwolnienia jej do środowiska pod wpływem korzystnej 
temperatury otoczenia. Dzięki temu wyeliminowano efekt skraplania się pary wodnej. Produkty są również odporne 
na rdzę, atak bakterii, grzybów oraz procesy gnilne, co sprawia, iż łatwiej jest je utrzymać w czystości. Ich trwałość 
jest szacowana na kilkadziesiąt lat, natomiast gwarancja obejmuje 15 lat - niezależnie od typu budynku.  

 
Płyty faliste montuje się na lekkiej konstrukcji, szybko i łatwo, co znacznie skraca czas montażu i koszty.

 
Chcesz dowiedzieć się więcej: zadzwoń tel. 502-296-376, 502-673-053

Dostarczamy wysokiej jakości płyty faliste włókno-cementowe 

na pokrycia dachowe pawilonów hodowlanych

Dom-Ter Półgrabia Sp.J.
ul. Łaska 227/229, 98-220 Zduńska Wola
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Z odpowiedzi Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii 
wynika, że w Polsce nie można skarmiać produktów zwierzęcych 
pochodzących od tego samego gatunku.

OD REDAKCJI
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Tegoroczne Międzynarodo-
we Targi Futrzarskie w Hong 

Kongu odbyły się w dniach 25–28 
lutego. To niezwykle prestiżowe 
i globalne wydarzenie stanowią-
ce bardzo ważny punkt w kalen-
darzu branży futrzarskiej przy-
ciągnęło wystawców z 13 krajów, 
którzy swoją ofertę zaprezento-
wali na 240 stoiskach. 

Ze względu na niską sprze-
daż detaliczną w Chinach 
i ograniczoną w stosunku do lat 
ubiegłych sprzedaż w Ameryce 
i Europie, zarówno sami orga-
nizatorzy jak i wystawcy liczy-
li się z dużo niższą frekwencją 

odwiedzających, która w rze-
czywistości okazała się być 
mniejsza o 20% w porównaniu 
do roku ubiegłego. Spore zapa-
sy skór i gotowej odzieży oraz 
zablokowany rynek rosyjski 
spowodowały widoczny spa-
dek zainteresowania i ostroż-
ność w branży. Mimo, że targi 
określane były przez gości jako 
spokojne, wielu producentów 
ze względu na wysokość zawie-
ranych transakcji stwierdziło, 
że okazały się one dużo lepsze, 
aniżeli oczekiwano.

Pierwszy dzień targów za-
kończył galowy pokaz mody fu-

trzarskiej przygotowany przez 
organizatora targów Hongkońskę 
Federację Hodowców Zwierząt 
Futerkowych, podczas którego 
ponad 1000 gości podziwiało 
przepiękne kolekcje 14 czoło-
wych kuśnierzy Hong Kongu. 
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Międzynarodowe targi 
FUR FAIR w Hong Kongu 

BRANŻA

Drodzy hodowcy,
Zapraszamy na coroczną wystawę w Herning, która odbę-

dzie się na terenach targowych MCH Messecenter od czwartku 
31 marca do soboty 2 kwietnia 2016 roku. 

WYSTAWA 
W HERNING 

Targi MIFUR w Mediolanie

21. edycja targów MIFUR 
w Mediolanie, która 

miała miejsce w dniach 2–5 mar-
ca już za nami. 

Silny wzrost liczby zagranicz-
nych gości podkreśla fakt, że 
wystawa ta reprezentuje świato-
wy poziom i stanowi jednocześnie punkt odniesienia w tej branży. 
Nawet w ogólnie trudnej sytuacji rynkowej, pomimo atmosfery nie-
pewności jaką wyczuwa się w światowej gospodarce, doroczne targi 
w mediolańskiej stolicy mody cieszyły się dużym zainteresowaniem. 
Odwiedziło je prawie 10 000 odwiedzających. 

Już teraz zapraszamy na kolejną edycję targów, które odbędą się 
w dniach 24–27 luty 2017r. 
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W związku z tym, aby za-
chęcić kupców do wcze-

śniejszych zakupów na konto 
przyszłego roku, dom aukcyjny 
wprowadził jednorazowy pro-
gram motywacyjny dla kupców. 
W ramach programu kupujący 
mogli skorzystać z szeregu udo-
godnień związanych z dodatko-
wym rabatem od ceny aukcyj-
nej, brakiem oprocentowania 
i bezpłatnym magazynowaniem 
zakupionych skór. To duży 
ukłon w kierunku kupców, aby 
sprzedaż w tym niewygodnym 
okresie uczynić bardziej atrak-
cyjną i zmotywować klientów 
do większych zakupów.

Styczniowo-lutowa aukcja 
w Toronto zgromadziła w sumie 
kilkuset kupców, licząc obec-
nych na sali aukcyjnej i kupu-

jących skóry on-line. Najsilniej 
reprezentowane były rynki Ko-
rei, Chin oraz Grecji.  In plus 
należy odnotować dużą aktyw-
ność kupców koreańskich, dla 
których skóry najwyższej jako-
ści wciąż są towarem najbar-
dziej pożądanym. Przy dużym 
wsparciu kupców z Chin i dużej 
aktywności kupców greckich, 
udało się osiągnąć sprzedaż na 
poziomie 60%, z oferty składają-
cej się z 3,95 mln skór norczych. 
Na taki procent sprzedaży złoży-
ła się bardzo selektywna sprze-
daż odmian kolorystycznych. 
Największym popytem cieszyły 
się skóry czarnych samców, któ-
rych sprzedaż wyniosła 86%, 
z uśrednioną ceną 35 USD. To 
bezsprzecznie zasługa koreań-
skich kupców. Brązowe skóry 

Trzecia i czwarta aukcja 
sezonu 2015/2016

Trzecia aukcja sezonu, 

a zarazem pierwsza w tym 

sezonie aukcja NAFA, 

odbyła się na przełomie 

stycznia i lutego w Toronto. 

Była to ostatnia aukcja 

przed rozpoczynającym się 

w lutym chińskim nowym 

rokiem.

BRANŻA
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samic (demi brown i mahogan) osiągnęły poziom 
55% i średnią cenę 22,8 USD, a samców (demi 
brown i mahogan) 69% i średnią cenę 32,7 USD. 
Najmniejszym zainteresowaniem wśród kupców 
cieszyły się samce jasnych odmian: palomino – 
15%, silverblue – 37% i perła – 38% sprzedaży.

