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LUKSUS CZY OKRUTNA HODOWLA W MINIATURZE ?

Zimą na przełomie 2015/16 międzynarodowa organizacja CIWF odwiedziła fermy, producentów klatek
oraz rzeźnie we Włoszech, Francji, Portugalii oraz Grecji. Naszym celem było pokazanie jak hoduje się
przepiórki w Europie. Jak się okazało, ptaki te – choć kojarzone z produktem luksusowym - hodowane
są w warunkach, które z luksusem nic wspólnego nie mają.
To pierwsze śledztwo, które zwraca uwagę na warunki chowu tych zwierząt. Rzuciliśmy światło na
przemysł, o którym bardzo mało się mówi, a który więzi w klatkach miliony zwierząt rocznie,
powodując cierpienie, ale który wytwarza produkty reklamowane jako produkt luksusowy.
Każdego roku w UE ponad 140 milionów przepiórek jest hodowanych na mięso. Większość z nich
trzymana jest w zatłoczonych halach albo małych klatkach. Ponieważ są bojaźliwe, próbują uciekać z
klatek, nieustannie uderzając głowami w pokrywę klatek. 400 000 z kolei hodowanych jest na jajka, z
czego 90% w klatkach, w których nie mogą wyrażać naturalnych zachowań. Hodowla przepiórek
wygląda bardzo podobnie do hodowli klatkowej kur, dlatego nasza organizacja nazwała ją „chowem
przemysłowym w miniaturze”. Przepiórki w takiej klatkowej hodowli nie mają ziemi, w której mogą
szukać jedzenia, nie mają miejsca do ukrycia się i prawie żadnej przestrzeni do poruszania. Miejsce,
które należy zapewnić na jedno zwierzę na fermie przemysłowej, jest podobnej wielkości, co
podstawka pod piwo.

Przepiórki są jednym z najczęściej zamykanych w klatkach zwierząt i nie ma żadnych przepisów, które
by je konkretnie jako gatunek chroniły. Dlatego zdecydowaliśmy się ujawnić warunki, w jakich są
hodowane i prosić Komisję Europejską o zakończenie Epoki Klatkowej dla tych zwierząt. Więcej
informacji oraz film ze śledztwa pod adresem: www.ciwf.pl/przepiorki.
„Nasza organizacja istnieje od 50 lat i została założona właśnie przez hodowcę kur jeszcze w latach 60.
Zapoczątkowaliśmy pierwsze kampanie na świecie, które były wymierzone przeciwko klatkowej
hodowli tych ptaków. Dziś przypominamy o losie przepiórek, które hodowane są w warunkach
podobnych do tych, w których trzymane są kury. Celem CIWF jest zlikwidowanie intensywnej hodowli
zwierząt i doprowadzanie do zmiany systemu, w którym nie będzie to już możliwe. Dzięki naszym
kampaniom udało się doprowadzić m.in. do przełomowej zmiany prawnej i zakazu surowych klatek
dla kur w całej Unii Europejskiej, ale nie poprzestajemy na tym. Uważamy, że hodowanie jakichkolwiek
zwierząt w klatkach, bez dostępu do światła i wybiegu, nie jest po prostu naturalne, ale przede
wszystkim – jest bardzo okrutne i z luksusem nic wspólnego nie ma”.
Małgorzata Szadkowska z organizacji CIWF Polska.

