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AĘ prawne w których postulowarre są zrniany: ustawa o ochronie zwierzqt, inne pochodne.

Apeluiemv o obronę polskiei hodowli królików, która jest nie tylko istotnym

elementem dziedzictwa narodowego, ale równiez waŻnym elementem działalności

indywidualnych gospodarstw rolnych, gospodarstw ubogich rodzin, więlu emerytów i

rencistów. Pozwala im po prostu ŻyÓ i cieszyó się życiem wraz z ze swoimi podopiecznymi.

Hodowla królików tak jak i hodowla drobnego inwentarza wielu mieszkańcom wsi, małych

miasteczęk wyznaczyłakierunek ich pasji i potrzeby opieki nad żywymi istotami'

Młodych hodowców uczy jak byó lepszym człowiekiem, kształtuje w nich poczucie

odpowiedzialności, systemaĘczności, cechy poznawcza nakłada stałe obowięki, jakze cenne

w obecnej dobie rozwoju ludzkości.

Wie1u hodowców bez zastalowienia wydaje ciężko zarobione pieniądze na paszę, leki i

poprawę bytu swoim królikom.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt organizacji o zasięgu regionalnym i kilka o zasięgu krajowym,

które skupiają w swych szeregach hodowców królików. Ubolewamy, Że nie reprezentuje nas

jeden si1ny polski związek hodowców kr'ólików, którego wiodącym zadaniemjest ochrona

intęręsów hodowców krótików i ich dobrostanu (Mamy nadzieję, że w niedługim czasie się to

zmieni).

Reprezenfujemy hodowców, którzy swoim działaniem chronią i poprawiają genotyp królika

czystorasowego zdolnego do ptzekazywania określonej cechy lub zespołu cech swojemu

potomstwu. My chcemy zachować, poszczególne rasy królików w typie i budowie określonej

we wzorcu opracowanym przez navkowców dla danej rasy. Chcemy aby następne pokolenia

ŻyŁy zkrólikiem na co dzień, aby nie musiĄ królika oglądaó w Zoo zagrubej szyby'

Nasze organizacjenie są nastawione na produkcję wielkoprzemysłową (tucz królików na mięso

czy teŻfutra o w krótkim czasie), my hodujemy króliki dla przyjemności nie dla zysku.

My edukujemy młode pokolenia, jak zgodnię z obowiązującymi przepisami prowadzió

hodowlę królików, by im nie działasię krzywda i nie doświadczaĘ cierpienia.

Mając nawzg|ędzie powyższe cele nie możemy sięzgodzićz z

1) PROJEKTEM REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, w sprawie

minimalnych norm ochrony królików hodowlanych,(20t6l2077(INl))' przygotowanym

i zatwierdzonp przez Komisję Rolnictwa i Rozwoju WsiSprawozda'wca: Stefan Eck, z



dn.25.01.2017r. , która to:

a) uznaje, Że z powodzeniem wdrażane są tozvłięania alternatywne wobec chowu

klatkowego kró1ików, takie jak hodowla parkowa lub systemy królikarni, w których

podstawowa karma iest trawa i które poprawiają komfort oraz dobrostan królików

hodowlanych;

b) uważa, Że należy rozwijać i doskonalić system alternaĘwne oraz zachęcaó do ich

stosowania, a jednocześnie uznaje, że popyt na mięso królicze pochodzące z takich

systemów moze w pewnej mierze byó ograniczony pfrZęz to, Że dodatkowe koszĘ

produkcji wpływają na końcową cenę produktu;

c) zachęcado wykorzystywania systemów parków zbiorowych dla królików zewzg|ędu

na oferowan ąprzeznie większą przestrzefiŻyciowąumozliwiającą im więcej zachowań

społecznych i więcej ruchu;

d) wskazuje, ze wykorzystywanie systemów parków zbiorowych poprawia dobrostan

królików hodowlanych, ponieważ umożliwia im Życie w warunkach bardziej

zblizony ch do n aturalnYch ;

e) podkreśla, że zdrowie zwierząt za|eŻy teŻ od dwóch istotnych czynników hodowli,

tj. od warunków panujących w budynkach oraz od rozwoju praktyk odpowiedniego

chowu,bezpieczeitstwabiologicznegoizarządzania;

f) sprawozdawca jest głęboko przekon any, Że przejście z chowu klatkowego na systemy

kojców, ograniczyłoby potrzebę stosowania antybiotyków, a tym samym ograniczyłoby

zagr oŻenia doty czące zdrowia publ icznego.