Niczego dobrego nie można powiedzieć o sprze-
daży lisów. Skóry lisie, które nie znalazły nabyw-
ców w poprzednim sezonie, zostały zaoferowane 
na aukcji w ilości 11,5 tys. Niestety, na te skóry 
praktycznie nie było chętnych a uzyskany wynik 
sprzedaży na poziomie 10% należy uznać za po-
rażkę.

Czwarta aukcja sezonu, a zarazem druga w tym 
sezonie aukcja KOPENHAGEN FUR, odbyła się 
w dniach 17–13 lutego w Kopenhadze. Była to 
pierwsza aukcja skór po obchodach chińskiego 
Nowego Roku. Zdecydowaną większość przyby-
łych kupców stanowili Azjaci, głównie z Chin, li-
cząc na dalszy spadek cen skór w Kopenhadze.

Na lutowej aukcji zaproponowano 6,8 mln skór 
norczych oraz 9 tys. skór lisich i jenocich. Skóry 
lisów srebrzystych, które zaoferowano na aukcji 
w ilości 5,7 tys., sprzedały się w 77%, uzyskując 
cenę (średnia ze wszystkich rozmiarów) 26,5 USD. 

Lisy niebieskie w ilości 2,7 tys. i cieniste 0,4 tys. 
zostały wyprzedane niemal w całości, uzyskując 
średnią cenę 41,5 USD.

Kolekcja skór norczych została sprzedana nie-
mal w całości (99% sprzedaży) po średniej cenie 
31,3 USD. Średnia cena skór samców wyniosła 
38,2 USD a samic 24,4 USD. Dla porównania, 
styczniowa aukcja zakończyła się wynikiem sprze-
daży na poziomie 68% ze średnią ceną 29,7 USD 
(samce – 35,9 USD, samice – 23,8 USD). Zestawie-
nie obejmuje wyłącznie skóry pełnowartościowe.

Tak więc, przy bardzo dobrym uzyskanym pro-
cencie sprzedaży, obserwujemy nieznaczny wzrost 
ceny w stosunku do aukcji ze stycznia. Niestety, 
ten minimalny 1,5% wzrost nie jest w stanie zre-
kompensować 15% spadku cen aukcji styczniowej 
w porównaniu z aukcją z września 2015 roku. Po-
ziom cen z zeszłego sezonu w tym momencie wy-
daje się być nieosiągalny i być może długo ocze-
kiwana stabilizacja to nic innego, jak spadek cen 
skór poniżej poziomu przyzwoitości, a w przypad-
ku lisów – także opłacalności. Z drugiej strony, sta-
bilizacja na rynku jest ważna dla obu stron aukcyj-
nej barykady, niezbędna do zbilansowania rynku 
i przywrócenia zaufania, umiejętnego planowania 
i przepływu gotówki.

Reasumując, sytuacja rynkowa nie przedstawia 
się w sposób optymistyczny. Jesteśmy świadkami 
kolejnej rynkowej korekty cen i nie mamy wpły-
wu na poziom stabilizacji. W sytuacji, gdy podaż 
przewyższa popyt, a zdecydowana większość pro-
dukcji trafi a na jeden rynek, nie mamy zbyt wielu 
atutów. Trudno jednoznacznie określić, jak dłu-
go kryzys potrwa i ilu z nas zdoła go przetrwać. 
Obecnie mamy do czynienia z nadprodukcją skór 
na rynku. Niesprzedane skóry zalegają w magazy-
nach, nieprzetworzone skóry, ze względu na wy-
jątkowo ciepłą zimę, również czekają na obróbkę. 
Kolejne miliony skór czekają w kolejce do sprze-
daży aukcyjnej. Niepewność sytuacji potęguje nie-
stabilność na rynku chińskim i skomplikowana 
sytuacja ekonomiczno-polityczna Rosji, czyli klu-
czowych odbiorców naszej produkcji. Mimo wielu 
inicjatyw domów aukcyjnych, będących ukłonem 
w stronę kupców, takich jak składy wolnocłowe, 
zakupy on-line, kredytowanie kupców itp., nie 
jesteśmy w stanie w krótkim czasie odbudować 
płynności rynku.

Niestety, na domiar złego, nad tym wszystkim 
wisi realna groźba zakazu hodowli zwierząt futer-
kowych w naszym kraju.

Krzysztof Tuczkowski

SCHIPPERS EXPORT …..
SPECJALISTA Z ZAKRESU PRODUKTÓW 
DLA NOREK z Holandii
Produkty SCHIPPERS przeciw pchłom

  Magotdeath Plus, 7 kg: 5 gram na budkę lęgową prze-
ciw larwom

  proszek Permas D, 5 kg: 5 gram na budkę lęgową 
przeciw dorosłym pchłom

   Azafl y, 2 kg: 2-3 gram w przypadku odporności pcheł 
na permetrynę

   Cy Fly 1 litr: rozpylać w budce lęgowej oraz na grunt, 
przeciw dorosłym pchłom

Produkty SCHIPPERS przeciw muchom
  Magotdeath Concentrate, 500 gr: rozpylać na obornik 
oraz na grunt przeciw larwom

  Azafl y 2 kg: zmieszać z wodą do powstania pasty, roz-
smarować przeciw dorosłym muchom i pchłom

   Cy Fly 1 litr: rozpylać w budynku, na grunt, na obornik 
przeciw dorosłym pchłom

SCHIPPERS IMMUNO SUPPORT, opakow-
anie 25 kg. Specjalny dodatek do paszy, do zmieszania 
w  maszynie do karmienia na farmie. Zwiększa odpor-
ność norek na choroby oraz wzmacnia ich układ tra-
wienny. Norki są mniej agresywne, mniej gryzą, skóry są 
mniej zniszczone pod koniec sezonu.

Więcej informacji:
Henri Goddeeris,   e-mail: h.goddeeris@schippers.eu,   tel. +32 473 691040

PRODUKTY dostępne w hurtowni PZHiPZF w Tarnowie Podgórnym, tel. 61 814 70 51
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Przeglądając najnowszą lite-
raturę naukową, dotyczącą 

zwierząt futerkowych mięsożer-
nych lub otrzymując do oceny 
z zagranicznych redakcji czaso-
pism prace naukowe, odnoszę 
wrażenie, że – obok polskich na-
ukowców – tematyką żywienia 
norek, lisów i jenotów zajmują 
się głównie naukowcy z Chin – 
Chińskiej Republiki Ludowej. 
Natomiast naukowcy z Europy 
zachodniej oraz krajów skandy-
nawskich publikują znacznie 
mniej niż w latach poprzednich 
lub nie publikują w powszech-
nie dostępnych źródłach. Od 

czasu, gdy hodowla norek stała 
się dochodowym przemysłem, 
wiedza dotycząca ich żywienia 
i hodowli stała się w Europie 
cennym towarem, za którego po-
zyskanie trzeba płacić.

