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Wątpliwości etyczne opinii 

publicznej dotyczące 

doświadczeń na zwierzętach

 Opinia publiczna coraz częściej kwestionuje 

potrzebę i moralne prawo prowadzenia 

doświadczeń naukowych na zwierzętach.

 Czy takie badania były potrzebne? Czy są 

wciąż potrzebne? Jakie jest ich miejsce 

pośród innych badań naukowych?

 Jak dużym problemem etycznym są takie 

badania?



Aspekt społeczny doświadczeń na 

zwierzętach
 Podstawowe badania naukowe, w tym badania na 

zwierzętach, są finansowane przez rządy państw -
ze środków budżetowych, czyli z podatków. 
Reprezentanci społeczeństwa mają wpływ na 
ustanawianie prawa regulującego takie badania.

 Nie jest więc możliwe prowadzenie badań 
naukowych (w tym badań na zwierzętach) bez 
społecznego przyzwolenia na takie badania.

 Często jednak demokratyczna debata o realnych 
problemach i zasadach jest dominowana przez 
grupy aktywistów z obu stron o skrajnych 
poglądach, usiłujących działać na emocje słabo 
poinformowanej opinii publicznej. 



Zastrzeżenia etyczne do 

doświadczeń na zwierzętach

 W roku 2014 tylko 53% obywateli EU popierało 
prowadzenie doświadczeń na zwierzętach.

 Powszechnie wyrażane opinie społeczne:

- wykonywanie doświadczeń na zwierzętach jest godne 
ubolewania/potępienia;

- doświadczenia na zwierzętach nic nie wnoszą do nauki, 
ani do sposobów leczenia ludzi i zwierząt, są robione da 
kariery i pieniędzy i stale, bez potrzeby powtarzane;

- zwierzęta w trakcie doświadczeń straszliwie cierpią; 

- liczby zwierząt użytych do doświadczeń są „niezwykle 
duże”



Czy obywatele Unii Europejskiej 

akceptują badania na zwierzętach?
 Podsumowanie wniosków raportu Science and 

Technology Eurobarometer na temat badań na 
zwierzętach (czerwiec 2010):

 44% obywateli EU zgadza się z opinią, że
należy zezwolić naukowcom na prowadzenie 
badań na zwierzętach, 37% nie zgadza się;

 44% uważa, że można zaakceptować badania 
na takich zwierzętach, jak pies, czy małpa

 66% uważa, że naukowcom powinno się 
zezwolić na badania na zwierzętach takich, jak 
mysz, jeśli te badania mogą wyjaśnić przyczyny 
chorób ludzkich (18% nie zgadza się)



Zastrzeżenia społeczeństwa do 

doświadczeń na zwierzętach
 Tylko mniejszość obywateli EU bez zastrzeżeń popiera lub 

odrzuca prowadzenie doświadczeń na zwierzętach. 

 Bardzo często wyrażane są negatywne opinie:

- to, że wykonuje się doświadczenia na zwierzętach jest 
godne ubolewania/potępienia;

- doświadczenia na zwierzętach nic nie wnoszą do nauki
ani do sposobów leczenia ludzi i zwierząt, są robione dla 
kariery i pieniędzy;

- wszystkie zwierzęta poddawane doświadczeniom 
straszliwie cierpią; 

- ogólna liczba zwierząt użytych do doświadczeń jest 
„niezwykle duża”. 

- naukowcy używają do badań nadmiernej liczby zwierząt i 
niepotrzebnie powtarzają doświadczenia.



Często wyrażana opinia:

Z doświadczeń na zwierzętach wyniknęło 

wiele ich cierpień, nie było natomiast 

żadnego pożytku, ani dla ludzi, ani dla 

zwierząt. Obecnie takie badania są 

całkowicie zbędne.

Gdyby tych doświadczeń 

zakazano, cierpienie zwierząt 

znacząco by się zmniejszyło.



Oczekiwania obywateli UE odnośnie 

standardów etycznych naukowców
 Eurobarometr 2014 - raporty „Odpowiedzialna Nauka” i 

„Percepcja Nauki”

 70% obywateli UE sądzi, że respektowanie zasad 
etycznych jest gwarancją, iż badania naukowe i 
innowacje spełnią ich oczekiwania;

 84% uważa, że wszyscy naukowcy powinni 
przechodzić obowiązkowe kursy etyki;

 83% uważa, że wszyscy młodzi naukowcy powinni 
składać przysięgę, że będą przestrzegać zasad 
etycznych i prawa, podobną do Przysięgi 
Hipokratesa;



Kilka założeń i stwierdzeń

 Każde działanie i każda relacja pociąga za sobą 

różnorakie skutki: pożądane i niepożądane.

 Te same skutki, przez różne podmioty i w różnym 

czasie mogą być oceniane jako dobre lub złe, 

korzystne lub niekorzystne.

 Istnieją różne, niezależne i często sprzeczne cele 

etyczne, „cnoty przeczą cnotom” (T. Kotarbiński)

 Nasz stosunek do zwierząt się zmienia, co nie 

znaczy, że dziś rozumiemy je lepiej i działamy 

bardziej ze względu na ich interes, a nie nasz własny 

(zaspokajając nasze, a nie ich potrzeby)



Ewolucja etyki

 Różnorodność celów etycznych.

 Każda działalność ludzka stwarza sytuacje, w 
których pojawiają się konflikty różnych wartości.
Konflikty takie muszą być społecznie 
negocjowane.

 Tak jak społeczeństwa, etyka też ewoluuje.

