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Każdemu  z  nas,  koniarzy,  szanujących  zwierzęta  wydaje  się,  że  doskonale  znamy  potrzeby
naszych ulubieńców i doskonale potrafimy zapewnić im możliwie najlepsze warunki życia i pracy.
To normalne, gdy traktuje się zwierzę jak przyjaciela i ma się do niego przede wszystkim podejście
emocjonalne,  a nie  np. wyłącznie handlowe.  To zwierzę  wzbogaca nasze życie,  więc mamy dla
niego  szacunek.  Jednak  obok  strony  etycznej  dbanie  o  dobrostan  koni  ma  także  wymiar
ekonomiczny.

Dobre warunki utrzymania i użytkowania konia to choćby jego dłuższe i lepsze użytkowanie oraz mniej
pieniędzy wydanych na medykamenty i lekarza. Wydaje się więc, że także dla osób, dla których konie są
tylko sposobem zarabiania pieniędzy, powinny być szanowanym partnerem w biznesie. W końcu konie
pomagają im zdobywać środki do życia. Jednak z praktyki wiemy, że kwestie warunków utrzymania
i postępowania z końmi pozostawiają jeszcze wiele do życzenia. 

Często nie chcemy widzieć takich sytuacji, gdy dobrostan koni jest ewidentnie naruszany, godzimy się
na drobne odstępstwa od zasad przyzwoitości wobec koni na rzecz szybszego, łatwiejszego załatwienia
problemów w postępowaniu czy w pracy z koniem albo wydaje się nam, że takie odstępstwo nie będzie
dla konia znaczące. Czy wszyscy mamy świadomość, że wypalanie lub wymrażanie koniom numerów
lub piętn uznane jest przez Ustawę o ochronie zwierząt za znęcanie się nad nimi?

Sami sobie ustalamy granice, co jest dopuszczalne w postępowaniu z koniem, bo go przecież dobrze
znamy i kochamy. Czy mamy prawo czy choć wystarczającą ilość wiedzy, by o tym decydować? Wydaje
się  więc,  że  powszechne  rozumienie  określenia,,dobrostan  koni"  nie  jest  wystarczające  do  uznania
sprawy za załatwioną, bo czy w ogóle istnieje coś takiego jak powszechne poczucie „dobrostanu koni"?
Oczywiście że nie - każdy ma swoje własne wyobrażenia i zasób wiedzy, który nie zawsze pokrywa się
z  rzeczywistymi  potrzebami  zwierzęcia.  Potrzeby  te  nie  są  łatwe  do  określenia  tym  bardziej,  że
dobrostan  zwierząt  jest  stosunkowo młodą dyscypliną naukową,  wciąż  powiększającą  zasób wiedzy
i doskonalącą standardy utrzymania i postępowania ze zwierzętami przekazywane praktyce. Trudność
w zdobywaniu wiedzy na temat potrzeb zwierząt polega m.in. na tym, że nie wystarcza tu już nasza
własna, ludzka ocena i wrażliwość, lecz zwraca się uwagę, by odczucia zwierząt oceniać na podstawie
ich reakcji, co niejednokrotnie wymaga skomplikowanych metod naukowych. W dodatku samo pojęcie
dobrostanu jest niejednoznaczne i istnieje wiele jego definicji, kładących nacisk na różne aspekty tego
zagadnienia.

"W walce o sponsorów i 1% odpisu od podatku PIT 
mnożące się organizacje obrońców praw zwierząt zwalczają się 

między sobą i podważają własną wiarygodność."

Jest  jeszcze  jeden problem w kwestii  dobrostanu koni,  a  mianowicie  przeświadczenie  różnej  maści
organizacji i fundacji obrońców praw zwierząt o tym, że to one najlepiej zatroszczą się o konie. Część
z nich  jest  nieprzychylna  hodowcom,  licytuje  się  w  radykalizmie  działań,  emocjonalnym
i bezkompromisowym podejściu do sprawy, przeświadczona o swych racjach, zdeterminowana w walce
o dobro koni rozumiane po swojemu, bez dostatecznej wiedzy i  przygotowania merytorycznego. Na
szczęście w walce o sponsorów i 1% odpis od podatku PIT mnożące się organizacje obrońców praw
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zwierząt  zwalczają  się  między  sobą  i  podważają  własną  wiarygodność  w  swym,  jakże  często
populistycznym,  działaniu.  Na  konia  oddziałuje  przecież  wiele  negatywnych  czynników
środowiskowych,  nie  tylko  na  konie  utrzymywane  w  stajniach,  ale  także  na  konie  chowane  na
swobodzie.

Ewolucja dała koniom umiejętność radzenia sobie z takim czynnikami, gdyż nie jest i nigdy nie było
możliwe ich całkowite wyeliminowanie z życia zwierzęcia. Problem zaczyna się wtedy, gdy zwierzę nie
jest już w stanie poradzić sobie z oddziałującymi na nie czynnikami otaczającego środowiska. Musimy
wiedzieć,  kiedy  koń  znajduje  się  w  takim  właśnie  stanie,  a  jeszcze  lepiej  w  ogóle  do  niego  nie
dopuszczać. Do tego nie jest konieczne własne przekonanie o cierpieniu doznawanym przez zwierzę, ale
przede wszystkim konkretna wiedza o potrzebach konia i znajomość jego reakcji. Nie istnieje bowiem
ideał dobrostanu, możemy jedynie dążyć do zapewnienia koniowi jak najlepszych warunków utrzymania
i pracy, warunków określonych przez znajomość biologii konia i związanych z tym wymagań zwierzęcia
- wiedzę wciąż doskonaloną przez wiele dziedzin hipologii.  Jak można wykorzystać taką wiedzę do
oceny dobrostanu konia w konkretnych warunkach - o tym w dalszej części artykułu.