Wracając jednak do naukow-
ców z Chińskiej Republiki Lu-
dowej… Największą aktywność 
badawczą w zakresie zwierząt 
futerkowych wykazuje grupa ba-
daczy z miasta w południowo-
wschodnich Chinach – Chang-
chun. Miasto to jest stolicą pro-
wincji Jilin. Znajduje się tam 
Institute of Special Animal (lub 
w innym tłumaczeniu – Special 

Żywienie mięsożernych 
zwierząt futerkowych 
w najnowszych publikacjach 
chińskich naukowców

prof. dr hab. Andrzej Gugołek
Katedra Hodowli Zwierząt 
Futerkowych i Łowiectwa, 

Wydział Bioinżynierii Zwierząt, 
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 

w Olsztynie

Andrzej Gugołek
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Wild Economic Animal) and 
Plant Sciences Chinese Acade-
my of Agricultural Sciences, co 
można z pewną dowolnością 
przetłumaczyć jako Instytut 
Działów Specjalnych Produkcji 
Zwierzęcej i Roślinnej Chiń-
skiej Akademii Nauk. Naukow-
cy z tego Instytutu zajmują się 
nie tylko zwierzętami futerko-
wymi mięsożernymi, lecz także 
królikami, jeleniami hodowany-
mi fermowo oraz innymi gatun-
kami zwierząt wolno żyjących. 
Ponadto badania na zwierzętach 
futerkowych prowadzą naukow-
cy z State Key Lab for Molecu-
lar Biology of Special Economic 
Animals (Laboratorium Biolo-
gii Molekularnej Specjalnych 
Działów Produkcji Zwierzęcej), 
także z miasta Changchun oraz 
z Feed Research Institute, Chi-
nese Academy of Agricultural 
Sciences (Instytutu Badań Ży-
wieniowych, Chińskiej Akade-
mii Nauk) z Pekinu. Niestety, 
wiele z nich nie jest dostępnych 
dla szerokiej rzeszy czytelni-
ków, gdyż publikowane są w ję-
zyku chińskim w czasopismach 
o krajowym zasięgu. 

Przyglądając się uważnie 
pracom chińskich uczonych, 

Tabela 1. 
Skład dawki pokarmowej przeznaczonej dla lisów srebrzystych
Komponenty %
Ekstrudowane ziarno kukurydzy
Śruta sojowa poekstrakcyjna
Białko kukurydziane
Mączka rybna
Mączka mięsno-kostna
Suszony wywar gorzelniany
Olej sojowy
Tłuszcz drobiowy
Lizyna
Metionina
Premiks witaminowo-mineralny

27,55
20,00
12,00

8,00
12,00

6,00
6,00
6,00
0,50
0,75
1,00

19,75
20,00
12,00

8,00
12,00
10,00

8,00
8,00
0,50
0,75
1,00

13,75
20, 0

120,00
8,00

12,00
12,00
10,00
10,00

0,50
0,75
1,00

9,75
20,00
12,00

8,00
12,00
12,00
12,00
12,00

0,50
0,75
1,00

Suma 100,00 100,00 100,00 100,00
Poziom EM (%) z:
Białka
Tłuszczu
Węglowodanów

32
34
34

31
41
28

30
48
22

28
55
17

Suma 100 100 100 100

Tabela 2.
Dawka pokarmowa przeznaczona dla norek

Komponenty %
Ekstrudowne ziarno kukurydzy
Mączka rybna
Mączka mięsno-kostna    
Mączka serowa
Olej sojowy
Lizyna
Metionina
Sól
Premiks witaminowo-mineralny

35,2
29,0
18,0
3,0
13,0
0,3
0,3
0,2
1,0

Suma 100,0
Poziom EM (%) z:
Białka
Tłuszczu
Węglowodanów

30
36
34

Suma 100

Tabela 3. 
Skład dawki pokarmowej przeznaczonej dla norek 

Komponenty %
Ekstrudowane ziarno kukurydzy
Śruta sojowa ekstrudowana
Białko kukurydzy
Mączka rybna 
Mączka mięsno-kostna
Mączka serowa
Olej sojowy
Mączka z pierza
Mączka z krwi
Premiks witamnowo-mineralny
Lizyna
Metionina
Sól (NaCl)

36,2
7,0
8,0
14,0
18,0
5,0
8,0
1,0
1,0
1,0
0,3
0,3
0,2

Suma 100,0
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można zauważyć, że wiele ich eksperymen-
tów to powtórzenie badań skandynawskich 
z lat 80. lub nawet 70. XX wieku, przepro-
wadzonych w chińskich warunkach pro-
dukcyjnych. Nie są to prace odkrywcze, 
lecz mają wartość poznawczą – praktyczną 
dla hodowców chińskich. Natomiast ho-
dowców europejskich może zainteresować 
inne podejście do problematyki żywienia 
tej grupy zwierząt. W opisywanych dietach 
brak jest prawie komponentów surowych 
a dużo jest mączek i pasz pochodzenia ro-
ślinnego. Szczególnie często wykorzysty-
wane są pasze roślinne wysokobiałkowe, 
np. śruta sojowa poekstrakcyjna zawiera 
często ponad 45% białka a zbożowe suszo-
ne wywary gorzelniane ponad 35% białka. 
Trudno ocenić, co jest przyczyną takiego 
doboru komponentów – dostępność i niski 
koszt na chińskim rynku paszowym śru-
ty sojowej poekstrakcyjnej czy niedosta-
tek zwierzęcych produktów ubocznych? 
Należy przypomnieć, że wiele produktów 
ubocznych, które w Polsce i Europie są 
uznawane za niekonsumpcyjne, w Chi-
nach są produktami spożywczymi.  

Poniżej przedstawiono wybrane propo-
zycje dawek pokarmowych dla zwierząt 
futerkowych mięsożernych, które znajdu-
ją się w publikacjach naukowych. Po ana-
lizie dawek pokarmowych oraz ich warto-
ści pokarmowej, zaproponowanych do ży-
wienia lisów pospolitych (srebrzystych), 
przedstawionych w tabeli 1, z pewnością 
pojawi się u wielu Czytelników, podobnie 
jak u autora, pytanie, jak jest możliwe ży-
wienie tego gatunku takim zestawem pasz? 
Można sądzić, że żywienie taką dietą jest 
możliwe w przypadku jenotów lub lisów 
polarnych. Aspekt naukowy opisywanych 
badań ma znaczenie drugorzędne a ze-
staw dawek przedstawiam jako ciekawost-
kę. Warto także zwrócić uwagę, że wartość 
pokarmowa wyrażona w postaci poziomu 
EM (%) odbiega od wartości uznawanych 
za prawidłowe w Zaleceniach Żywienio-
wych (2011) czy Nutrient requirments…
(1982).