 Zmiany społeczne (np. urbanizacja) sprawiają, że 
zmienia się społecznie akceptowany zakres 
działań, które mają akceptację społeczną i nie 
wywołują wątpliwości etycznych.

 Dotyczy to także sposobów i zakresu użycia 
zwierząt do celów i potrzeb ludzkich.



Źródła sprzeciwu wobec badań na 

zwierzętach
 Antywiwisekcjonizm XIX wieku.

 Biologicznie uwarunkowany lęk i awersja do scen 
spostrzeganych jako zagrażające, w tym do widoku krwi. 
Mechanizm empatii.

 Mylenie etyki i estetyki.

 Niewiedza. Trudność zrozumienia celu i wyników 
współczesnych badań.

 Niezrozumienie szerszego kontekstu kontaktów człowieka z 
innymi gatunkami zwierząt. Abstrahowanie od realiów życia 
biologicznego. Hipokryzja. 

 Przemiany kulturowe: znaczna większość ludzi (wyborców w 
systemach demokratycznych) kontaktuje się głównie ze 
zwierzętami towarzyszącymi. 



W czyim interesie działamy?
 Są dwie różne motywacje postulatu etycznego 

traktowania zwierząt:

 1. dobro i rozwój człowieka; zapobieganie 

„zgorszeniu”, propagowanie moralnej 

wrażliwości. Przykład: polskie prawo z 1938 r., 

karzące zachowania z zamiarem okrucieństwa 

wobec zwierzęcia. Tu dobro zwierzęcia jest 

celem drugorzędnym.

 2. maksymalizacja dobra zwierząt. Ale tu 

zderzamy się z faktem sprzeczności interesów 

różnych gatunków i osobników zwierząt.



Co to jest zwierzę?

 Obecnie większości ludzi utożsamia 

zwierzę ze „słodziakiem”, „pluszaczkiem” -

psem lub kotem, własnym lub ze zdjęcia.

 Pytanie, czy pchła, wesz, meduza jest 

także zwierzęciem, o którym mówimy i 

które mamy traktować moralnie budzi 

niesmak.

 Upadło społeczne tabu mówienia o seksie, 

powstało tabu mówienia i myślenia o 

śmierci, jako nieodłącznym końcu życia.



Dylematy
 Przyroda składa się z łańcuchów troficznych. 

Zwierzęta są zjadane przez inne zwierzęta, z 

naruszeniem ich interesów. Którego ze 

zwierząt mamy wziąć stronę?

 „Kochając” zwierzęta, bardzo często nie 

zajmujemy się działaniem na rzecz ich dobra 

(dawania im tego, czego one chcą i 

potrzebują), ale zaspokajaniem własnych 

potrzeb: emocjonalnego związku, potrzeby 

opieki nad potomstwem, imponowania innym 

itd.



Początki badań na zwierzętach
 Początki nauki – starożytne Indie, Egipt i Grecja. Związek 

ze społecznościami rolniczymi (potrzeba zaplanowania 
optymalnego działania, policzenia zbiorów i wzajemnych 
należności) 

 Zatem nauka powstała w już rozwiniętych 
społeczeństwach, które uznały wartość obiektywnej 
wiedzy, wypracowały zasady logiki, miary i liczby oraz ich 
zapis. 

 Lekarze (Hipokrates) i uczeni ze szkoły aleksandryjskiej 
rozpoczęli systematyczne prowadzenie badań i 
zapisywanie wyników oraz wniosków.

 Po długim okresie zastoju, badania empiryczne zaczęły 
się ponownie rozwijać w XVIII wieku. Stworzono 
współczesny system akumulacji, rozpowszechniania i 
weryfikacji obiektywnej wiedzy, zwany nauką. 



Wpływ filozofii Kartezjusza
Rene Descartes (1595 – 1650)

Francuski filozof i matematyk.

Był inżynierem wojskowym.

„Myślę, więc jestem”.

Dowodem na istnienie

jest myślenie i świadomość (dusza).

 KARTEZJUSZ dowodził, że funkcje psychiczne i 
świadomość należą do sfery duszy. Do funkcji duszy 
należy także zdolność odczuwania, w tym odczuwanie 
bólu, lęku, przyjemności, smutku.

 Ciało, zarówno ludzkie jak zwierzęce, jest nieświadomym 
automatem (mechanizmem).

 Centralnie w mózgu położona szyszynka steruje 
przepływami duszy, jest więc jego najważniejszą częścią.

 Zgodnie z Biblią, jedynie ludzie mają duszę daną od Boga, 
zatem zwierzęta są automatami, niezdolnymi do odczuć i 
uczuć. Sprawiają tylko pozory istnienia tych procesów.



Metody badań pierwszych 

fizjologów - źródło ruchów 

antywiwiskcjonistycznych

 Claude Bernard (1813-1878) – studiował medycynę w 
Lyonie, pracował z fizjologiem Francois Magendie. 1847 -
profesor Wydziału Fizjologii na Sorbonie. 1864 roku
laboratorium przy Musée National d’Historie Naturelle. W 
1868 r. wybrany na członka Akademii Francuskiej.

 Bernard zdał sobie sprawę, że w medycynie brakuje
naukowo potwierdzonych faktów. Prowadził i propagował
eksperymenty na zwierzętach.

 Odkrył zasadę i wprowadził pojęcia „homeostazy” i 
środowiska wewnętrznego”. Opisał rolę trzustki, ślinianek i
wątroby, etapy utleniania w organizmie, glikogen. Zbadał
zasady reakcji odruchowych. Odkrył biochemiczne
podstawy działania kurary.