Skoro tak wiele gremiów przypisuje sobie prawo instruowania naszych hodowców, co jest najlepsze dla
koni, warto pokazać, że kwestie dobrostanu koni nie są obce naszemu środowisku. Stąd propozycja, by
do  strony  internetowej  Polskiego  Związku  Hodowców  Koni  dołączyć  zakładkę  poświęconą
dobrostanowi koni. Każdy z hodowców czy odwiedzających stronę mógłby się tam dowiedzieć: 

• jakie są aktualne działania PZHK w zakresie poprawy dobrostanu koni (np. teraz konsultowany
jest przez Związek dokument nt. praktycznej oceny warunków transportowania koniowatych); 

• sprawdzić krajowy i unijny stan prawodawstwa nt. dobrostanu koni, teraz umieszczony w kilku
miejscach. Często słyszy się, że stajnia urządzona jest według przepisów unijnych, co często jest
mitem, gdyż Unia Europejska dość ogólnie określa wymagania w tym względzie, pozostawiając
krajom członkowskim szczegółowe rozwiązania; 

• warto by tu umieścić  artykuły na temat  dobrostanu koni,  które ukazywały się  przecież dość
często  w  poprzednich  numerach  czasopisma  Hodowca  i  Jeździec,  co  tworzyło  by  swoistą
bibliotekę  czy  raczej  plikotekę  „dobrostanową"  PZHK,  zwłaszcza,  że  w  „popularnych"
magazynach o tematyce końskiej często skomplikowane i trudne problemy dobrostanu koni nie
są prezentowane zbyt  często.  Można by też zamieszczać tu informacje dotyczące aktualnych
zdarzeń  z  dziedziny  dobrostanu,  bulwersujących  opinię  publiczną,  Rzeczowe  naświetlenie
problemu  pozwoli  oddzielić  realne  okoliczności  zdarzenia  od  warstwy sensacji.  Przykładem
może być afera związana z obecnością koniny w mięsie wołowym. Z lektury dokumentów na
stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii,  gdzie  nie  każdy zagląda,  można sobie wyrobić
zdanie na temat tej grubymi nićmi szytej afery, a nie zdawać się na propagandowe komunikaty
prasowe; 

• w zakładce mogłyby się też znaleźć nowinki prawne z innych krajów, byśmy byli zorientowani
w kwestii bieżących inicjatyw prawnych w tym zakresie. Kraje zachodniej Europy dyktują tu
wysokie standardy, a u nas jest jeszcze sporo do zrobienia w tej kwestii, więc warto zawczasu
wiedzieć, w którą stronę ewoluują ich przepisy, 20 nawet jeśli nie jesteśmy jeszcze gotowi na
przyjęcie takich rozwiązań; 

• Zakładka  byłaby  forum  wymiany  poglądów  na  tematy  związane  z  dobrostanem,  wymiany
doświadczeń  w  doskonaleniu  warunków  utrzymania  i  pracy  z  końmi.  Sami  sobie  możemy
pomóc,  stosując  sprawdzone,  dobre  rozwiązania.  Warto  prezentować  nowe  rozwiązania
stosowane np. w warunkach utrzymania koni, choć wydaje się nam, że przecież nic się tu nie da
już  wymyślić.  Czasem ludzie  chcący wybudować  o  stajnię  lub  adaptować inny budynek  na
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końskie potrzeby nie wiedzą, jak to zrobić. Niektóre projekty architektoniczne nie nadają się ani
dla koni, ani dla pracujących dla nich ludzi. Tu można by znaleźć konkretne wskazówki co do
prawidłowych  rozwiązań.  Są  także  tematy  trudne,  rzadko  poruszane,  a  wymagające
merytorycznej  dyskusji,  np.  temat  eutanazji  -  kiedy  przychodzi  ten  czas  na  konia,  że  nie
powinniśmy dopuszczać, by cierpiał; 

• wzrasta  jakość  koni,  wzrasta  poziom wrażliwości  ludzi  na  kwestie  związane  z  dobrostanem
zwierząt,  a  tym samym kontrola  społeczna,  widoczny jest  postęp  cywilizacyjny,  stąd  liczba
przypadków złego postępowania wobec koni  maleje.  Wciąż jednak potrzebna jest  wyważona
kampania  kulturowa  mająca  na  celu  propagowanie  etycznego  traktowania  koni,  zwłaszcza
w środowiskach producentów i przedsiębiorców związanych z handlem koni rzeźnych. Konie się
zmieniają, trzeba zmieniać także zachowania ludzi wobec nich. To co było dopuszczalne jeszcze
10 lat temu, dziś już nie przystoi. 

Uważam zresztą, że taką stronę powinien też mieć Polski Związek Jeździecki, gdzie zwracano by uwagę
na problemy związane z dobrostanem koni sportowych i użytkowanych w jeździectwie rekreacyjnym.

Inną  inicjatywą,  jaką  mógłby  podjąć  PZHK  w  zakresie  dobrostanu  koni,  mogłoby  być  stworzenie
informatora  dotyczącego  właściwych  warunków  utrzymania,  pielęgnacji  i  postępowania  z  końmi,
swoistego kodeksu dobrych praktyk na potrzeby wszystkich użytkowników i posiadaczy koni. Musimy
pamiętać, że do branży końskiej garnie się coraz więcej ludzi zainteresowanych tylko posiadaniem koni
i ich  użytkowaniem,  ludzi  bez  wiedzy  zootechnicznej,  chcących  zapewnić  pupilowi  jak  najlepsze
warunki  utrzymania.  Często nie  mają czasu na studiowanie zasad hodowli i  chowu koni.  Łatwy do
przyswojenia i komunikatywny przewodnik w tym zakresie z pewnością pomógłby im w podniesieniu
poziomu wiedzy o tym, co dobre dla ich pupila.
Warto  wspomnieć,  że  10  lat  temu  powstał  taki  podręcznik  (Systemy  utrzymania  koni.  Poradnik,
Warszawa 2004) opracowany przez zespół autorów z Polski i Danii w ramach Projektu Bliźniaczego
PHARE-Standardy technologiczne dla gospodarstw rolnych. Miał nieco inny charakter niż opisywany
wyżej przewodnik, gdyż służył raczej do szkolenia osób podnoszących standardy utrzymania zwierząt
w naszych  gospodarstwach.  Nawiasem mówiąc,  ten  podręcznik  też  mógłby znaleźć  się  w zakładce
PZHK dotyczącej dobrostanu koni. Teraz czas na kolejny ruch w tym zakresie i szerzenie wiedzy na
wszystkich poziomach zaangażowania w końską pasję.