W opisywanym eksperymencie opty-
malne wyniki produkcyjne, strawność 
składników pokarmowych oraz jakość skór, 
uzyskano, żywiąc lisy srebrzyste podczas 
wzrostu dietą charakteryzującą się po-

Dedykowane rozwiązania
ubezpieczeniowe 
dla hodowli i gospodarstw.

Insurance Expert Sp. z o.o.
tel. 22 462 83 40

www.insuranceexpert.pl 
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PIŚMIENNICTWO

ziomem energii metabolicznej 
z białka, tłuszczu i węglowoda-
nów o proporcjach 30:48:22. 

Z podobnych komponentów 
przygotowano dawki pokar-
mowe dla norek, które opisano 
w kolejnych publikacjach chiń-
skich autorów. Ich skład i war-
tość pokarmową przedstawiono 
w tabelach 2 i 3. 

Uwagę zwraca suplemen-
tacja do wielu dawek synte-
tycznych aminokwasów lizy-
ny i metioniny, obok stosowa-
nego standardowo premiksu 
witamiowo-mineralnego. Nie 
wszystkie diety w Chinach są 
jednak przygotowywane z kom-
ponentów suchych. W tabeli 4 

przedstawiono dawkę przezna-
czoną dla norek a sporządzoną 
z komponentów surowych. 

W przedstawionym opraco-
waniu skorzystano z publikacji 
wymienionych poniżej w pi-
śmiennictwie. Są to publikacje 
najnowsze, wszystkie ukazały 
się po 2012 roku. Mam nadzie-
ję, że przedstawiony materiał 
wzbudzi zainteresowanie tema-
tyką alternatywnego żywienia 
zwierząt oraz wzbogaci wiedzę 
Czytelników „Hodowcy Zwie-
rząt Futerkowych”. 

Tabela 4. 
Skład dawki pokarmowej przeznaczonej dla norek 

Komponenty %
Ryby morskie
Uboczne produkty wieprzowe
Uboczne produkty drobiowe
Wątroba wieprzowa
Ekstrudowana kukurydza
Premiks witaminowo-mineralny

33,0
18,0
12,0

9,0
27,0

1,0
Suma 100,0
Poziom EM (%) z:
Białka
Tłuszczu
Węglowodanów

40
43
17

Suma 100
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Można uznać, że planowany na 
bieżący rok światowy kongres 

hodowli zwierząt futerkowych, któ-
ry odbędzie się w Helsinkach latem 
tego roku, będzie stanowił swojego 
rodzaju podsumowanie 40-letnie-
go okresu owocnej współpracy na-
ukowców z całego świata, zajmu-
jących się hodowlą zwierząt futer-
kowych, przy wsparciu wszystkich 
podmiotów światowej branży futer-
kowej: hodowców, domów aukcyj-
nych, przedstawicieli świata mody, 
handlowców. 

Wszystko zaczęło się w Skandy-
nawii. Od ponad 50 lat, w ramach 
Skandynawskiego Stowarzyszenia 
Naukowców Rolniczych (Nordi-
ske Jordbrugsforskeres Förening, 
NJF), odbywają się seminaria Sek-
cji Zwierząt Futerkowych tego 
Stowarzyszenia. Działania Sekcji 
to przede wszystkim regularne, co-
roczne spotkaniach naukowe i oso-
biste kontakty, będące ich naturalną 
konsekwencją. W połowie lat 60. 
w ramach Sekcji zostały podjęte 
pierwsze próby opracowania syste-
mu wyszukiwania informacji i lite-
ratury, odnoszącej się do badań nad 
zwierzętami futerkowymi w całym 
dziale produkcji zwierzęcej. Próbo-
wano korzystać z już istniejących 
systemów baz danych, ale żadna nie 
była wystarczająco przydatna. Z tego 
powodu, a także ze względu na 
ogromny wzrost znaczenia hodow-
li zwierząt futerkowych i produkcji 
skór, a w konsekwencji ze względu 
na wzrost liczby badań z tego zakre-
su, Sekcja Zwierząt Futerkowych 

NJF  uznała za konieczne nawiąza-
nie bezpośredniego kontaktu między 
naukowcami z branży futerkowej 
już nie tylko ze Skandynawii, ale 
z całego świata i podjęła inicjatywę 
zorganizowania międzynarodowego 
kongresu naukowego, poświęcone-
go zagadnieniom hodowli zwierząt 
futerkowych.

Efektem tej inicjatywy był pierw-
szy międzynarodowy Kongres Na-
ukowy Zwierząt Futerkowych, zor-
ganizowany właśnie w Helsinkach 
w roku 1976. Kongres okazał się 
wielkim sukcesem. Podczas Kongre-
su zaprezentowano szereg doniesień 
naukowych, połączonych z ożywio-
ną dyskusją merytoryczną. Rów-
nie ważna okazała się prowadzona 
podczas Kongresu dyskusja o przy-
szłości, o przyjęciu formalnych ram 
międzynarodowej współpracy i kon-
tynuacji powstałego ruchu. Pojawiła 
się także idea rozpoczęcia redagowa-
nia czasopisma naukowego, poświę-
conego branży futerkowej, które pu-
blikowałoby materiały naukowe nie 
tylko z krajów skandynawskich, ale 
wszelkie publikacje ze wszystkich 
ośrodków naukowych na świecie, 
z zakresu branży futerkowej. 

Najważniejszym efektem Kon-
gresu okazały się dwa postanowie-
nia końcowe. Pierwsze dotyczyło  
kontynuacji idei organizacji między-
narodowych kongresów naukowych, 
poświęconych zagadnieniom ho-
dowli zwierząt futerkowych w 4-let-
nich odstępach. Miałyby one być 
przygotowywane przez  zawiązują-
ce się w tym celu komitety organi-

Marian Brzozowski

prof. dr hab. Marian Brzozowski
SGGW

Zakład Hodowli Zwierząt 
Futerkowych i  Drobnego Inwentarza

Katedra Szczegółowej 
Hodowli Zwierząt
Kierownik Zakładu

XI Kongres IFASA w Helsinkach 
– powrót do źródeł
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zacyjne w poszczególnych krajach. 
Drugie postanowienie dotyczyło 
podjęcia przez Sekcję Zwierząt Fu-
terkowych NJF inicjatywy w celu 
zorganizowania czasopisma nauko-
wego o zasięgu międzynarodowym, 
w którym byłyby prezentowane pu-
blikacje oraz informacje o badaniach 
naukowych, dotyczących branży fu-
terkowej. Obydwie ówczesne idee 
zostały z czasem zrealizowane. 