C. BernardF. Magendie



Ruchy antywiwisekcjonistyczne jako 

reakcja na poglądy i metody badań 

wczesnych fizjologów
 Claude Bernard (być może dla uspokojenia sumienia) podzielał 

poglądy Kartezjusza. Wykonywał prawdziwe wiwisekcje na 
psach (wówczas agresywnie tępionej pladze Paryża). Radził 
uczniom ignorować wycie rozcinanych zwierząt i skupiać się na 
przebiegu badania. W ślad za nim, postępowało tak wielu 
fizjologów Europy.

 Próby zastosowania do narkozy eteru: 1836-1946, chloroformu: 
od 1947 (USA). Europa – 1970-80.

 W 1845 Claude Bernard ożenił się z Fanny Martin, która nie 
mogła znieść widoku doświadczeń męża. Ona i córka Bernarda 
stały się obrończyniami praw zwierząt (antywiwisekcjonistkami). 
W 1869 roku Fanny rozwiodła się z mężem.

 W Anglii najwcześniej protestowano przeciw okrutnym 
metodom eksploatacji koni pociągowych.



Bezwarunkowy odruch obronny:

widok krwi i ran wywołuje instynktowny lęk
 Ciało migdałowate przodomózgowia, struktura odpowiedzialna 

za generowanie stanów lęku, strachu i awersji reaguje 

pobudzeniem na szereg bodźców potencjalnie uszkadzających, 

takich jak:

widok ran i krwi

widok węży, pająków

widok ostrych przedmiotów zbliżanych do ciała

widok trupów, kału

 Są to reakcje instynktowne, wrodzone, które sprawiają, że 

unikamy miejsc, w których i my moglibyśmy doznać urazu. W 

wielu zawodach, na przykład w ratownictwie medycznym, 

chirurgii (także wśród naukowców prowadzących 

doświadczenia na zwierzętach) wymagane jest 

przezwyciężenie, stłumienie tych odruchowych reakcji.



MISJA BUAV (British Union of 

Antivivisectionists)
 Mission: ‘To keep unalterably before its 

members and the public the fundamental 

principle of their warfare with scientific 

cruelty, namely, that it is a great Sin – which 

can only be opposed effectively when 

opposed absolutely, and without attempts at 

delusive comprises of any kind.’

 Jest to do tej pory maksyma BUAV.

 POJĘCIE GRZECHU JEST POJĘCIEM 

RELIGIJNYM



BUAV

 BUAV jest największą, najbardziej wpływową i 

najbogatszą organizacją anty-wiwisekcjonistyczną w 

Europie.

 W roku 1947 utracił status organizacji pożytku 

publicznego, gdyż rząd Wielkiej Brytanii uznał, że jej 

misja została wypełniona, że obecne doświadczenia 

na zwierzętach nie są wiwisekcjami. BUAV nigdy się 

z tym nie zgodził.

 BUAV szkoli działaczy i finansuje ruchy 

antywiwisekcjonistyczne w całej Europie, także w 

Polsce 



Społeczeństwo, etyka, nauka

 Nauka może się rozwijać tylko w złożonych 
społeczeństwach, uznających pewne wartości, takie jak 
osobista wolność, prawda, wiedza.

 Aby móc istnieć i współpracować, społeczeństwa takie 
potrzebują akceptowanego społecznie systemu wartości, 
a więc uznania pewnej wspólnej etyki postępowania.

 To właśnie porozumienia społeczne na temat reguł 
postępowania w stosunku do innych ludzi, przyrody, 
świata duchowego (następnie - wobec Boga) oraz co do 
sposobów rozwiązywania konfliktów interesów i konfliktów 
wartości umożliwiły stworzenie wielkich i 
skomplikowanych społeczeństw.

 Zatem, niszczenie wartości moralnych i etyki zagraża 
istnieniu zarówno takich społeczeństw, jak i nauki.



Konflikty nauki z etyką

 Z punktu widzenia członków społeczeństw, rozwój 

nauki stwarza wciąż nowe konflikty etyczne.

 Dzieje się tak dlatego, że wiedza naukowa ujawnia 

wcześniej nie znane zależności i umożliwia 

działania, które wcześniej były tylko fantazją.

 Postęp nauki inicjuje i przyspiesza zmiany status 

quo, a więc stwarza ciągle nowe, wcześniej nie 

znane konflikty wartości.

 Zmusza to do coraz częstszego negocjowania 

coraz nowych kompromisów etycznych.





Zarzuty wobec badań na 

zwierzętach
Znaczący procent obywateli EU uważa, że:

 do badań naukowych używa się zwierząt niepotrzebnie i w 

ogromnej liczbie;

 każde badanie naukowe wiąże się z cierpieniem zwierząt;

 doświadczenia są  bez potrzeby powtarzane wielokrotnie, a ich 

wyniki nie mają zastosowania praktycznego;

 tą samą wiedzę można by uzyskać w badaniach in vitro albo in 

silico (symulacje komputerowe);

 naukowcy robią badania dla kariery albo dla zysku Wielkich Firm;

 badania na zwierzętach nie są regulowane żadnymi przepisami i 

nie podlegają kontroli społeczeństwa.



Konkluzja części opinii społecznej:

Z doświadczeń na zwierzętach wyniknęło 

wiele ich cierpień, nie było natomiast 

żadnego pożytku, ani dla ludzi, ani dla 

zwierząt. Obecnie takie badania są 

całkowicie zbędne.

