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Do Wszystkich Zainteresowanych

Sprawozdanie z interwencji dotyczącej podejrzenia

niehumanitarnego traktowania zwierząt

W  dniu  30.04.2010  r.  w  gospodarstwie....................................,

zamieszkałego.........................................,  gmina  Wodzisław,  przeprowadzona  została

kontrola  stanu  zdrowia  trzymanego  przez  niego  bydła.  Interwencja  ta  odbyła  się  po

anonimowym telefonie, alarmującym o złym stanie zdrowia rzeczonych zwierząt.

W dniu tym, niżej podpisana (z zawodu lekarz weterynarii) wraz z przedstawicielem

Stowarzyszenia  Obrona  Zwierząt,  Agnieszką  Lechowicz,  oraz  w  asyście  policji,  w

obecności właściciela, weszła na teren gospodarstwa.

Krowy, w liczbie sztuk sześć,  przetrzymywane były w starym, dość zniszczonym,

murowanym budynku  gospodarczym.  W środku  panował  półmrok.  Dwa  małe  i  brudne

okienka nie były w stanie, choć w części, oświetlić pomieszczenia i zapewnić odpowiedniej

ilości  niezbędnego  do  prawidłowego  funkcjonowania  organizmu,  światła.  Gwałtowna

reakcja zwierząt na widok ludzi świadczyć mogła o utrzymywaniu ich w dość dużej izolacji

od bodźców zewnętrznych.

Zwierzęta stały na stanowiskach uwiązowych (przywiązane łańcuchami i sznurkami

za  rogi  do  bolcy  w ścianie).  Brak  było  przegród  między nimi,  jedynie  między dwoma

młodymi byczkami, a jałówkami znajdowało się prowizoryczne przepierzenie. Brak było



stałego dostępu do wody oraz miejsca wydzielonego specjalnie do zadawania paszy (brak

żłobów lub tym podobnych). Na podłodze obory znajdowała się duża ilość nie wybieranego

obornika i świeżych odchodów.

Po ogólnej ocenie warunków utrzymania przystąpiłam do dokładniejszych oględzin

zwierząt. Było to jednak trudne ze względu na dużą lękliwość badanego bydła. Pierwszym,

co rzucało się  w oczy, była duża ilość  brudu, a konkretnie zaschniętego kału, na sierści

wszystkich zwierząt. Co więcej, wszystkie osobniki, za wyjątkiem małego cielęcia, miały na

ciele,  a  w  szczególności  na  skórze  ud,  duże  obszary  pozbawione  sierści.  Sierść  ta

najprawdopodobniej odpadła po odparzeniu skóry przez nalepioną na niej dużą warstwę nie

sczyszczanego gnoju. Duża ilość odchodów zanieczyszczająca ściółkę i oblepiająca racice

uniemożliwiła  ich  dokładniejszą  ocenę.  Lękliwość  zwierząt  wykluczyła  próby  ich

oczyszczenia do badania. Wiek został oceniony szacunkowo po rogach. Jednak obecność

zmian  i  pierścieni  niedoborowych  na  rogach  utrudniła  ocenę.  Niemożność  wykonania

dokładniejszych oględzin  zębów (w celu oceny wieku).

Oględzinom lekarskim poddane zostały następujące zwierzęta:

1) byk I - maść czarna, wiek trudny do określenia, szacunkowo ponad rok, brak numeru

identyfikacyjnego zwierzęcia (kolczyków), zwierzę  w stanie ogólnym złym, bardzo silne

wychudzenie świadczące o długotrwałych brakach pokarmowych, kościec niedostatecznie

rozwinięty, zmiany świadczące o silnych niedoborach mineralno-witaminowych, skóra w

tylnej  części  ciała  całkowicie  pozbawiona włosa,  prawdobopobnie odparzona  z  powodu

grubej warstwy obornika doń doczepionej, ślady na skórze (ranki) świadczące o czochraniu

się  (prawdopodobnie  obecność  pasożytów  zewnętrznych),  w  skróconym  badaniu

klinicznym wyraźne osłabienie organizmu;

2) byk II - maść czerwona, wiek trudny do określenia, szacunkowo ponad rok, brak numeru

identyfikacyjnego zwierzęcia (kolczyków), zwierzę  w stanie ogólnym złym, bardzo silne

wychudzenie świadczące o długotrwałych brakach pokarmowych, kościec niedostatecznie

rozwinięty, zmiany świadczące o silnych niedoborach mineralno-witaminowych, skóra w

tylnej  części  ciała  całkowicie  pozbawiona włosa,  prawdobopobnie odparzona  z  powodu

grubej warstwy obornika doń doczepionej, ślady na skórze (ranki) świadczące o czochraniu

się  (prawdopodobnie  obecność  pasożytów  zewnętrznych),  w  skróconym  badaniu

klinicznym wyraźne osłabienie organizmu;



3) byk III - maść czarno-biała, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 7470, zwierzę w

stanie ogólnym średnim, wychudzone,  silnie lękliwe,  nie pozwala się  do siebie zbliżyć,

skóra w tylnej części ciała całkowicie pozbawiona  włosa, prawdopodobnie odparzona z

powodu grubej warstwy obornika doń doczepionej;

4) jałówka I - maść czarno-biała, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 2847, zwierzę

w stanie ogólnym średnim, wychudzone, lękliwe, skóra w tylnej części ciała i na brzuchu

całkowicie  pozbawiona  włosa,  prawdopodobnie  odparzona  z  powodu  grubej  warstwy

obornika doń doczepionej;

5) jałówka II - maść czerwono-czarna, szacunkowy wiek około 2 lata, kolczyki nr 2848,

zwierzę w stanie ogólnym średnim, wychudzone, lękliwe, skóra tylnej części ciała i brzucha

całkowicie  pozbawiona  włosa,  prawdopodobnie  odparzona  z  powodu  grubej  warstwy

obornika doń doczepionej;

6) cielę - maść czarno-biała, płci męskiej, wiek około 7-14 dni, stan ogólny dobry, zwierzę

nie wykazuje objawów chorobowych lub niepokoju spowodowanego głodem, pochodzenie

cielęcia nieznane.

Podsumowanie

Stan badanych zwierząt  świadczy o wyraźnych zaniedbaniach ze strony właściciela.  Złe

warunki zoohigieniczne wpływają negatywnie na stan fizyczny oraz psychiczny badanych

zwierząt  i  niewątpliwie  są  przyczyną  ich  cierpienia.  Szczególnie  alarmujący  jest  stan

zdrowia dwóch młodych byczków. Ich skrajne wychudzenie stanowi zagrożenie nie tylko

dla ich zdrowia, ale także dla życia. Dalsze przebywanie tych zwierząt w warunkach, w

jakich  do  tej  pory  funkcjonowały,  doprowadzi  do  kolejnego  pogorszenia  się  ich  stanu

zdrowia i w konsekwencji do śmierci.

Lekarz weterynarii

(podpis)