Początkowo kongresy organizo-
wane były przez ad hoc tworzone 
komitety, składające się z naukow-
ców danego kraju, przy wsparciu 
krajowych organizacji i stowarzy-
szeń branży futrzarskiej. Tak było 
z kolejnymi trzema kongresami: 
II Kongresem w Kopenhadze w roku 
1980, III Kongresem w Wersalu pod 
Paryżem w roku 1984 i IV Kongre-
sem w Toronto w roku 1988. 

IV Międzynarodowy Kongres 
Hodowli Zwierząt Futerkowych 
w Toronto okazał się być przełomo-
wym, bowiem wtedy uczestnicy po-
wołali i ukonstytuowali międzyna-
rodową organizację, grupującą na-
ukowców zajmujących się hodowlą 
zwierząt futerkowych – IFASA (In-
ternational Fur Animals Scientifi c 
Association). Celem powołania tej 
organizacji było sformalizowanie 
międzynarodowych działań w za-
kresie promowania i upowszech-
niania badań naukowych, obejmu-
jących wszelkie aspekty hodowli 
i produkcji zwierząt futerkowych. 
Stworzono struktury i forum współ-
działania naukowców z wszystkich 
krajów, zaangażowanych w badania 
obejmujące zagadnienia  z zakresu 
zachowania i dobrostanu, żywienia, 
zapobiegania chorobom, fi zjologii 
i genetyki zwierząt futerkowych. 

Opracowano i przyjęto konstytucję, 
nowelizowaną w miarę konieczno-
ści podczas kolejnych kongresów. 
Konstytucja przewiduje coroczne 
spotkania Zarządu (Rady Dyrekto-
rów) i posiedzeń Rady IFASA, skła-
dającej się z członków Zarządu oraz 
przedstawicieli kraju, w którym ma 
mieć miejsce nadchodzący Kongres. 
Źródłem fi nansowania IFASA zosta-
ły składki członkowskie oraz bez-
pośrednie wsparcie fi nansowe fi rm 
i organizacji związanych z branżą 
futerkową, a roczny budżet jest za-
twierdzany przez Radę Dyrektorów 
i kontrolowany przez niezależną fi r-
mę audytorską. 

Już przy wsparciu i pod patro-
natem IFASA odbyły się kolejne 
kongresy: w Oslo w 1992 r. (V Kon-
gres), w Warszawie 1996 (VI Kon-
gres), w Kastorii w Grecji w 2000 
roku (VII Kongres), w Den Bosch 
w Holandii w 2004 roku (VIII Kon-
gres), w Halifax w 2008 roku (IX 
Kongres)  i w Kopenhadze w 2012 
roku (X Kongres). Najbliższy Kon-
gres odbędzie się w bieżącym roku 
w Helsinkach, będzie on XI z kolei. 

Członkostwo w   IFASA i uczest-
nictwo w kongresach ma charakter 
międzynarodowy. Co ważne, ak-
tywnymi uczestnikami kongresów 
są nie tylko naukowcy, ale także 
hodowcy zwierząt futerkowych, 
przedstawiciele krajowych i mię-
dzynarodowych stowarzyszeń ho-
dowców, a także domów aukcyjnych 
i przemysłu futrzarskiego. Struktura 
IFASA zapewnia drogi komunika-
cji i współpracy między naukowca-
mi o podobnych zainteresowaniach 
z różnych krajów. Pozwala to na 
konsolidację działań naukowców. 
IFASA umożliwia także przygo-

towanie i przekaz specjalistycznej 
wiedzy dla instytucji zajmujących 
się zwierzętami futerkowymi, dla 
rządów i organizacji pozarządo-
wych pracujących nad tworzeniem 
przepisów i regulacji prawnych, jak 
i dla stowarzyszeń zaangażowanych 
w tworzenie wizerunku hodowli.

Drugim ważnym działem w roz-
woju i funkcjonowaniu IFASA było 
powołanie i wydawanie czasopisma 
naukowego Scientifur, poświęcone-
go zagadnieniom hodowli zwierząt 
futerkowych. Czasopismo założył 
i redagował od  początku powstania 
w 1976 roku, do przejścia na emery-
turę, dr Gunnar Jorgensen. Było to 
początkowo czasopismo wydawane 
przez NJF, zaś od roku 1990 Scienti-
fur stał się ofi cjalnym organem IFA-
SA. Czasopismo jest przydatną plat-
formą wymiany wiedzy i informacji 
z zakresu badań nad zwierzętami 

Producent narzędzi tnących 
do wilków i homogenizatorów.
NOŻE, SITA, SZARPAKI itp.

Producent narzędzi tnących 
do wilków i homogenizatorów.
NOŻE, SITA, SZARPAKI itp.

Z.P.U.H MAX-POL 
68-213 Lipinki Łużyckie 

Sieniawa Żarska 29
mateusz.maxpol@gmail.com 

www.max-pol.pl 
tel. 787-343-347
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futerkowymi i doradztwa hodowla-
nego. Od 40 lat czasopismo zamie-
ściło ponad 10.000 publikacji w po-
staci oryginalnych prac naukowych, 
streszczeń rezultatów osiągnięć 
naukowych oraz tytułów wyników 
badań, opublikowanych w innych 
czasopismach. Scientifur wydał tak-
że dwie cenne pozycje książkowe: 
podręcznik hodowli norek („Mink 
production”, 1985) oraz publikację 
poświęconą genetyce odmian barw-
nych zwierząt futerkowych („Be-
autiful fur animals and their colour 
genetics”, 1988). 