Gdyby tych doświadczeń 

zakazano, cierpienie zwierząt 

znacząco by się zmniejszyło.



Konflikty wartości, konieczność 

kompromisu
 ISTNIEJE WIELE RÓŻNYCH WARTOŚCI ETYCZNYCH, 

CZĘSTO PRZECIWSTAWNYCH.

 NASZE WEWNĘTRZNE POCZUCIE MORALNOŚĆI 
DOMAGA SIĘ UZNANIA I ZASPOKOJENIA ICH 
WSZYSTKICH I W PEŁNI, CO NIE JEST MOŻLIWE, GDYŻ 
RÓŻNE WARTOŚCI CZĘSTO KOLIDUJĄ ZE SOBĄ.

 Nie jest możliwe takie działanie, które by zaspokajało 
wszystkie istotne wartości jednocześnie i w pełni.

 W takiej sytuacji musimy dokonywać wyborów - najczęściej 
na drodze kompromisu.

 Kształt takiego kompromisu zmienia się, gdy zmienia się 
sytuacja społeczna i stopień akceptacji pewnych norm.

 Zasada: dobry kompromis, to taki kompromis, który 
nikogo całkowicie nie zadowala.



Czy liczba zwierząt używanych do 

doświadczeń jest „ogromna”?

Jak się ta liczba ma do liczby 

zwierząt używanych do innych 

celów?



Czy liczba zwierząt używanych do 

badań naukowych jest ogromna?

 Na całym świecie corocznie około 50-100 

mln zwierząt jest używanych do 

doświadczeń i testów. Udokumentowane jest 

użycie 27 milionów zwierząt. Nic nie wiemy o 

liczbach zwierząt użytych w Chinach, 

Indiach, Rosji, Japonii.

 W najbardziej rozwiniętych krajach świata co 

roku do doświadczeń używa się milionów 

zwierząt (2-4 mln w największych krajach 

Wspólnoty Europejskiej, w sumie 12 mln).



Liczba zwierząt używanych co roku 

do celów naukowych (badania i 

testy) w Unii Europejskiej i in.

 W UE corocznie używa się około 12-13 milionów zwierząt do 
doświadczeń i testów (ESLAV Bulletin November 2010)

 Kanada - 3.7 mln (2014)

 Zjedn. Królestwo – 3.6 mln (2010), 2.0 mln (2015)

 Niemcy – 3.2 mln (2010), 2.7 mln (2015)

 Francja – 2.3 mln (2004), w 1984 - 4.8 mln

 Hiszpania – 1.4 mln (2009)

 Włochy – 1.1 mln

 Holandia – 0.5 mln

 Belgia – 0.4 mln

 Szwecja, Dania – 0.5 mln

 Norwegia - 7.0 mln (2016); Szwajcaria 0.7 ml mln n (2015)

 Europa Wschodnia – poniżej 1 mln

 Polska – 0.2 mln w 2013, 0.12 w 2015; liczba użytych zwierząt stale 
spada (1989 – ok. 1.0 mln)



Miliony ludzi, miliony zwierząt i 

relacje między nimi

 Biorąc pod uwagę liczby obywateli różnych 
państw i liczby użytych tam zwierząt 
doświadczalnych, dochodzimy do wniosku, 
że każdy obywatel rozwiniętego państwa 
musi się zgodzić na to, by raz na 20-40 lat w 
jego imieniu poświęcono życie jednego 
zwierzęcia doświadczalnego.

 A więc, by w ciągu całego jego życia 2-4 
zwierzęta zostały użyte do celów 
naukowych w jego imieniu. 



Czym biedniejsze państwo, tym 

mniej zwierząt używa do badań 

naukowych

Koszt zwierzęcia to zawsze mniej niż 1% całkowitych kosztów 
prowadzenia badań na nim. Zależnie od kraju i rodzaju 
doświadczeń, jest to w przeliczeniu suma 3 – 1000 TYSIĘCY 
(i więcej) złotych

Z tego powodu już w państwach o średnim stopniu rozwoju, 
używa się do celów naukowych proporcjonalnie 10-100 razy 
mniej zwierząt, niż w państwach rozwiniętych.

Polska (38 mln ludzi) używa do badań i testów 0.1-0.2 mln 
zwierząt, zamiast około 1.5 mln, których używała by jako 
państwo rozwinięte.

Zatem w Polsce mniej niż 50% ludzi musi się zgodzić na to, że 
w ciągu całego ich życia jedno zwierzę zostanie użyte do 
celów naukowych.



Jakich gatunków zwierząt używa 

się do badań?
 We wszystkich krajach europejskich myszy 

stanowią 50-70% zwierząt doświadczalnych. W 
najbardziej rozwiniętych krajach używa się do 
badań więcej myszy modyfikowanych 
genetycznie niż myszy „typu dzikiego”.

 Szczur – 20-30%

 Kura domowa (kurczę) – 3-5%

 Danio pręgowany (Danio rerio) 1-20%

 W sumie te 4 gatunki stanowią ponad

90% kręgowców używanych do badań w Unii 
Europejskiej.

 Przy tym, ogromną ilość badań biologicznych 
prowadzi się na komórkach, bezkręgowcach i 
roślinach.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_vertebrates_v2en.png


Kogo zgadza się poświęcić dla badań 

obywatel rozwiniętego państwa Unii

Każdy obywatel – 2 myszy i jednego szczura.

Dla 50% obywateli czwartym zwierzęciem
będzie rybka akwaryjna Danio.

