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Święta wielkanocne bez jajka raczej trudno sobie wyobrazić. Ale już na pewno niełatwo wyobrazić sobie
warunki, w jakich hodowane są kury, by niektóre z jajek trafiły na stół.
- Zwierzęta z chowu klatkowego zmuszane są do przebywania przez cały żywot w niewiarygodnym stłoczeniu
w klatkach o wymiarach 50 na 50 cm, które są umieszczone jedna obok drugiej - opowiada Waldemar
Borzestowski, rzecznik Ogólnopolskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Animals. - Nie mogą realizować
swoich naturalnych zachowań, jak grzebanie w ziemi, rozprostowywanie skrzydeł czy chodzenie.
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Animalsi, współpracując z Brytyjską Organizacją CIWF (Compassion in World Forming - Współczucie w
hodowli zwierząt na świecie), która od lat promuje humanitarne sposoby hodowli, rozpoczęli kampanię "Kupuj
jajka z głową". Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie świadomości polskich konsumentów odnośnie
warunków, w jakich trzymane są zwierzęta.
- Przestrzegamy przed kupowaniem jajek oznaczonych cyfrą 3, bo to one pochodzą z chowu klatkowego podkreśla Borzestowski. - Im niższa cyfra, tym jajko zdrowsze, a zwierzęta hodowane w lepszych warunkach.
I tak, jajka oznaczone cyfrą 2 pochodzą od kur z chowu ściółkowego, a z 1 z wolnego wybiegu.
Według danych Polskiego Związku Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu w Polsce jest ok. 38-milionowa
populacja kur niosek, z czego ok. 90 procent hodowanych jest w klatkach.
Do 2012 r. system bateryjny w hodowli kur zostanie zakazany we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
- Polscy hodowcy wprowadzili klatki zupełnie niedawno i ze względów finansowych będziemy postulować o
przesunięcie tego terminu - zapowiada Daniel Wilk, dyrektor PZZHiPD w Polsce. - Wbrew doniesieniom, że
jajka takie nafaszerowane są chemią i antybiotykami, zapewniam, że konsumenci mogą czuć się bezpieczni.
Ponadto nioski z klatek nie są narażone na choroby, jak np. grypa.
Tymczasem już 16 kwietnia w gmachu Parlamentu Euro-pejskiego w Brukseli odbędzie się uroczystość
uhonorowania firm przez CIWF nagrodami "Good Eggs Award". Nagroda ta przyznawana jest od 2006 r. firmom,
które stosują chów bezklatkowy lub w swojej ofer-cie umieszczają wyłącz-nie jajka pochodzące z takich
hodowli. Dzięki tej inicjatywie ponad 5 milionów kur niosek opuściło klatki.
- Każdy z nas ma szansę wpłynąć na bardziej ludzkie życie zwierząt, dokonując właściwych wyborów przekonuje Borzestowski.
A według badań przeprowadzonych przez CIWF (Eurobaromentr 2007), 60 procent Polaków uznało, że na
pewno lub być może byłoby skłonnych zmienić miejsce za-kupów, by nabywać żywność produkowaną zgodnie
z po-szanowaniem dobrostanu zwierząt.
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