Przedstawione  powyżej  dwie  inicjatywy,  jakie  mógłby  podjąć  PZHK,  wskazują  na  dwie  drogi
postępowania,  mogące  od  zaraz  promować  postęp  w  systematycznym  doskonaleniu  warunków
utrzymania  i  postępowania  z  końmi  w  naszym kraju  -  edukacja  i  doskonalenie  prawa  następujące
w efekcie powiększonej świadomości problemów dobrostanu i stanu wiedzy. Dalej pozostaje już tylko
przekuwanie postulatów w konkretne rozwiązania, których wprowadzenie będzie realne ze społecznego
i  prawnego  punktu  widzenia,  by  powzięte  działania  przełożyły  się  na  realną  poprawę  dobrostanu
naszych koni. Wart dodać, że poparcie środowiska hodowców dla opracowania i wdrożenia projektów
edukacyjnych oraz produkcji i dystrybucji filmów w sposób rzetelny dokumentujących obraz hodowli
koni  w  Polsce  zostało  już  zgłoszone  w  otwartej  debacie  „Ogólnopolska  Inicjatywa  Koniarzy  -
wspólnymi  siłami  dla  dobra  polskiej  hodowli",  która  odbyła  się  16  marca  2013  r.  w Skaryszewie.
Prezentowane inicjatywy wychodzą naprzeciw tym postulatom.

A propos  Skaryszewa.  W  tym  roku  widziałem  tę  gigantyczną  imprezę  folklorystyczną.  Mogę  się
wypowiadać tylko co do tych koni, które stały na terenach targowych, a nie pokątnie, poza nimi. Konie
były w dobrej  kondycji,  zadbane,  stały pod wiatą,  uwiązane  do  solidnych koniowiązów,  na  czystej
ściółce. Widziałem trzy konie z zadami oblepionymi skawalonym gnojem, reszta - wypielegnowana,
dobrze odżywiona. Podobno ktoś widział jakiegoś konia zranionego, ale gdy w jedno miejsce zjeżdża się
naraz 400 zwierząt, wypadki są nieuniknione niezależnie od warunków, jakie zapewniono wystawcom.
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Oczywiście nie wszystko było doskonałe - nie wszystkie samochody wystawców były przystosowane do
przewożenia koni  (brak odpowiednich pomostów, zbyt  niski  dach pojazdu),  niezrozumiała  dla  mnie
mania ubierania koni w sznurkowe kantary zamiast choćby tych najtańszych, parcianych, wędzidła ze
sznurka...  Wy.  siłki  organizatorów,  by  doskonalić  warunki  eksponowania  i  obsługi  koni  przynoszą
zdecydowane wyniki. Tym bardziej niezrozumiałe są dla mnie protesty niektórych organizacji obrońców
zwierząt przeciw tym targom, stąd także przekonanie, że jako związek powinniśmy sami prezentować na
zewnątrz nasze podejście do dobrostanu koni. Niektórzy tzw. obrońcy zwierząt to kiepscy ambasado-
rowie ważnej przecież dla nas wszystkich kwestii etycznego traktowania naszych ulubieńców.

Musimy brać pod uwagę to, że koń jest szczególnie postrzegany przez społeczeństwo, które rezerwuje
dla niego większy standard opieki i warunków utrzymania niż dla innych zwierząt, prawie taki jak dla
psów i kotów. Poza tym po traktacie lizbońskim Unii Europejskiej (gdzie zwierzęta uznano za istoty
zdolne do odczuwania) kwestia etycznego traktowania wszystkich zwierząt stała się przyczyną przyjęcia
przez  Komisję  Europejską  nowej  strategii  na  rzecz  poprawy  warunków  dobrostanu  zwierząt
hodowanych w gospodarstwach (2 mld kurcząt, kur niosek i indyków, 300 mln krów, świń, kóz i owiec
w Europie),  żyjących w ogrodach zoologicznych i  wykorzystywanych do doświadczeń (ok.  12 mln
rocznie). Strategia ta stwarza podstawy dla poprawy w latach 2012-2015 norm w zakresie dobrostanu
zwierząt w krajach UE. Przyjmuje ona naczelną zasadę, że każdy ponosi odpowiedzialność" i zakłada
wielopoziomowe podejście obejmujące:

• zajęcie  się  ogólnoeuropejskimi  problemami  przy wykorzystaniu  kilku  ogólnych  zasad,  które
pozwolą na uproszczenie przepisów i ich lepsze egzekwowanie 

• poprawę szkoleń dla posiadaczy zwierząt i lekarzy weterynarii, którzy przeprowadzają kontrole
gospodarstw rolnych 

• wspieranie państw UE w ich dążeniach do zgodności z unijnymi przepisami 

• rozwój międzynarodowej współpracy na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt 

• lepsze  przekazywanie  informacji  konsumentom  wiążące  się  ich  rosnącym  zainteresowaniem
sposobami traktowania zwierząt w gospodarstwach rolnych i obiektach hodowlanych. Aby miało
to sens, informacje te muszą być łatwo dostępne, przejrzyste i oparte na faktach naukowych, co
uchroni konsumentów od oświadczeń wprowadzających w błąd, z czym jakże często mamy do
czynienia w wypadku koni. 