Dla 20% - jednodniowe kurczę.

Dla 10% - inny mały gryzoń.

Dla 10% - inny kręgowiec.

Mniej niż jedna osoba na 10 000 musi się 
zgodzić na to, że w jego imieniu do celów 
naukowych zostanie użyty jeden pies, kot 
lub małpa.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Types_of_vertebrates_v2en.png


Ostatnie dane:

2-3 tysiące

Naukowcy

systematycznie

redukują liczbę 

najbardziej

problematycznych

Doświadczeń.

Cele weterynaryjne

Stały spadek liczby psów i kotów

używanych do doświadczeń w UE

Jednocześnie w Anglii co roku usypia się około 100 000 2-letnich 

greyhoundów, które w poprzednim sezonie przegrywały w wyścigach 

psów. Jest to jeden z częstych przypadków hipokryzji w stosunku ludzi 

do zwierząt.



Liczba ssaków naczelnych użytych 

do doświadczeń w UE 2000/09
 Cała Europa – 9-10 000

 Wieka Brytania 4100 w 2009 (stały wzrost liczby do 
2012, dalej spadek)

 Francja – 3789 w 2004 (ostatnie dostępne dane)

 Niemcy – ok. 2000

 Włochy – 502 (2009)

 Hiszpania – 430 (2009)

 Belgia – ca. 50 rocznie

 Europa Wschodnia – tylko Węgry (10-20 rocznie)

 Badania na naczelnych są kluczowe w wielu 
badaniach biomedycznych, na przykład w 
testowaniu leków.

 Główne obiekty badań: rezus, saimiri, 



 W mniejszej liczbie używanych jest 

jeszcze kilka innych gatunków.

Rezus

Macaca rhesus

KapucynkaSaimiri

Lemurek myszaty

(50 gram) 

Naczelne najczęściej używane 

do badań



Szersza perspektywa

 Kręgowce używane do doświadczeń 
stanowią co najwyżej 0.1% wszystkich 
ptaków i ssaków używanych przez 
człowieka do jego celów.

 Roczna konsumpcja na całym świecie:

 Ryby? Co najmniej 200 mld sztuk dużych 
ryb (nie licząc śledzi, sardynek itp.).

 Drób – powyżej 100 mld.

 Świnie – 1 mld.

 Bydło – 0.1 mld.



Liczba zwierząt użytkowanych w Polsce

 Drób – 1.0-1.3 MILIARDA rocznie. W tym brojlery 800 mln 
(żyją 6-8 tygodni), indyki 150-180 mln, gęsi 6 mln, kaczki 
3.5 mln, przepiórki ok. 1 mln. Kury nieśne (46-50 mln), 
znoszą 9.6 miliarda jaj (ok. 250/osobę rocznie)

 Świnie – 17-25 mln, w tym lochy 10%. Tuczniki żyją 3-4 
miesiące. 2.5 mln pada w trakcie odchowu.

 Bydło – 8 mln. Krowy mleczne (ok. 2 mln) dają 11.6 
miliarda litrów mleka (ok. 300 l/osobę rocznie)

 Psy – 5-8 mln, ponadto 0.5 mln bezdomnych i 0.5-1.0 mln 
w schroniskach.

 Koty – 3-6 mln, DRUGIE TYLE bezdomnych, a 0.2-0.3 mln 
w schroniskach.

 Owce – 0.5 mln

 Laboratoryjne – 0.1-0.2 mln

 Konie – 0.3 mln, rzeźne - 70 tys/rok, poza tym głównie 
sportowe i rekreacyjne.

 Króliki – 0.9 mln; Futerkowe 2 – 3 mln



Ile zjada przeciętny Europejczyk 

w ciągu życia?

 Przeliczenie danych o konsumpcji mięsa prowadzi do 
wniosku, że statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej 
zgadza się, by w ciągu jego życia, w jego imieniu 
wyhodowano i zabito na pożywienie (zależnie od kraju):

 - 4 - 8 krów,

 - 40 - 60 świń

 - 1000 - 3000 kurcząt.

- a ponadto dla jego zwierząt towarzyszących 10-20 
kurcząt.

NASZE SPOŁECZEŃSTWA ZGADZAJĄ SIĘ

NA UŚMIERCENIE TAKICH LICZB ZWIERZĄT

W CELACH KONSUMPCYJNYCH

PRZY TYM POŁOWA TEGO MIESA MARNUJE SIĘ



Zabijamy zwierzęta także 

walcząc z nimi o pożywienie

 Tylko po to, by zapewnić jednemu 

człowiekowi „chleb powszedni” (z soją),

którym mógłby się wyżywić przez 

miesiąc, co najmniej 2 gryzonie musiały 

zostać zabite na polach, w magazynach, 

fabrykach i sklepach. To się sumuje do 

około 2000 w ciągu życia każdego 

człowieka (także wegetarianina).



Konkluzja:
 Uśmiercenie zwierząt do celów badań 

naukowych to wąski margines całości 
przypadków uśmiercania zwierząt przez 
człowieka do jego celów.

 Przy tym: znaczna część zwierząt 
doświadczalnych to zwierzęta użyte do testów 
wymaganych przez prawo, do których 
wyeliminowania skutecznie się dąży.

 Myszy, szczury, inne gryzonie, kurczęta i ryby 
to ponad 90% zwierząt używanych do badań 
naukowych.

 „Bardziej rozwinięte” zwierzęta są używane 
bardzo oszczędnie (1-3%) i tylko do 
specjalnych celów.



