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• 20 let praxe při studiu biologie volně žijících ptáků
• Vyučující předmětů: Etologie, Cvičení z etologie, Seminář z etologie

• Zkušenosti s vědeckou rešerší (meta-analýza), kvantitativní genetikou (evoluce a šlechtění)
Posudek vypracován bezúplatně na žádost neziskové organizace „Obránci zvířat“
Založen na studiu současné odborné literatury

Welfare: životní pohoda zvířat
1) Pět svobod (Webster 1994) • Svoboda od hladu a žízně
•
•
•
•

Svoboda od nepohodlí
Svoboda od bolesti, zranění a nemoci
Svoboda od strachu a stresu
Svoboda projevit přirozené chování

2) Život, který stojí za to žít (Edgar et al. 2013, Mellor 2016 aj.)
Ne produktivita!
Viz bateriové klece apod.

a) Udržet zvířata ve zdraví
b) Dát jim to, co chtějí
Dawkins (2008)

Typy ustájení nosnic
Bateriové klece – v EU zakázány

www.pinterest.com

www.chacraindia.com

Jednopodlažní haly, voliéry „2“

www.ciwf.com

Ekologické zemědělství „0“, Volný výběh „1“

www.wattagnet.com

Obohacené klece „3“

www.eggfarmers.ca

Směrnice EU 1999/74 a Vyhláška 208/2004 Sb.
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Volný výběh (1)

1111 cm2

83 cm2

2,5–4 m2 ano

15 cm

250 cm2

Ekologické
zemědělství (0)
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Bateriové klece

Hnízdo

Etologické potřeby kurů i domácích slepic
•
•
•
•
•

Klást vejce na skrytém místě (přednost před potravou) - 1 hodina + 20 min
Hrabání a klování do substrátu – většina dne (i když potrava ad libitum)
Chození při hledání potravy – většina dne, cca 1 ha (divocí), 0,8 ha (domestikovaní)
Popelení – ektoparaziti, načechranost – 1-2 x denně 20 minut
Hřadování – noc, nejméně 90 cm.

Domestikace (8 000 let) – ztráta plachosti

Cílené šlechtění – produktivita přes 300 vajec / rok
Vedlejší efekt – snížení aktivity (lepší konverze potravy do vajec) o cca 20%

Chování

Kladení
Hrabání

Haly

Klece

Poznámka

+

+/–

Velikost a design

––

Velikost (101cm2)
množství (lžička)

++

Popelení

++

––

Velikost (101cm2)
množství (lžička)

Hřadování

+

–

10-15 cm (výška)

––

600 vs. 1111 cm2
ideál 5000 cm2
Celkový prostor

Prostor a sociální chování

–

Zdraví
Haly

Oklovávání peří
Mortalita
Osteoporóza a zlomeniny

–
+
––

Klece

Poznámka

–

Prostor, potrava,
podestýlka

+

metaanalýza

–

šlechtění

Nohy, hřebínky, oči

+

+

Dráty, podestýlka

Paraziti a nemoci

+

+

Bakterie vs. viry

www.farmhealthonline.com

Závěr:
Zdraví
Většinou dobré a srovnatelné (nízká mortalita)
• Oklovávání: špatné a podobné
• Zlomeniny: více v halách. Nutnost šlechtění.

www.indiamart.com

Chování
V klecích velmi omezeno. Omezeno 100% zvířat, 100% času

Halové chovy poskytují slepicím lepší welfare,
než obohacené klece