Wydaje się, że stworzenie zakładki poświęconej dobrostanowi koni na stronie internetowej Polskiego
Związku Hodowców Koni dobrze wpisuje się w powyższe założenia.

W założenia te wpisuje się także wydarzenie, jakie miało miejsce na SGGW w Warszawie. W dniach 10-
12  kwietnia  2014  r.  odbyły  się  tu  warsztaty  na  temat  dobrostanu  zwierząt  pod  hasłem  „Poprawa
dobrostanu zwierząt  -  podejście  praktyczne".  Wzięło w nich udział  prawie 300 lekarzy weterynarii,
polskich i zagranicznych studentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW, urzędnicy związani
z organizacją hodowli koni. Zorganizowała je Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji
Europejskiej  we  współpracy  z  Europejską  Federacją  Lekarzy  Weterynarii  (FVE),  Krajową  Izbą
Lekarsko-Weterynaryjną,  Głównym Inspektoratem Weterynarii,  Warszawską Izbą Weterynaryjną oraz
Wydziałem Medycyny Weterynaryjnej SGGW. 

Po sesji  plenarnej  i  wystąpieniach  dotyczących ogólnych problemów dobrostanu zwierząt  w Polsce
i Unii Europejskiej oraz roli lekarzy weterynarii w jego utrzymaniu wygłaszanych przez przedstawicieli
Komisji Europejskiej, europosłów i gości z Wielkiej Brytanii, odbyła się część teoretyczna poświęcona
poszczególnym  gatunkom  zwierząt  -  bydłu,  koniom,  świniom,  zwierzętom  nieudomowionym  -
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utrzymywanym w ogrodach  zoologicznych.  Prezentowano  regulacje  prawne w zakresie  dobrostanu,
narzędzia oceny dobrostanu zwierząt oraz inne kwestie. 

W Sekcji Dobrostanu Koni zajęcia prowadzili: Jo White (Wielka Brytania), Kathalijne Visser, lekarz
weterynarii (Holandia) i Jacek Łojek, Pracownia Hodowli Koni SGGW. Jo ma ponad trzydziestoletnią
praktykę  przy  koniach  -  przy  treningu,  pielęgnacji,  edukacji  jeździeckiej,  managemencie,  pracy
w końskich mediach. Ostatnie 13 lat poświęciła pracy w sektorze dobrostanu koni. 

Obecnie jest konsultantem organizacji charytatywnej, gdzie opracowuje instrukcję przygotowania koni
do  transportu.  Służyła  swoją  wiedzą  Animal  Welfare  Foundation  w  projekcie  tej  organizacji
prowadzonym w Polsce,  stąd zna sytuację,  jaka panuje w naszym kraju w kwestii  dobrostanu koni,
Brooke  Edinburgh  University,  Redwings,  NEWC  oraz  World  Horse  Welfare,  gdzie  zajmowała  się
transportem koni.

Obecnie  prowadzi  prace  nad poprawą dobrostanu koni  w Rumunii.  Ujmowała  mnie  taktowność  jej
podejścia do kwestii dobrostanu koni w naszym kraju. Prezentowała konkretne, praktyczne podejście do
dobrostanu,  zastrzegając,  że problemy w tym zakresie występują także w Anglii.  To nieco inny typ
działacza ochrony zwierząt niż to, do czego przyzwyczaili nas nasi krajowi aktywiści. Z kolei Kathalijne
to  pracownik  uniwersytetu  rolniczego  w Wageningen,  gdzie  owocnie  pracowała  m.in.  w dziedzinie
zachowania koni, publikując wiele ciekawych prac na ten temat.

Jacek Łojek wyjaśnia zasady wypełniania kwestionariuszy oceny warunków utrzymania koni.

Otwarcia szkolenia i wprowadzenia uczestników w jego tematykę dokonała przewodnicząca końskiej
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sesji Jo White. Następnie Jacek Łojek zaprezentował tradycje polskiej hodowli koni, a także aktualny
stan sektora, koncentrując się na hodowli koni zimnokrwistych i zagadnieniu produkcji koni rzeźnych.
Wiele zarzutów co do dobrostanu koni w Polsce dotyczy bowiem tego sektora (zwłaszcza transportu
koni). 

Zwrócono  uwagę,  że  produkcja  koni  rzeźnych  w  Polsce  pracuje  na  rzecz  konsumentów  z  Europy
Zachodniej, gdyż spożycie koniny na rodzimym rynku jest niewielkie. Prezentacja wykazała, że eksport
koni rzeźnych, produkcja i eksport mięsa końskiego po znacznych spadkach na przełomie XX i XXI w.
ustabilizowała się na niskim poziomie. Zaznaczono zmianę profilu eksportu - z eksportu żywca na rzecz
produktu mięsnego wysoce przetworzonego. Spowodowało to rezygnację z długotrwałego transportu
koni,  często  w  nieodpowiednich  warunkach,  bez  okresowego  pojenia,  karmienia  i  odpoczynku,
a z drugiej  strony  zwiększyło  możliwości  zatrudnienia  w  przemyśle  mięsnym,  kosmetycznym
i farmaceutycznym. Wskazano, że w polskich ubojniach ubijane są także konie z zagranicy. 

W wystąpieniu omówiono też podstawowe akty prawne regulujące kwestie dobrostanu koni w Polsce
(Ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt; Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt gospodarskich
innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej; Ustawa z 11
marca 2004 r.  o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt).  Zwrócono
uwagę,  że  przepisy  te  są  mało  precyzyjne,  wymagają  ciągłego  doskonalenia  i  częstej  nowelizacji.
Wskazano  potrzebę  wykorzystania  bardziej  obiektywnych  mierników  dobrostanu  lub  systemu  jego
oceny.