Problem bólu i cierpienia zwierząt 

doświadczalnych
 Warunki utrzymania zwierząt doświadczalnych 

są z reguły dobre a standardy są 

systematycznie podwyższane (także mocą 

nowej Dyrektywy UE  2010/63).

 Klimatyzacja w zwierzętarniach jest lepsza niż 

w hotelach (11 wymian na godzinę)

 Nie jest prawdą, że każde zwierzę 

doświadczalne cierpi. Odwrotnie, relatywnie 

niewiele zwierząt doświadczalnych odczuwa 

znaczny ból, stres lub dyskomfort na skutek 

zastosowania procedur doświadczalnych.



Większość zwierząt jest poddawanych 

bezbolesnym doświadczeniom albo 

odczuwa tylko niewielki, krótkotrwały ból.

 W skali Europy tylko około 7% 
zwierząt doświadczalnych 
kiedykolwiek odczuwa ból lub stres 
o średnim lub silnym natężeniu. I ta 
proporcja stale spada.

 W przypadku około 50% zwierząt
jedyną procedurą jest uśmiercenie
w celu pobrania tkanek (ta 
proporcja stale rośnie z powodu 
rozwoju badań in vitro).

 Następne 10-15% zwierząt jest 
obserwowanych, bezboleśnie 
testowanych lub uczonych przed 
zabiciem.

 Prawie 30% zwierząt jest 
operowanych pod narkozą, a 
następnie dostają środki 
przeciwbólowe po operacji.



Najtrudniejsze do uniknięcia 

przypadki zadawania bólu i 

cierpień:

- badania mechanizmów bólu i działania nowych 
środków przeciwbólowych;

- badania nad nowotworami

- badania nad sposobami postępowania po 
zawale serca

- okres pooperacyjny w doświadczeniach 
chronicznych;

- badania nad stresem chronicznym;



Zastąpić badaniami in vitro?
 Więcej niż połowa zwierząt doświadczalnych jest 

jedynie dawcami organów lub komórek do badań 
in vitro.

 Badania in vitro są bardzo pożyteczne w fazie 
wstępnej, przed doświadczeniami na zwierzętach.

 Badania na pojedynczych komórkach in vitro 
dostarczyły cennych informacji o procesach 
wewnątrzkomórkowych. Są też bardzo pomocne 
we wstępnym testowaniu toksyczności. Do tych 
celów używa się ich coraz częściej, zastępując 
nimi wiele badań na zwierzętach.

 Jednak pojedyncze komórki reagują inaczej niż 
całe organy, a te inaczej niż cały organizm.

 Tak więc, większość ważnych wyników
uzyskanych in vitro musi być powtórzona in vivo.



Testy z użyciem zwierząt są w miarę 

możliwości zastępowane testami in 

vitro
 Około 30% ogólnej liczby zwierząt jest 

używanych do przepisanych prawem 
testów. Kiedy powstaje wiarygodny test 
in vitro (na przykład test pirogenowy z 
krwią skrzypłocza (Limulus), liczba 
zwierząt kręgowych używanych do 
testów trwale zmniejsza się, bez szkody 
dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.



Bezsensowne badania?
200 lat temu wiedzieliśmy o budowie i funkcjonowaniu 

organizmów niewiele więcej niż greccy medycy i 
filozofowie 2000 lat wcześniej.

Ten postęp wiedzy zawdzięczmy systematycznym 
badaniom naukowym, w tym badaniom na 
zwierzętach, prowadzonych w ciągu ostatnich dwóch 
wieków.

Postęp wiedzy w ciągu ostatnich 10 lat jest większy niż 
wcześniej przez stulecie.

W ciągu ostatnich 3-4 pokoleń życie człowieka 
wydłużyło się o ponad 20 lat (o całe pokolenie!). Dziś 
ludzie 50-letni uważają się za „jeszcze młodych”, 100 
lat temu uważani byli za starców. Przedłużenie życia i 
lepsze zdrowie zawdzięczamy wiedzy zdobytej w 
doświadczeniach, prowadzonych w którejś fazie na 
zwierzętach. Życie zwierząt towarzyszących 
wydłużyło się dwukrotnie w ciągu 50 lat.



Zyski z badań na zwierzętach trafiają

z powrotem do zwierząt

•Miliony psów, kotów i innych ulubieńców, a także 

zwierząt gospodarskich umierało by na ponad 

200 chorób, które są obecnie uleczalne, albo

którym zapobiega się przez szczepienia.

•Obecnie medycyna weterynaryjna w ciągu kilku 

lat adaptuje do leczenia chorób zwierząt nowe 

metody, które pierwotnie opracowano 

eksperymentując na zwierzętach dla leczenia 

ludzi. Ostatnio – wymiana zastawek serca, 

protezy stawów biodrowych.



Dotąd nie rozwiązane

problemy medyczne

Problemy, których dotąd nie rozwiązano:

Nowotwory

Zapobieganie cukrzycy

Nadciśnienie

Degeneracje nerek i wątroby

Psychozy, depresja

Choroba Alzheimera, Parkinsona

Choroby zakaźne

Testowanie nieszkodliwości i poprawności procedur i technik 

chirurgicznych, urządzeń, leków.

Badania na zwierzętach są nadal niezbędne





Nowe standardy badań naukowych 

z użyciem zwierząt.

Dyrektywa EU 2010/63
 Zasada 3R

 Replacement (zastąpienie). Promuje się 
zastępowanie zwierząt „bardziej rozwiniętych” 
zwierzętami „o mniej złożonej psychice”, a tych -
badaniami in vitro.