Hodowla ekologiczna, systemu parków zbiorowych nie sprawdzi się w hodowli

przyzagrodowej, hodowli czystorasowej, hodowli zachowawczej z kilku powodów:

a) samice w okresie ciagŻy są pobudzone, starają się zna|eżÓ miejsce odo_sobnione od

pozostaĘch osobników, przeŻywają stres przedporodowy, naturalnie cńronią swoje

gniazdo i potomstwoo często dochodzi do pogryzień;

b) samice aby się ukryó kopią nory w ziemi,które przy zbyt obfitych opadach są zalewane

przezwodę i w ten sposób ginie potomstwo,

c) stado liczące kilkanaście osobników, aby miało na bieżąco dostęp do świeżej trawy,

musiałoby korzystać z poletek wielozmianowych o znacznej powierzchni, gdyŻ w

innym przypadku po kilku dniach uzytkowania zielone poletko zamieni się w ubity plac

pocięty noramio

d) gdzie miałaby się odbywać kontrolowana kopulacja samic? Na wybiegu, w jaki sposób?



e) gdzie mająprzebywaó samce, jak nie w klatkach'

Myślenie, Że przejście z chowu klatkowego na systemy kojców, ogranicdoby potrzebę

stosowania antybiotyków, a tym samym ograniczyłoby zagtoŻenia dotyczące zdrowia

publicznego' jest daleko idące i nie poparte żadnymi dowodami w sprawie' Docelowo na|eŻy

dązyÓ,aby laboratoria, przemysł farmaceutyczny wyprodukował takie szczepionki' które w

sposÓb znacząoywyeliminują zachorowania wśród królików na pomór chiński, myksomatozę

i inne z chorzęnia inwazyjne, z którymi obecni hodowcy musza sobie radzió na co dzień' A to

na pęwno ograniczy stosowanie antybiotyków'

Takich wątpliwości jest wiele , |ecz brak unormowań w Ęm zakresie w proponowanych

przepisach Prawa.

1. Projektem USTAWY z dnia....... o zmianie ustawy o ochronie rłierząt oraz

niektórych innych ustawl) , _ drŃ sejmowy II5-20L6'

W ustawie z dnia 21 sierpnia t997 r.o ochronie rwierząt(Dz. U. z2O13 r' poz' 856,z20t4

r. poz. !794 oraz z20t5 r. poz.266), wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 12 po ust. 4b dodaje się ust' 4c w brzmieniu:

,r4c.Zabrania się hodowli i chowu zvłierzątw celu poryskiwania futer.'o.

W polskim prawodawstwie definiuje się chów i hodowlę zwierzątdomowych' gospodarskich'

laboratoryjn ych, zwierząt wykorzystywanych do cęlów specjalnych, zwierząt wolnożyjących

(dzikich).
Króliki udomowion e zaliczasię do zwierząt gospodarskich- futerkowych'

Jak sama rŁazwawskazuje, królik to zwierzęta futerkowe' Wiec wprowadzenie normy prawnej

,,zakaz|t hodowli i chowu ałierzqt w celu pozyskania futer" literalnie obejmuje rÓwniez

hodowlę królików.
W ustawie z dn.29.O6.2007r. o organizacji irozrodzie zwierzątgospodarskich w słowniczku tej

ustawy' art.2 pkt.3 określono jakie to zwierzętaza|icza się do futerkowych- między innymi

kóliki- są to zvłierzęta utrzymywane w celu produkcii surowca dla przemvsłu

; Ta definicja nie pozostawiaŻadnychzłudzęfl

rropo**un a zmiata w art.I2 ustawy o ochronie zwierząt poprzęz dodanie pkt/c oruz

propor'o*un a zmianaw art.2pkt.1 _ skreślenię litery''i'' (zwierząt futerkowych), wykreślenie

całtowite pkt.3 (defin icji zwierząt futerkowych) po prostu wprowadza całkowity zakaz w

Polsce hodowli krolików jako zwierząt gospodarskich, a przyzwa|a utrzymywać królika jako

rwierzędomowe słuŻące za ,,maskotkę domowników''. w t!/m przypadku nie określa się

Żadnych standardów takich jak wymiar klatki, wybiegu, zasad żywienia' ilości

przętrzymywanych osobników, zasadrozmnuŻania, kanibalizmu Ę' Ponadto w projekcie nikt

ni. *.po.nniał o hodowli czystorasowej' zachowawczej jako dziedzictwo narodowe- rasy

chronionej.

W uzasadnieniu do projektu ustawy projektodawcy skupili się na nieprawidłowościach w

chowie i hodowli wielkoprzemysłowej zwierząt futerkowych mięsożernych' a nie



roślinożernych i na tej podstawie wyeliminowali z hodowli w Polsce również szynszyle, nutrie,

kóliki.
Jest to daleko idąca poprawka, która całkowicie wskazuje na brak rozeznania w chowie i

hodowli królików w Polsce i UE. Społeczeństwo jest całkowicie zmanipulowane przez pseudo

obrońców zwieruąt' azada'wane pytania przez ankieterów są podchwytliwe, nie jednoznaczne

i nie poparte rzeczywistością.
Dlatego teŻ, my hodowcy, miłośnicy Ęch zwierząt chcemy aby króliki udomowione nadal

cieszyły nas 
' 
naszych dzieci, wnuków iprzyjaciół.

Aby pozostaĘ wg przepisów prawa zwierzętami gospodarskimi, futerkowymi, pozostającymi

w hodowli przyzagrodowej, chowanymi w czystości rasy i w lłzyŻówkach wg współczesnych

standardów fitosanitarnych.
Niedopuszczalną rzeczą jest, aby całkowioie eliminowaó z polskiej hodowli królika

udomowionego.

Dlatego też wnosimy aby parlamentarąlści, Pollt!ł, przedstawiciele rzqdu, do debaty nad

ww. projektami zaprosiliprzedstawicieli hodowców królików rasowych, wysłuchali ich głosu

i uwzględnili realia współczesnego rynku.
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