Kathalijne  Visser  przedstawiła  temat  ,,Koń:  potrzeby  biologiczne,  porozumiewanie  się  i  interakcja
z ludźmi". Zaprezentowała w nim potrzeby koni w zakresie potrzeby pasienia się i ruchu na pastwisku.
Ograniczenie ruchu źrebiąt  na swobodzie w ciągu ich pierwszych kilku miesięcy życia naraża je na
zwiększone ryzyko powstawania defektów chrząstek stawowych, co odbija się w późniejszym życiu
konia  na  zdrowotności  kończyn.  Autorka  wskazała  na  niebezpieczeństwa  niezbilansowanej  diety
(małego  udziału  siana  w  dawce  pokarmowej)  w  postaci  wrzodów  żołądka,  zaburzeń  zachowania
i koprofagii. Ważną właściwością biologiczną koni jest ich łatwe adaptowanie się do różnych warunków
środowiskowych.  Gdy  jednak  nie  są  w  stanie  się  do  nich  dostosować,  popadają  w  zaburzenia
zachowania, takie jak łykawość czy tkanie. Komunikację między końmi zapewniają wrażliwe zmysły-
wzrok,  słuch  i  węch.  W interakcji  z  człowiekiem  ważne  są  kwestie  bezpieczeństwa  i  dobrostanu.
W doborze  konia  do  jeźdźca  należy uwzględniać  cel  użytkowania,  cechy charakterystyczne  jeźdźca
i konia (cechy psychiczne i pokrojowe). 

Jo  White  i  Jacek  Łojek  omówili  podstawowe  zagadnienia  dobrostanu  koni  w  zakresie  warunków
utrzymania, transportu, handlu, hodowli i użytkowania w sporcie i rekreacji. Warto zwrócić uwagę, że
istnieje wiele definicji dobrostanu uwzględniających stan zdrowia zwierzęcia i innych aspektów jego
życia, jak stan fizyczny i psychiczny oraz to, jak zwierzę się czuje. Udomawiając zwierzęta, człowiek
przejął opiekę nad nimi i odpowiedzialność za ich egzystencję. Zwierzęta udomowione są uzależnione
od człowieka w zakresie co najmniej pięciu atrybutów tzw. wolności (five freedoms), które stanowią
podstawę  prawną  badań  nad  określeniem  i  wdrożeniem  do  praktyki  idei  doskonalenia  warunków
utrzymania zwierząt gospodarskich z punktu widzenia ich potrzeb:

• wolności od głodu, pragnienia i niedożywienia

• wolności od dyskomfortu poprzez dostęp do właściwego środowiska, możliwość schronienia się
oraz odpoczynku 

• wolności od bólu, okaleczeń i schorzeń poprzez zapobieganie, diagnostykę i leczenie
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• wolności  w  przejawianiu  normalnego  zachowania  poprzez  dostarczenie  odpowiedniej
przestrzeni, otoczenia i towarzystwa innych zwierząt tego samego gatunku

• wolności  od  strachu  i  stresu  poprzez  zapewnienie  warunków  umożliwiających  unikanie
cierpienia psychicznego. 

Raport  komisji  Brambella  z  1966  r.  ustalał,  że  zwierzętom  domowym  pod  względem  warunków
utrzymania powinno przysługiwać te,,pięć wolności". Stały się one powszechnie akceptowaną podstawą
oceny dobrostanu i rozwiązań legislacyjnych dotyczących tego zagadnienia.

Jako problemy dobrostanu pod względem warunków utrzymania wskazano zbyt małą ilość ruchu na
swobodzie,  brak  kontaktu  z  innymi  końmi,  utrzymywanie  koni  w  stanowiskach  uwiązowych,
w nieodpowiednich  (zbyt  małych,  niskich,  ciemnych,  słabo  wentylowanych)  pomieszczeniach
adaptowanych na stajnie, nieodpowiednie żywienie (konie powinny otrzymywać w dawce pokarmowej
co najmniej 1 kg suchej masy na 100 kg masy ciała), zbyt małą lub zbyt dużą ilość energii w dawce
pokarmowej (zapasanie koni), brak swobodnego dostępu do wody pitnej lub pojenie tylko dwa razy
dziennie,  nieodpowiedni  sprzęt  i  wyposażenie  (źle  dopasowany  sprzęt,  zastosowanie  dutki,  drutu
kolczastego do grodzenia pastwisk), brak rutynowych zabiegów, takich jak przestrzeganie kalendarza
szczepień i odrobaczania koni, pielęgnacja kopyt i uzębienia. Poważnym naruszeniem dobrostanu koni
jest brutalne lub agresywne postępowanie z nimi obsługi lub użytkowników. 

Przewodnicząca końskiej sesji Jo White tłumaczy zasady oceny zdrowia koni.

"Staramy się dogonić standard hodowli i poziom sportowy krajów zachodniej
Europy - pamiętajmy, że to zarazem kraje o zaawansowanym prawodawstwie

dobrostanowym."

Tradycyjnym  problemem  w  zakresie  dobrostanu  koni  jest  ich  transport.  Naruszenia  dotyczą
nieodpowiedniego  przygotowania  konia  do  transportu,  nieodpowiednich  środków  transportu,  złego
postępowania  z  końmi  w  trakcie  załadunku  i  rozładunku,  braku  pojenia,  karmienia  i  odpoczynku
w czasie  długotrwałych podróży.  Wśród naruszeń dobrostanu w zakresie  leczenia koni  wymieniono:
wykonywanie bolesnych zabiegów bez znieczulenia lub sedacji, stosowanie leków niezarejestrowanych
u  koni,  wykonywanie  zabiegów  weterynaryjnych  i  podawanie  leków  przez  osoby  nieuprawnione,
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stosowanie  dopingu,  niewłaściwą  opiekę  weterynaryjną  na  zawodach,  przeprowadzanie  zabiegów
w atmosferze przemocy.