 Reduction (ograniczenie liczby zwierząt). 
Wymóg stosowania metod matematycznego 
wyliczania liczby zwierząt potrzebnych do 
osiągnięcia istotności statystycznej różnic przy 
zakładanej zmienności populacji.

 Refinement (ulepszenie badań). Stosowanie 
dokładnych, nowoczesnych metod i 
wieleowymiarowość badań.



Kiedy użycie zwierząt w 

doświadczeniu jest uzasadnione?

 Uzasadnione jest zarówno użycie zwierząt do badań 
podstawowych jak i aplikacyjnych (wypracowywanie 
nowych metod leczenia).

 Nie ma granicy między oboma tymi zakresami badań.

 Badania podstawowe często przynoszą zupełnie nowe 
dane, powodują przełom w zrozumieniu problemu i 
przynoszą znaczne pożytki, ale w dłuższej skali czasu. 
Są to badania wysokiego ryzyka, gdyż wkraczamy w 
sfery „nieznanego”.

 Sama możliwość przeprowadzenia jakichś badań, 
istnienie poprawnie sformułowanego problemu – nie 
wystarcza. Należy sformułować głębsze uzasadnienie: 
dlaczego wiedza, która w tym badaniu może być 
uzyskana jest ważna i w jakim zakresie (ściśle 
naukowym, praktycznym).



Nowe standardy badań naukowych 

z użyciem zwierząt.

Dyrektywa EU 2010/63
 Etyczna ocena projektu badań przez Lokalną 

Komisję Etyczną staje się obligatoryjna w całej 
Europie. W Polsce jest tak już od ponad 20 lat.

 Komisja musi ocenić następujące aspekty procedur, w 
których użyte będą zwierzęta: 

-ich odpowiedniość do celów doświadczeń,

-użycie minimalnej potrzebnej liczby (ale nie mniejszej) i 
użycie odpowiedniego gatunku/szczepu zwierząt;

-zasada minimalizacji cierpienia,

-określono dopuszczalne procedury uśmiercania,

-wymagane kwalifikacje badaczy.

-kontrola zarówno sposobu prowadzenia, jak i 
uzyskanych wyników doświadczeń



Nowe regulacje dotyczące gatunków 

zwierząt doświadczalnych

(Dyrektywa EU 2010/63)
 Po raz pierwszy regulacjami zostały objęte bezkręgowce 

(głowonogi), ze względu na wysoki stopień rozwoju 
mózgu ośmiornic.

 Znaczne ograniczenia badań na ssakach naczelnych. 
Europa importuje prawie 100% małp używanych do 
doświadczeń. Będą mogły być importowane jedynie 
zwierzęta hodowane w niewoli od co najmniej dwóch 
pokoleń. Problemy z samcami pierwszego pokolenia 
(małpy żyją w haremach, większość samców pierwszego 
pokolenia nie jest potrzebnych do dalszej hodowli, nie 
można ich też wypuscić). Wcześniej były używane do 
doświadczeń.

 Całkowity zakaz badań i testów na małpach 
człekokształtnych. Szympansy były importowane do 
badań wirusa żółtaczki typu C i badań etologicznych.



Inne zmiany prawne
 Możliwość ponownego użycia zwierzęcia w procedurach nie 

powodujących znaczącego cierpienia. Zapis ten wywołuje 

kontrowersje.

 Nowa klasyfikacja stopni uciążliwości doświadczeń. 

Zadawanie cierpień jest większym problemem moralnym niż 

uśmiercanie

 Włączenie form płodowych od 2/3 czasu rozwoju płodowego, 

oraz samodzielnie odżywiających się form larwalnych.

 Wymóg szkolenia nowych naukowców

 Rozszerzone kontrole prowadzenia i wyników doświadczeń

 Zwiększona rola lekarzy weterynarii. Każda instytucja 

utrzymująca zwierzęta laboratoryjne i prowadząca badania 

musi mieć zapewnioną opiekę lekarza weterynarii.

 Każdy kraj coroczne wysyła sprawozdania do UE o liczbie 

użytych do doświadczeń zwierząt i sposobie ich użycia.



Co motywuje naukowców?
 Chęć zysku? Są łatwiejsze sposoby dorobienia się.

 Ambicja, potrzeba dominacji – tak, to dość częste u 
naukowców, nie tylko pracujących na zwierzętach. Ale jest 
bez porównania częstsze w świecie polityki i biznesu. 
Stawki i wygrane też są tam bez porównania wyższe.

 Dążenie do osiągnięcia wyższego statusu społecznego na 
drodze kariery naukowej – generalnie godne pochwały, 
choć ten status się systematycnie zmniejsza. Jednak wielki 
sukces naukowy jest rzadkością i zawsze jest 
zapracowany bardzo ciężko. Jeżeli dąży się jedynie do 
podniesienia własnego statusu społecznego, to można to 
zrobić znacznie łatwiej i pewniej w innych dziedzinach.

 Najważniejszą motywacją dobrych naukowców 
wydaje się być dążenie do odkrycia prawdy, 
zaspokojenia ciekawości i potrzeba twórczej 
działalności.



Czy ciekawość jest perwersją?
 „Pożądanie wiedzy jest naturą człowieka” – Arystoteles

 Kręgowce (ryby, ptaki, ssaki), a także niektóre owady i 
ośmiornice, wykazują silną reakcję na nowość. Jest to lęk lub 
ciekawość.

 Te same bodźce mogą wywoływać lęk lub ciekawość, a 
często te uczucia powstają jednocześnie.

