KAŽOKĀDAS
PA G ĀT N Ē
DZ ĪV N IEKU LA BT UR Ī BAS
PR OB LĒM A S
ZVĒRAU D ZĒ TAVĀ S

Ūdeles un lapsas ir galvenās sugas, ko
audzē kažokādām. Tie ir aktīvi gaļēdāji,
kas dabā pārvietojas plašā teritorijā.
Šie dzīvnieki pēc dabas ir nepiemēroti
turēšanai stiepļu sprostos.

D Z Ī V N I E K U VA J A D Z Ī B A S K A Ž O K Z V Ē R U A U D Z Ē TAVĀ S N AV I E S P Ē J A M S A P M I E R I N ĀT:
• A udzējot kažokzvērus, parasti netiek atlasīti tie, kuri ir vieglāk pieradināmi un spējīgāki
pielāgoties dzīvei nebrīvē. 1
• Ūdeles un lapsas ir ārkārtīgi zinātkāri, plēsīgi dzīvnieki, kas dabā klejo plašās teritorijās.
•S
 prostu sistēma liedz dzīvniekiem iespēju paust sugai raksturīgo uzvedību.

D A B Ā:

Z V Ē R A U D Z Ē TAVĀ S:

• Ūdeles ik dienu apstaigā plašas teritorijas no 1
līdz 3 km 2,2
• Tie ir savrupi dzīvnieki
•T
 ās daļēji dzīvo ūdenī. Peldēšana un niršana ir
ļoti svarīgi aspekti ūdeļu dzīvesveidā 3
•S
 tereotipiskā uzvedība, tāda kā kažoka košļāšana
un staigāšana pa apli, dabiskos apstākļos nav
novērota 4

•Ū
 deles visu dzīvi pavada stiepļu sprostos, kuru
standarta izmērs ir 90x30x45 cm
•T
 ās dzīvo ļoti tuvu citām ūdelēm un nespēj
izvairīties no sociāla kontakta
• Tās nespēj skriet, peldēt vai medīt
•P
 eldēšanas vietas trūkums ūdelēm izraisa tādu
pašu stresa līmeni kā pārtikas trūkums 5

D A B Ā:

Z V Ē R A U D Z Ē TAVĀ S:

• L apsām ir daudzveidīga sociālā dzīve: tās veido
pārus un dzīvo radniecīgās grupās 6
•T
 ās rok migas, kas sazarojas daudzos tuneļos
•S
 arkanā lapsa (kura apdzīvo 0,5 līdz 10 km2 plašu
teritoriju) dienā nostaigā 10 km un polārlapsa
(kuras apdzīvotā platība ir 20-30 km2) vienas
sezonas laikā migrē 100 km rādiusā 7

• L apsas sprostos tur pa vienai, tādējādi liedzot
tām paust dabisko sociālo uzvedību
• Tām

liegta iespēja skriet, rakt, rotaļāties un
pētīt 8
• Tās tur stiepļu sprostos ar izmēru 0,8-1,2m 2,9

Sprostu sistēmas
šaurība un
monotonums
izraisa smagas
dzīvnieku labturības
problēmas.

Stereotipiska uzvedība (atkārtotas kustības, tādas kā

Vēl dzīvniekiem kažokādu

riņķošana un staigāšana turp un atpakaļ), kažoka košļāšana,

audzētavās novērojamas tādas

sevis savainošana un kodienu ievainojumi rodas tādēļ, ka

fiziskas un uzvedības anomālijas

tiek ierobežota dzīvniekiem ļoti nepieciešamā pētīšanas un

kā līkas kājas, nespēja vairoties,

barības meklēšanas uzvedība. Tas ir ārkārtīgi zema dzīvnieku

aptaukošanās un jaundzimušo

labturības līmeņa rādītājs. 10,11,12

nogalināšana. 13,14,15
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KAŽOKĀDAS
PA G ĀT N Ē
WelFur T M , kažokādu industrijas organizētā dzīvnieku
labturības novērtēšanas programma, nenovērš
nozīmīgās labturības problēmas, ko izraisa kažokzvēru
ieslodzīšana sprostu sistēmās.

2001
SPROSTU SISTĒMA
KAŽOKZVĒRU
A U D Z Ē TAVĀ S
G A D U G A I TĀ
SAGLABĀJUSIES
LIELĀ MĒRĀ
N E M A I N Ī G A.

“Pašreizējās lopkopības sistēmas
rada nopietnas problēmas visām
kažokādām audzēto dzīvnieku
sugām.”
Eiropas Komisijas Dzīvnieku veselības
un labturības zinātniskā komiteja

N E H U M Ā N A N ĀV E

Zinātniskos pārskatos par nehumānām
atzītas parasti izmantotās nogalināšanas
metodes, tādas kā nosmacēšana ar gāzi
vai elektrošoks.
Ūdeles dabā lielu
daļu laika pavada
ūdenī, un tām
attīstījusies spēja
ilgi aizturēt elpu.
Tādēļ tās ir izturīgas
pret hipoksiju (zemu
skābekļa līmeni),
kas nozīmē, ka
smacēšanas laikā tās
pakļautas lielām un
ilgām ciešanām.
Lapsas parasti nogalina ar elektrību,
vienu vadu ievietojot mutē, bet otru anālajā atverē. Šī metode dzīvniekam var
izraisīt stipras sāpes un ciešanas.

WelFur protokoli nerisina nedz mazos
sprostu izmērus, nedz nehumānās
aprūpes un nogalināšanas metodes.

2015
“Dzīvnieku labturības apstākļi
kažokzvēru audzētavās pēdējo 15
gadu laikā uzlabojušies maz, par spīti
nesamērīgi lielajiem pētījumos un
pārbaudēs izmantotajiem resursiem.”
Norvēģijas Veterinārārstu asociācija
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