Zagrożenia dobrostanu koni związane z ich użytkowaniem w jeździectwie można podzielić na dwie
grupy-zagrożenia fizyczne i psychiczne. Wśród pierwszej grupy znajdują się m.in. jakość i dopasowanie
sprzętu (siodło), niesymetryczny dosiad i zła równowaga jeźdźca, zła organizacja czasu pracy konia,
nieumiejętna  pielęgnacja,  nieodpowiednie  żywienie.  Koń  jest  wrażliwym  partnerem  w  pracy  pod
siodłem.  Przez  nieodpowiednie  postępowanie  może  doznać  uszczerbku  bądź  przeciążenia  w  sferze
psychicznej.  Źródłami  frustracji  konia  mogą  być  strach  (ze  względu  na  złe  obchodzenie  się  przez
jeźdźców i  obsługę),  niestabilność  sytuacji  w socjalnym otoczeniu  konia,  niezaspokojenie  ważnych
potrzeb  psychicznych,  niemożność  ekspresji  wrodzonych  zachowań,  monotonia  pracy  w  ośrodku
jeździeckim, zmiany w codziennych procedurach pielęgnacyjnych. 

W świecie sportu jeździeckiego za zagrożenia dobrostanu koni uznać można sposoby treningu i jazdy
związane z powodowaniem bólu (np. barowanie) lub wywieraniem ekstremalnej kontroli nad koniem
(np. rollkur),  nadmierną eksploatacją młodych koni w treningu, używanie sprzętu wywołującego ból
(niektóre  rodzaje  kiełzn,  nachrapników),  niewłaściwe  używanie  palcata  czy  ostróg.  Przykładem
naruszania dobrostanu koni w hodowli jest wypalanie lub wymrażanie piętn i numerów, które ustawa o
ochronie  zwierząt  uznaje  za  znęcanie  się  nad  zwierzętami.  Sporo  uwagi  poświęcono  warunkom
panującym na targach koni i spędach. Mimo stopniowej poprawy pozostaje jeszcze wiele do zrobienia
na tym polu.

Uczestnicy kursu oceniają kondycję konia.

Staramy się dogonić standard hodowli i poziom sportowy krajów zachodniej Europy - pamiętajmy, że to
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zarazem kraje o zaawansowanym prawodawstwie dobrostanowym. Cynizmem wobec koni byłoby nie
doskonalić  warunków  utrzymania  koni  i  legislacji  w  zakresie  ich  dobrostanu  w  pogoni  za
doskonaleniem genetycznym. Jeszcze bardzie potrzebna jest obiektywna metoda oceny dobrostanu oraz
bardziej  etyczne  podejście  do  sposobu utrzymania  i  użytkowania  koni.  Właśnie  o tym,  jak  oceniać
dobrostan koni, traktowało wystąpienie Kathalijne Visser. Przedstawiła ona, w jaki sposób wykorzystuje
się opisane ,,pięć wolności" w ochronie dobrostanu koni. Projekt European Welfare Quality® opracował
praktyczne rozwiązania problemów w zakresie dobrostanu, a także europejski system oceny dobrostanu
w miejscu utrzymywania zwierząt. Organizacja zajmuje się także integracją doświadczeń europejskich
co  do  ochrony  dobrostanu  oraz  poszukiwaniem  rozwiązań  w  tym  zakresie  na  polu  nauki.  Jedną
z innowacji  projektu  jest  to,  że  koncentruje  się  bardziej  na  miernikach związanych  ze  zwierzęciem
(bezpośrednio odnoszącymi się np. do kondycji, stanu zdrowia, urazów, zachowania i in.), podczas gdy
dotychczasowe  projekty  koncentrują  się  głównie  na  charakterystyce  warunków  utrzymania  (np.
wielkości boksów, właściwościach posadzki itp.). Oczywiście w projekcie Welfare Quality® warunki
utrzymania  nie  są  lekceważone,  jednak  położenie  nacisku  na  mierniki  bezpośrednio  związane  ze
zwierzęciem wskazuje wynik interakcji między zwierzę ciem a środowiskiem, w jakim żyje. Właśnie
wynik tej interakcji oceniany jest przez system oceny dobrostanu projektu Welfare Quality®.

Według projektu Welfare Quality® ocena dobrostanu odnosi się do czterech obszarów:

1. dobrego żywienia (i  pojenia),  rozumianego jako odpowiedni  stosunek Wapasz treściwych do
objętościowych,  właściwe  przerwy  między  odpasami,  odpowiednia  wysokość  umieszczenia
Żłobu nad posadzką, prawidłowa kolejność podawania pasz treściwych i objętościowych, dostęp
do wody do picia w stajni i na pastwisku, jej czystość, funkcjonowanie poideł; 

2. dobrych  pomieszczeń:  dostępna  powierzchnia,  czyste  i  suche  legowisko,  poziom  hałasu
w okolicy stajni/boksu,  temperatura,  wilgotność,  wentylacja,  poziom amoniaku  w powietrzu,
możliwość  schronienia  się  przed  niekorzystnymi  warunkami  atmosferycznymi  na  pastwisku,
rozkład dnia konia; 

3. dobrego zdrowia: bezpieczne otoczenie, brak ran i skaleczeń skóry (obecność fragmentów skóry
pokrytych białą sierścią wskazuje na problemy z dobrostanem w przeszłości), postawa i jakość
ruchu, stan kopyt, stan układu oddechowego, kondycja konia, stan błon śluzowych jamy ustnej
(obecność zranień od kiełzna); 

4. odpowiedniego  zachowania:  możliwość  kontaktu  z  innymi  końmi,  obecność  behawioru
aberracyjnego  (łykawość,  tkanie),  pole  obserwacji  konia,  brak  objawów  bólu  (stulone  uszy,
napięcie skóry w rejonie oczu, napięte mięśnie policzków, mięśnie pyska i nozdrza). 