 „Nieznane” jest jednym z najbardziej lękotwórczych bodźców.  
Jeśli niebezpieczeństwo wydaje się słabe lub odległe, 
powstaje silna reakcja orientacyjna, za którą idzie 
eksploracja, pozwalająca na zebranie informacji i redukcję 
lęku i stresu. 

 Wiedza redukuje także prawdopodobieństwo, że rzeczywiste, 
nieprzewidziane zjawiska zagrożą naszemu dobrobytowi, a 
nawet istnieniu. Takie jest biologiczne znaczenie napędu 
ciekawości.

 Oczywiste są ograniczenia etyczne zaspokajania ciekawości. 
Nieczynienie zła/szkody bez poważnej przyczyny. Stosuje się 
do całego świata, także nieożywionego.



Ciekawość daje zyski społeczne

 Naukowcy pragnący zaspokoić własną ciekawość 
są „badaczami nieznanego” w imieniu całej 
ludzkości.

 Wyniki badań naukowych (nie tylko na 
zwierzętach) pozwalają na ograniczenie lęku przed 
nieznanym i zapobieganie nie rozpoznanym 
zagrożeniom.

 Wcześniej redukcję lęku (lecz nie zagrożenia) 
zapewniała religia.

 Parareligijny charakter ruchu „zielonych”. Teoria 
człowieka jako „kosmicznej pomyłki”.

 Czy człowiek może żyć bez religii (uznania 
jakiegokolwiek absolutu i nie podlegającej 
negocjacji, wspólnej formy jego kultu)?



Kosmiczny wymiar badań 

naukowych?

 Jedynie ludzie (i dopiero bardzo niedawno) 

stworzyli system akumulacji i przekazywania 

wiedzy (informacji) o całym Wszechświecie i, 

czynienia jej trwałą i powszechnie dostępną.

 Być może „Kosmiczną Misją” cywilizacji ludzkiej 

jest akumulacja i przechowywanie informacji o 

całym wszechświecie? 

 Czy jesteśmy Pamięcią i Świadomością 

Wszechświata? 

 Czy chcemy się podjąć tej roli?



PODSUMOWANIE

Aspekty etyczne doświadczeń na 

zwierzętach
 Doświadczenia na zwierzętach stwarzają pewne 

konflikty etyczne. Nie mogą więc być prowadzone 
bez żadnych ograniczeń, ani też bez akceptacji 
członków społeczeństwa.

 Naukowcy mają prawo i obowiązek brać udział w 
negocjowaniu kompromisu dotyczącego 
współcześnie uznawanych standardów etycznych, 
natomiast nie mogą istnienia takich standardów 
ignorować.

 Nie mogą też prowadzić badań na zwierzętach bez 
demokratycznie wyrażonego poparcia 
społeczeństwa dla takich badań.



Badania na zwierzętach przynoszą ogromne 

TRWAŁE korzyści poznawcze i 

ekonomiczne.

Coraz rzadziej badania te powodują 

poważne zagrożenie dla dobrostanu 

żyjących zwierząt.

Jednocześnie przepisy dotyczące użycia 

zwierząt do doświadczeń naukowych są

najbardziej restrykcyjne spośród wszystkich 

przepisów dotyczących użycia zwierząt do 

potrzeb ludzkich i są stale zaostrzane.



Zwierzęta laboratoryjne:

czy największy problem?
 Mało liczna grupa zwierząt, a więc mały „zakres” 

szkód i problemu

 W większości przypadków zwierzęta laboratoryjne 

za życia nie cierpią, lub cierpią niewiele.

 Badania z ich udziałem ciągle przynoszą ogromne 

korzyści, także dla zdrowia innych zwierząt.

 Ogromna ilość energii kierowana na regulację i/lub 

zwalczanie doświadczeń na zwierzętach w 

najlepszym wypadku przynosi niewielkie zyski, w 

najgorszym, szkodzi szerszym interesom zwierząt



Niezbędny jest dialog naukowców ze 

społeczeństwem

 Naukowcy muszą społeczeństwo informować o 
swoich badaniach i prowadzić z nim dialog.

 Nieuchronnie, czasem będą pozostawać w 
sporze z opinią społeczną.

 Nie rezygnując z własnych racji, naukowcy 
muszą uważnie słuchać, co sądzi opinia 
społeczna i próbować zrozumieć jej racje.

 Konieczne jest wyjaśnianie opinii społecznej 
celu i znaczenia badań, przedstawianie wartości 
w imie jakich robi się badania i perspektyw.

 Bez akceptacji społecznej nie jest możliwe 
uprawianie nauki, także badań na zwierzętach.



Czy największe nakłady energii są 

kierowane w stronę największych 

problemów współżycia ludzi i zwierząt?

 Nigdy i w żadnej dziedzinie nie osiągniemy 

stanu idealnego – pełnego zaspokojenia 

potrzeb jakiejkolwiek grupy zwierząt.

 Problemy są tym większe, im liczniejsza 

jest grupa zwierząt której dotyczą.

 Dobre intencje bez wiedzy o potrzebach i 

problemach  nie są gwarancją dobrego 

traktowania.



Pytania

 Przedstaw argumenty etyczne i 

praktyczne za i przeciw kontynuowaniu 

doświadczeń na zwierzętach.

 Przedstaw swoje poglądy w sprawie 

prowadzenia/zaniechania doświadczeń 

naukowych na zwierzętach. Omów 

argumenty na rzecz Twojego stanowiska.