Od początku istnienia IFASA, 
Polska jest aktywnie włączona 
w istnienie i funkcjonowanie or-
ganizacji. Nasi naukowcy uczest-
niczyli w kongresach właściwie od 
zarania: uczestnikiem II Kongre-
su w Kopenhadze był m.in. prof. 
B. Barabasz, zaś uczestnikiem III 

Kongresu w Wersalu w roku 1984 
był m.in. prof. A. Frindt. Uczest-
nikiem IV Kongresu w Toronto 
w roku 1988 był prof. St. Jarosz. 
Aktywność i wiedza prof. Jarosza 
została doceniona przez uczestni-
ków Kongresu przy powoływaniu 
i tworzeniu struktur IFASA: prof. 
Jarosz został członkiem powołanej 
podczas obrad Rady Dyrektorów 
(Zarządu) IFASA. Jednym z ce-
lów, jaki postawił sobie wtedy Pan 
Profesor, było dążenie do zorgani-
zowania Kongresu w Polsce. Cel 
ten udało się zrealizować: VI Kon-

gres IFASA odbył się w Warszawie 
w roku 1996. W trakcie obrad Rady 
IFASA w Warszawie, Pan Profesor 
w związku z przejściem na eme-
ryturę zrezygnował z zasiadania 
w Zarządzie IFASA i zarekomen-
dował na swoje miejsce prof. M. 
Brzozowskiego, który pełni funkcję 
członka Zarządu IFASA do dziś. 

Dzięki obecności przedstawi-
ciela naszego kraju w Zarządzie 
IFASA, uzyskujemy bieżące in-
formacje o sprawach bezpośrednio 
odnoszących się do badań z zakre-
su hodowli zwierząt futerkowych, 
jakie mają miejsce we wszystkich 
krajach, z których wywodzą się 
naukowcy, zajmujący się hodow-

lą zwierząt futerkowych. Pośred-
nio uzyskujemy także informacje 
obejmujące wydarzenia z zakresu 
polityki poszczególnych krajów 
i organizacji międzynarodowych, 
między innymi odnośnie regulacji 
prawnych planowanych lub wpro-
wadzanych, a dotyczących hodowli 
zwierząt futerkowych. 

Znaczenie roli, jaką dla środo-
wiska naukowego i dla całej branży 
futerkowej w Polsce i na świecie od-
grywa istnienie IFASA, jest docenia-
ne także przez PZHiPZF, który rok-
rocznie dofi nansowuje jej działanie.

W związku z pozycją, jaką 
w świecie branży futrzarskiej zajmu-
je Polska z racji dynamicznie rozwi-
jającej się u nas hodowli zwierząt 
futerkowych, dobrze byłoby, gdy-
by podczas najbliższego Kongresu 
w Helsinkach Polskę reprezentowali 
nie tylko naukowcy, ale także przed-
stawiciele hodowców.

Tegoroczny Kongres odbędzie 
się w dniach 23–26 sierpnia w Cen-
trum Konferencyjnym SAGA w Hel-
sinkach. Osoby chcące uczestniczyć 
w Kongresie mogą znaleźć więcej 
informacji, a także zarejestrować się 
pod adresem mailowym:

https://www.lyyti.fi/reg/IFA-
SAregistration

IV Międzynarodowy Kongres Hodowli Zwierząt 
Futerkowych w Toronto okazał się być przełomowym, 
bowiem wtedy uczestnicy powołali i ukonstytuowali 
międzynarodową organizację, grupującą naukowców 
zajmujących się hodowlą zwierząt futerkowych – IFASA 
(International Fur Animals Scientifi c Association).

Konstrukcje drewniane pawilonów do hodowli norek.
Projektowanie, produkcja. Tel. 502 08 02 36

e-mail: dawid@lisiewicz.com.pl
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Większość procesów, zacho-
dzących w organizmach 

żywych, podlega cyklicznej 
zmienności w postaci samopod-
trzymujących się wahań fi zjolo-
gicznych zjawisk. Okresowe na-
silenia procesów biologicznych, 
czy funkcji życiowych, dykto-
wane są przez rytm biologiczny 
wszystkich istot żyjących. Na-
uka, której dynamiczny i wie-
loaspektowy rozwój dopiero 
nastąpił w ostatnich dekadach, 
zajmująca się analizą rytmów 
biologicznych, ich wpływami 
na zjawiska behawioralne, gene-
tyczne, molekularne oraz tera-
peutyczne,    to chronobiologia. 
Rytmy biologiczne wykształciły 
się w toku ewolucji jako adapta-
cyjna odpowiedź organizmu ży-
wego na zmieniające się cyklicz-
nie warunki występujące na 
Ziemi, które wynikają z ruchu 
rotacyjnego planety. Zaliczyć tu-
taj możemy sezonowe i dobowe 
zmiany środowiska naturalnego, 
w tym przede wszystkim oświe-
tlenie, temperatura czy opady. 
W toku ewolucji organizmy wy-
kształciły wiele systemów zega-
rowych, które posiadają zdol-
ność pomiaru czasu w rytmie 
okołodobowym, lunarnym 28-
dniowym oraz rocznym. Przy-

kładowe zjawiska,występujące 
w rytmach sezonowych u krę-
gowców, to cykl wzrostu i repro-
dukcji, migracje, okresowe zmia-
ny masy ciała (jesienne otłusz-
czenie), gęstości i koloru okrywy 
włosowej czy hibernacja. Rytm 
okołodobowy natomiast wyka-
zuje aktywność behawioralna 
(rytm sen-czuwanie), szybkość 
pracy serca, wrażliwość wzro-
kowa, ciśnienie tętnicze, zmiana 
temperatury ciała, zmienność 
stężeń hormonów, takich jak 
kortyzol, hormon wzrostu, in-
sulina, adrenalina, prolaktyna 
i melatonina. 

Najbardziej widocznym efek-
tem działania tzw. zegara biolo-
gicznego jest sezonowość roz-
rodu zwierząt. Okres godowy 
poszczególnych gatunków jest 
ściśle określony w porze roku 
oraz długości jego trwania. Czas 
porodu nie jest więc przypad-
kowy, bo przypada na okres 
najbardziej korzystny zarówno 
dla matki, jak i przyszłego po-
tomstwa, pod względem środo-
wiskowym, klimatycznym czy 
żywieniowym. Czynnikiem śro-
dowiskowym, inicjującym zmia-
ny w cyklu rozrodczym, jest 
długość dnia świetlnego (induk-
cja świetlna), czyli fotoperiod. 