Narzędziem oceny dobrostanu  jest  protokół  ocen  uwzględniających  powyższe  zasady i  kryteria  ich
oceny. Wykorzystanie protokołu miało miejsce w czasie zajęć praktycznych.

Sesję teoretyczną zakończyło wystąpienie Jo White, która prezentowała konkretne przykłady naruszeń
dobrostanu koni.

Po części teoretycznej, która odbyła się w SGGW, uczestnicy konferencji podzieleni według gatunków
zwierząt wyjechali na zajęcia praktyczne. Praktyczna część szkolenia w zakresie dobrostanu koni odbyła
się w Stadzie Ogierów w Łącku. Po zwiedzeniu stada grupa została podzielona na trzy zespoły, które
miały kolejno dokonywać oceny dobrostanu ogierów w zakresie opisanych wyżej czterech obszarów.
Zadanie zespołu polegało na analizie określonego obszaru dobrostanu według otrzymanego protokołu
oceny.  Protokół  stanowiło  drzewo  decyzyjne,  gdzie  na  kilku  poziomach  wymienione  były  różne
warianty opisujące warunki określonego obszaru dobrostanu. 

Zaczynając  od  poziomu  o  największej  ogólności  opisu,  przez  poziomy  o  opisie  coraz  bardziej
szczegółowym, dochodzono do określenia sytuacji oznaczonej numerem i kolorem. I tak np. przy ocenie
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warunków  w  miejscu  wypoczywania  konia  pierwszy  poziom  opisu  różnicował  je  zależnie  od
możliwości  ruchu na swobodzie:  koń przebywa na padoku lub wybiegu 24 godz.  na dobę,  koń ma
swobodny dostęp do padoku lub pastwiska 24 godz.  na dobę,  koń nie  ma swobodnego dostępu do
padoku lub pastwiska.  Dla koni,  które przebywają na padoku/wybiegu więcej  niż  2 godz.  na dobę,
należało  określić,  czy  mają  do  dyspozycji  schronienie  przed  złymi  warunkami  klimatycznymi  (np.
wiata).  Dla koni,  które  nie  przebywają stale  na pastwisku,  należało określić  poziom hałasu:  spokój
wokół boksu, znaczny hałas wokół boksu. Określano dla nich także warunki mikroklimatu w stajni -
wentylację, koncentrację amoniaku, temperaturę powietrza i wilgotność w zależności od tego, jak długo
koń  przebywa  na  padoku/wybiegu  i  czy  ma  do  dyspozycji  schronienie  przed  złymi  warunkami
klimatycznymi. Następny poziom opisu charakteryzował legowisko jako: wystarczająco suche i czyste
lub niewystarczają co suche i czyste. Dotyczyło to także możliwości położenia się konia na suchym
miejscu na padoku/wybiegu. Ostatni poziom opisu wymagał określenia,  czy w miejscu wypoczynku
konia jest ściółka czy nie. 

Kombinacja kryteriów oceny miejsca wypoczynku koni w stadzie w Łącku według protokołu oceny
wygląda następująco: koń nie ma swobodnego dostępu do padoku lub pastwiska, panuje spokój wokół
jego boksu, ma wystarczająco suche i czyste legowisko wyścielone ściółką. Ta ścież ka doprowadza do
określenia  sytuacji  naszego konia  literą  O (spośród 18 możliwych kombinacji  opisanych poziomów
i kryteriów oceny).  Każdej  z  18  kombinacji  oceniających  warunki  w  miejscu  wypoczywania  konia
określonych jako,,Sytuacja" od A do R przypisano określony kolor, a każdemu kolorowi - liczbę. Suma
liczb z oceny każdego z elementów czterech obszarów oceny dobrostanu określa jego jakość.

Grupowe zdjęcie uczestników kursu. Trzecia z prawej Małgorzata Kuźma - organizator szkolenia z ramienia Dyrekcji
Generalnej Zdrowia i Konsumentów (DG SANCO) Komisji Europejskiej w Brukseli. Organizatorami kursu ze strony SGGW

byli dr Maciej Klockiewicz (w centrum grupy w okularach) i dr Karol Pawłowski (pierwszy z prawej)

Ocena warunków utrzymania

opierała się na badaniu środowiska, w jakim przebywa koń, według następujących kryteriów:

• warunki  w miejscu wypoczywania konia  (patrz  wyżej);  w ocenie wykorzystano przyrząd do
pomiaru natężenia hałasu w otoczeniu konia - w stajni nr 1 łąckiego stada, tej położonej najbliżej
ruchliwej szosy do Płocka, zmierzono zaledwie 40 dB, podczas gdy norma dla koni wynosi 65
dB; 
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• możliwość termoregulacji konia: określano, czy koń ma dostęp do padoku/ wybiegu i jak długo,
czy klimat stajni jest odpowiedni, czy koń ma schronienie na padoku/pastwisku; temperatura
zmierzona w łąckiej stajni wynosiła 12,8°C, wilgotność 60-64%; 

• swobodę ruchu: oceniano możliwość i  czas dostępu konia do padoku/wybiegu, określano też
wielkość boksu - co najmniej (2 x wysokość w kłębie)2 lub mniejsza - wymagało to wykonania
pomiaru powierzchni boksu i wysokości konia w kłębie. Boksy, w których przebywały ogiery,
miały bez mała. 14 m2 (3,87 x 3,60 m). Wielkość ta w stosunku do wysokości w kłębie ogierów
śląskich mierzonej przez kursantów dobrze wpisywała się w normę powierzchni boksu. Gdyby
konie  miały  możliwość  korzystania  z  padoku/wybiegu,  oceniano  by,  czy  jego  wielkość  jest
wystarczająca, by umożliwić koniowi choćby niewielkie sekwencje galopu (min. 5 foulées). Gdy
koń nie korzysta z padoku/wybiegu, określano, czy pracuje minimum 1 godz. dziennie, czy nie
pracuje lub pracuje mniej. 

