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"TERAZ ZIEMIA"

W tym roku przypada 27. rocznica

ustanowienia w Polsce Dnia bez Futra. 

Został on zapoczątkowany w 1994 

roku przez aktywistów Frontu

Wyzwolenia Zwierząt podczas IV 

Ogólnopolskiego Kongresu „Teraz 

Ziemia”.



GDZIE LEŻY PROBLEM?

Działacze różnych organizacji ekologicznych
wykrzykują w mediach, że noszenie futer to 
barbarzyństwo, przypominają jak okrutnie zabija się
zwierzęta w imię egoistycznych zachcianek. Padają
mocne słowa, słyszymy szereg argumentów
etycznych, by nie nosić futer. Szkoda tylko, że przy
okazji najmniej mówi się o samej ekologii i o 
zagrożeniach dla środowiska oraz przyrody
związanych z hodowlą zwierząt futerkowych.



GDZIE LEŻY PROBLEM?

W Europie do problemu ferm zwierząt futerkowych
podchodzi się różnie. W państwach takich jak Wielka
Brytania, Szwajcaria czy Austria fermowa hodowla
niektórych gatunków jest zakazana. W innych
państwach zakładanie ferm zwierząt futerkowych jest 
możliwe, ale często z uwagi na liczne ograniczenia i
nakazy zwyczajnie się nie opłaca. Czy oznacza to, że
niektóre narody mają więcej współczucia dla zwierząt
od innych? A może po prostu niektóre państwa
potrafią lepiej chronić swoją przyrodę od innych.



PRZYRODA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Zdecydowana większość zwierząt hodowanych dla
futra to drapieżniki. Często są to gatunki
plastyczne, dość łatwo przystosowujące się do 
nowego środowiska. A jednak w ciągu
kilkudziesięciu lat w Europie pojawiło się kilka
nowych drapieżników, które nie tylko
przystosowały się do nowego środowiska, ale 
stworzyły tu stabilne, niekiedy dość liczne
populacje.



PRZYRODA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Zwierzęta uciekały i uciekają z ferm nawet tych
najnowocześniejszych. Ale sami uciekinierzy nie
stworzyliby stabilnej populacji, gdyby nie celowe
wypuszczenia dziesiątek i setek takich zwierząt. Kto
jednak uwalniał takie zwierzęta? Rzecz jasna hodowcy, 
myśliwi, oraz radykalni działacze „ekologiczni”. 
Oczywiście każda grupa czyniła to z innych powodów. 
Hodowcy – bo zamykali interes, myśliwi by wzbogacić
łowiska w nowy, atrakcyjny gatunek, a „ekolodzy” by 
uwolnić cierpiące zwierzęta. 



PRZYRODA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Znacznie zwiększyła się presja ze strony
drapieżników na ich ofiary, czyli mówiąc wprost
więcej zwierząt kończy swój żywot w szczękach
drapieżnika. Oznacza to, że przetrwanie wielu
gatunków rzadkich ptaków na niektórych
terenach stoi pod znakiem zapytania. Ale 
zagrożone są nie tylko ptaki. Nowe drapieżniki
polują też na płazy, gady, małe ssaki a 
nawet ryby.



PRZYRODA W NIEBEZPIECZEŃSTWIE

Nowe drapieżniki za nic mają granice i zasiedlają
nawet tereny parków narodowych – do tej pory
względnie bezpieczną ostoję wielu rzadkich i
chronionych zwierząt. Za jakiś czas może się
okazać, że co prawda mamy parki, ale nie bardzo
już jest co w nich chronić.



STRES U ZWIERZĄT

Wobec zakazu hodowli zwierząt futerkowych w 
niektórych państwach, hodowcy zakładają swoje
fermy tam, gdzie wolno. Nie jest tajemnicą, że
wiele takich ferm powstało w ostatnich latach w 
Polsce.



STRES U ZWIERZĄT

Ale fermy to nie tylko zagrożenie dla miejscowej
przyrody, to także stres i niewłaściwe warunki
utrzymania hodowanych tu zwierząt. Żadna, nawet
najlepsza ustawa, gwarantująca większe klatki i
lepsze traktowanie zwierząt nie zlikwiduje istoty
problemu. 



STRES U ZWIERZĄT

Nienormalne zachowanie: duża agresja czy
bojaźliwość, kręcenie się w kółko, ściśle powtarzane
sekwencje ruchów głowy czy wreszcie
wyskubywanie sobie sierści i autoagresja lub apatia
są tutaj na porządku dziennym, przyspieszenie akcji
serca, spłycenie oddechu, zwiększone napięcie
mięśniowe. To wszystko objawy chronicznego
stresu na jaki są narażone zwierzęta żyjące w 
warunkach nie zapewniających im dobrostanu.



CZYJE FUTRO NOSISZ?

Najczęściej mówi się o hodowli lisów i norek –
szczególnie często zabija się młode, nawet
niemające roku liski oraz norki. Ale oprócz tych
zwierząt hodowla futerkowa dotyczy też i innych
gatunków. “Kocie” wyroby trafiają
niejednokrotnie na rynek europejski w formie
dodatków lub znajdują się w zabawkach naszych
domowych pupili.



KRAJE BEZ HODOWLI FUTRZAKÓW

Hodowanie zwierząt na futra zakazane jest w kilku krajach Europy: w Austrii, 

Chorwacji, Czechach, Luksemburgu, Macedonii Północnej, Serbii, Słowenii

oraz Wielkiej Brytanii, która jako pierwszy kraj na świecie zakazała hodowli

zwierząt na futro już w 2000 roku. Z krajów pozaeuropejskich zakaz

obowiązuje też w Japonii i niektórych stanach USA.
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