Fotoperiodyzm u norek – znaczenie 
długości dnia dla sekrecji hormonów 
determinujących długość diapauzy 
oraz wpływ na rozród

mgr inż. Justyna Winiarska 
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

lek. wet. Bolesław Gąsiorek
specjalista chorób 

zwierząt futerkowych

Justyna Winiarska Bolesław Gąsiorek
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Znajomość zjawisk powiąza-
nych ściśle z fotoperiodyzmem, 
który odpowiada za fi zjologicz-
ną reakcję organizmu żywego 
na zmianę czasu trwania świa-
tła i ciemności w rytmie do-
bowym, wykorzystywana jest 
w hodowli zwierząt gospodar-
skich (plany doświetlania krów, 
powodujące skrócenie okresu 
przestoju poporodowego, wyż-
szą produkcję mleka, poprawa 
nieśności u kur). W zależności 
od stymulującego bądź hamu-
jącego wpływu tego czynnika, 
wyróżnia się gatunki zwierząt 
dnia długiego, które są aktywne 
płciowo wiosną i latem lub dnia 
krótkiego, których aktywność 
płciowa wzrasta jesienią. 

Norki zaliczane są do zwie-
rząt dnia krótkiego, co oznacza, 
że dzień, który ulega skróceniu 
w jesiennej porze roku, aktywu-
je uczynnienie ich gruczołów 
rozrodczych (gonad). W ten spo-
sób zwierzęta wchodzą w fazę 
przedrujową okresu rozrodczego 
– proestrus. Następnym etapem 
jest tzw. estrus, czyli pojawienie 
się rui; występuje w marcu i sty-

mulowane jest dniem świetlnym, 
wydłużającym się do ponad 10 
godzin. Dzięki temu aktywowane 
zostają gruczoły płciowe oraz cy-
kliczne (co 7-8 dni) dojrzewanie 
komórek rozrodczych. Do zapłod-
nienia komórki jajowej dochodzi 
w górnym odcinku jajowodu po 

ok. 70 godzinach od krycia. Na-
stępuje rozwój zarodka przez 
ok. 7 dni do formy blastocysty. 
W takim kształcie zarodek wę-
druje do macicy, jego pośrednie 
podziały oraz implantacja w ma-
cicy zostają wstrzymane. Zjawi-
sko to nosi nazwę diapauzy. Jest 
to czasowe zwolnienie procesów 
rozwoju organizmu, spowodo-
wane najczęściej przez czynni-
ki fi zyczne, takie jak zmienność 
temperatury, oświetlenia, otocze-
nia itp. Uważa się, że diapauza 
to ewolucyjna taktyka zwierząt, 
wypracowana na potrzeby prze-
trwania kryzysowych warunków 
środowiska, nieodpowiednich 
dla odniesienia sukcesu rozrod-

czego i wychowania potomstwa. 
U norek długość opóźnienia im-
plantacji zarodka w macicy, czyli 
diapauzy, występuje w przedzia-
le od 6 do nawet 55 dni. Ściśle 
określona jest natomiast długość 
okresu od implantacji do porodu 
– trwa 30–31 dni. Istotny wpływ 
na długość ciąży i diapauzy ma 
termin krycia. Wnioski wielu ba-
dań donoszą, iż najdłuższe ciąże 
mają samice kryte najwcześniej. 
Najlepsze mioty, wg Lisieckiego 
i Sławonia [1980][7],, odnotowa-
no w przypadkach ciąży o dłu-
gości nieprzekraczającej 45 dni. 
Natomiast ciąże trwające ponad 
55 dni dają mioty słabsze i mniej 
liczebne. Jarosz [1984][6] stwier-
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Za regulację czasu dodatkowej, 
sztucznej indukcji świetlnej odpo-
wiedzialne są instalowane zegary 
astronomiczne, czyli sterowniki 
świetlne. 
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dził, że za wielkość jałowienia 
samic odpowiedzialna jest dłu-
gość diapauzy. Im dłuższa, tym 
śmiertelność embrionalna zarod-
ków jest wyższa. Przyczyną tego 
zjawiska może być podwyższona 
wrażliwość samic na stres pod-
czas okresu diapauzy [Szelesz-
czuk 2001][11]. Długość diapauzy 
warunkowana jest przez gospo-
darkę hormonalną organizmu. Ta 
natomiast zależna jest od czyn-
ników środowiskowych, w tym 
przede wszystkim od długości 
dnia świetlnego. Hormon, który 
pośrednio odpowiedzialny jest za 
implantację zarodka w macicy, to 
prolaktyna (PRL). Jest hormonem 
peptydowym, syntetyzowanym 
i wydzielanym przez wyspecja-
lizowane komórki gruczołu przy-
sadki mózgowej. Sekrecja prolak-
tyny determinowana jest przez 
fotoperiod, gdyż wydłużający się 
wiosną dzień świetlny powodu-
je zwiększenie wydzielania tego 
hormonu. Prolaktyna aktywuje 
wówczas uśpione podczas dia-
pauzy ciałko żółte, które odpo-
wiedzialne jest za wydzielanie 
progesteronu. Wzrost poziomu 

progesteronu powoduje implan-
tację zarodka i wówczas odnoto-
wuje się najwyższą koncentrację 
tego hormonu. Poniżej przedsta-
wiono zmienność poziomu pro-
laktyny i progesteronu u samic 
norek podczas rocznego cyklu 
zmienności długości dnia świetl-
nego[10]. 

W prowadzonych przed laty 
badaniach, dotyczących manipu-
lacji warunkami środowiskowy-
mi, przede wszystkim wpływu 
długości dnia, stwierdzono, że do-
datkowe oświetlenie w styczniu, 

które ma za zadanie wydłużyć 
dzień świetlny, powoduje przy-
spieszenie wystąpienia rui u li-
sów polarnych [Cholewa 2000][3]. 
Reakcją pokrytych samic norek 
w doświadczeniu Allaisa [1978]
[1], wystawionych na działanie 
wydłużonego do 14 godzin dnia 
świetlnego, było przyspieszenie 

porodów dzięki odnotowanej 
wcześniejszej sekrecji progeste-
ronu. Także doświadczalne sam-
ce norek, doświetlone przed po-
czątkiem kryć, charakteryzowały 
się większą skutecznością krycia. 

Z kolei Felska-Błaszczyk [2013][5] 
w swoim doświadczeniu wykaza-
ła korzystny wpływ wprowadzo-
nego podczas ciąży wydłużenia 
do 16 godzin dnia świetlnego na 
wybrane wskaźniki rozrodu, ta-
kie jak: skrócenie długości dia-
pauzy i całkowitej długości ciąży, 
zwiększenie liczby urodzonych 
i odchowanych młodych. 