Ocena zdrowia:

• obecność i ciężkość skaleczeń na powierzchni ciała konia: stosuje się 5-stopniową skalę - od
braku skaleczeń do ciężkiego uszkodzenia skóry, a także ocenę ilości skaleczeń- od 1 do więcej
niż  4; oceniający mieli  do dyspozycji  wzornik,  jakie  rany odpowiadają określonym punktom
skali;

• stan  kopyt:  oceniający  musieli  zakwalifikować  konie  do  następujących  kategorii:  kopyta
w dobrym stanie, wymagające pielęgnacji, zaniedbane;

• postawa i ruch: przy ocenie postawy określano, czy koń opiera ciało na czterech kończynach czy
nie  na  czterech.  Dla  konia,  który  nie  opierał  ciała  na  czterech  kończynach,  określano,  czy
wykazuje  chęć  do  ruchu  naprzód.  W ocenie  ruchu należało  określić,  czy jest  regularny czy
nieregularny;

• układ oddechowy: oceniający mieli określić, czy oddech konia jest normalny czy nienormalny,
czy widoczny jest wypływ z nosa, czy koń kaszle czy nie; 

• kondycja: oceniano kondycję koni w skali od 1 do 5 (od bardzo złej do bardzo otłuszczonej),
korzystając z wzorców rysunkowych poszczególnych punktów skali oraz ich opisu określającego
otłuszczenie miednicy, grzbietu i żeber oraz szyi; 

• stan skóry i sierści: oceniano wygląd sierści - czy jest matowa czy błyszcząca, czy skóra nosi
objawy podrażnienia czy nie.

Ocena zachowania konia:

• kontakt  z  innymi  końmi:  oceniano,  ile  czasu  koń  korzysta  z  kontaktu  z  innymi  końmi,
w 5 kategoriach:  pełny kontakt  przez  całą  dobę (maksymalnie 3 pkt),  kontakt  umożliwiający
wzajemne skubanie się koni i częściową pielęgnację wzajemną (3 pkt), możliwość obwąchiwania
się  koni  (1  pkt),  możliwość  kontaktu  wzrokowego  (1  pkt),  brak  kontaktu  fizycznego
i wzrokowego (1 pkt); 

• pole  obserwacji  konia:  w  związku  z  faktem,  że  większe  pole  obserwacji  konia  zmniejsza
występowanie tkania, oceniano, czy koń ma pełną możliwość poszerzenia swojego pola widzenia
(np. przez wystarczająco nisko umieszczone okno - w Łącku nie ma takich możliwości), czy
możliwość poszerzenia pola obserwacji jest częściowa, czy nie ma jej wcale;
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• czy  występują  objawy  behawioru  aberracyjnego:  łykawości  i  tkania,  innych  zaburzeń
zachowania lub czy nie ma objawów nienormalnego zachowania. Jeśli występują objawy tkania
i łykawości, określano, czy stosuje się sposoby przeciwdziałania im.

Ocena żywienia:

• skład  dawki  pokarmowej:  ustalano,  czy  konie  żywione  są  tylko  na  pastwisku  lub  paszami
objętościowymi, czy też oprócz pastwiska lub pasz objętościowych ich dawka uzupełniana jest
paszami treściwymi;

• sposób żywienia: określano, czy koń żywiony jest ad libitum lub czy odstęp między odpasami
jest większy czy mniejszy niż 4 godz. W przypadku udziału pasz treściwych w dawce określano
kolejność żywienia: pasze objętościowe przed paszami treściwymi, pasze treściwe przed paszami
objętościowymi,  pasze  objętościowe  i  treściwe  zadawane  w  tym  samym  czasie,  kolejność
pobierania paszy reguluje sam koń; 

• sposób  pojenia  określano  w  zależności  od  tego,  czy  koń  przebywa  (i  jak  długo)  na
padoku/wybiegu. W zależności od tego określa się, czy i jak długo koń ma dostęp do czystej
wody na padoku/wybiegu lub w boksie, czy nie ma takiej możliwości.

Na koniec podczas obrad plenarnych reprezentanci grup kursantów przypisanych określonym gatunkom
zwierząt podsumowywali efekty szkolenia. Podkreślali bardzo dobrą jakość narzędzia oceny dobrostanu
zwierząt,  jaką jest  protokół ocen, który zapewnia kompleksowe i  systematyczne podejście do oceny
dobrostanu, choć w naszym kraju nie ma umocowania prawnego. Dzięki temu narzędziu łatwiej będzie
skonfrontować  naszą  sytuację  z  sytuacją  w  Europie  Zachodniej.  Wskazywano  na  to,  że  dbanie
o dobrostan zwierząt ma bezpośrednie przełożenie na ekonomikę chowu - zmniejszenie wydatków na
lekarza weterynarii, lepsze wyniki rozrodu i in., na niedostatki działania fundacji chroniących zwierzęta,
w których dobrostanem często zajmują się osoby do tego nieprzygotowane, a także, że oceną dobrostanu
po- winni zajmować się lekarze weterynarii jako ludzie mający wystarczającą wiedzę na ten temat.

Nie mogłem się powstrzymać od podzielenia się z kolegami weterynarzami cierpką uwagą - większość
z nich kończyła studia, gdy przedmiot chów i hodowla koni był realizowany przez cały semestr (15
tygodni) w liczbie 2 godzin ćwiczeń i 1 godziny wykładów w tygodniu. W chwili  obecnej studenci
weterynarii mają tylko 2 godziny ćwiczeń i 4 godziny wykładów z tego przedmiotu na 6 lat studiów.
Czy będą dobrze przygotowani do oceny dobrostanu koni po studiach?
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