 W praktyce hodowlanej naj-
częściej stosuje się sztuczne do-
świetlanie norek po zakończeniu 
kryć. Ma to na celu skrócenie 
okresu ciąży pod wpływem wy-

dłużonego dnia świetlnego od 14 
do 16 godzin, dzięki czemu wzra-
sta poziom prolaktyny i progeste-
ronu, co prowadzi do skrócenia 
okresu diapauzy w wyniku przy-
spieszonej implantacji zarodka, 
co w konsekwencji może wpłynąć 
na zwiększenie liczebności i prze-
żywalności miotu. Przeważnie do 
oświetlenia klatek z samicami 
stosuje się lampy z energoosz-
czędnymi świetlówkami o mocy 
11-12 W [600-750 (lm) lume-
nów - jednostki miary strumienia 
świetlnego]. Stosowane programy 
doświetlania ciężarnych samic 
opracowuje się w sposób precy-
zyjny, uwzględniający natural-
nie i cyklicznie wydłużający się 
dzień świetlny oraz zmianę czasu 
z zimowego na letni.

 Z obserwacji wielkopolskiej 
fermy, stosującej doświetlanie 
samic w okresie ciąży, wynika,  
iż wydłużenie dnia świetlnego 
spowodowało wcześniejsze po-
rody pod wpływem skrócenia 
długości diapauzy, odnotowano 

Najbardziej widocznym efektem działania 
tzw. zegara biologicznego jest sezonowość 
rozrodu zwierząt. 
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PIŚMIENNICTWO

silniejsze mio-
ty, co w okresie 
odchowu, przypada-
jącego   na czas letni, 
zmniejszyło liczbę upad-
ków. Zbliżone efekty uzyskuje 
się poprzez aplikację prolakty-
ny podczas trwania diapauzy, 
która skraca jej długość poprzez 

zwiększoną sekrecję progestero-
nu, przyspieszającą implantację 
zarodka w macicy[8]. 

Długość dnia świetlnego 
warunkuje również sekrecję 
hormonu ciemności – melato-
niny.     Jest to pochodna tryp-

tofanu i serotoniny, produko-
wana podczas fazy ciemnej 

w szyszynce, doprowa-
dzana krwioobiegiem 

do mózgu, gdzie bez-
pośrednio uczestni-

czy w sterowaniu 
czynnościami 

rozrodczymi 
ssaków. Nasi-

lenie produkcji melatoniny na-
stępuje w porze nocnej, w cza-
sie dnia natomiast poziom tego 

hormonu ulega zmniejszeniu. 
Melatonina działa hamująco na 
wydzielanie prolaktyny i pro-
gesteronu, a jej stężenie spada 
wraz z wydłużającym się dniem 
świetlnym. Blokujące działanie 
melatoniny potwierdzono ekspe-
rymentalnie podczas doświad-
czenia,polegającego na aplikacji 
implantów z melatoniną ciężar-
nym norkom[2]. Podczas badania 
odnotowano zahamowanie wy-
dzielania hormonów prolaktyny 
i progesteronu, inicjujące implan-
tację zarodka, do której w tym 
przypadku nie doszło. 

Rozród norek uzależniony 
jest od wielu czynników środo-
wiskowych, genetycznych i jest 
jednym z najtrudniejszych eta-
pów hodowlanych. Wiele do-
świadczeń wskazuje, iż dodat-
kowa indukcja świetlna w okre-
sie ciąży poprawia czynniki 
użytkowości rozrodczej norek. 
Z uwagi na fakt, iż długość ciąży 
i diapauzy determinuje wielkość 
miotu oraz inne wskaźniki roz-
rodcze, należy optymalizować 
warunki środowiskowe tak, aby 
końcowym efektem były silne 
i liczne mioty, których przeży-
walność w okresie odchowu bę-
dzie wysoka, co w efekcie przy-
nieść może korzystne wyniki 
ekonomiczne hodowli. 
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GOSPODARSTWO 
ROLNO-HODOWLANE
GĄSIOREK Sp.J.
Czerniejewo – SKÓROWNIA

informuje 
wszystkich zainteresowanych 
o przyjmowaniu zgłoszeń 
na skórowanie

CENA – 10,00 zł /sztuka

Zapisy pod numerami 
telefonów:
61 427 31 66, 697 825 201
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as@hgpoland.pl

Henrik Mortensen

Kierownik eksportu
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 – dla profesjonalnych hodowców

Maszyny do rozcinania

W HG znajdziesz wszystko czego potrzebujesz

Klatki, domki wykotowe oraz siatki 
do bieżących napraw

Firma HG dostarcza jedne z najlepszych siatek na rynku – firma 

Betafence, światowy lider w produkcji drutu jest naszym jedy-

nym dostawcą.

Dostarczamy również inne produkty, które mogą być Państwu 

potrzebne na fermie. Wszystko można znaleźć w naszym katalo-

gu jak również na naszej stronie internetowej.

Klatki HG

Domki wykotowe HG

HG Glulam/Birch – połączenie płyty sosnowej i 
11-warstwowej sklejki brzozowej.

HG Birch/Birch – 11-warstwowa sklejka brzozowa.

HG Chipboard – płyta wiórowa o grubości 18mm.

System wody 
pitnej Forelco



58 HODOWCA ZWIERZĄT FUTERKOWYCH



ogłasza sprzedaż 

gotowej mieszanki zbożowej 

EKSTRUDOWANEJ

PRZETWÓRSTWO ROLNE 
GĄSIOREK Sp.J.
ul. Wrzesińska 8
62-250 Czerniejewo 
Tel/fax 61 4273 166
e-mail: biuro@grhgasiorek.pl

!!!CENY DO UZGODNIENIA!!!



Laboratorium PZHiPZF posiada możliwość badania prób 
karmy dla zwierząt hodowlanych. 

Kierunki badań:
• sucha masa (SM)
• białko
• tłuszcz
• węglowodany
• popiół surowy
• wilgotność
• określenie kaloryczności 
• procentowy (%) udział białka, tłuszczu, węglowodanów 

w energii

Informacje 
dotyczące badania karmy 
mogą Państwo otrzymać 

pod numerem tel. 

61-816-40-24, 61-814-70-51

LABORATORIUM  
PZHiPZF  ANALIZA KARMY 

DLA MIĘSOŻERNYCH 
ZWIERZĄT FUTERKOWYCH

LABORATORIUM ZACHĘCA WSZYSTKICH HODOWCÓW
DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH W KIERUNKU WYKRYCIA 

WIRUSA ADV CHOROBY ALEUCKIEJ NOREK

Szczegółowe informacje otrzymają Państwo 

pod nr 61 814 70 51

LABORATORIUM DIAGNOSTYCZNE
POLSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW i PRODUCENTÓW 

ZWIERZĄT FUTERKOWYCH


