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Jajka bezklatkowe:  
Mit a rzeczywistość

Niniejszy pokaz slajdów jest przeznaczony do użytku non-profit w 
celach edukacyjnych w salach szkolnych i innych ośrodkach edukacji 

społecznej pod warunkiem, że zostanie przedstawiony w całości, a jego 
zawartość nie będzie w żaden sposób modyfikowana. Zarówno tekst 

jak i wiele zdjęć zawartych w prezentacji podlegają prawu autorskiemu.

1

http://www.humanemyth.org
http://www.humanemyth.org


W ciągu ostatnich paru lat, niektóre 

organizacje prozwierzęce zaczęły 

współpracować z segmentem 

przemysłu jajczarskiego, aby 

promować konsumpcję jajek 

określanych jako "bezklatkowe".

www.humanemyth.org
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W relacji z prywatnego spotkania 
między najbogatszą organizacją 
prozwierzęcą w USA a producentami 
jajek "bezklatkowych," stwierdzono, 
że producenci "spodziewają się 
'nansowej bonanzy".

www.humanemyth.org
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Ta sama organizacja zrealizowała 
następnie #lm promujący jajka 
"bezklatkowe." Oto parę ujęć z 
tego video...

www.humanemyth.org
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Zdjęcia pokazują kuryporuszające 
się swobodnie w czystej, 
przestronnej stodole.

www.humanemyth.org
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Wykorzystanie takich obrazów pozwala 
odnosić wrażenie, że jajka określane jako 
"bezklatkowe" pochodzą z "tradycyjnego 
rodzinnego gospodarstwa."

www.humanemyth.org
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Zdjęcia z komunikatów prasowych również 
sugerują, że kury wykorzystywane do produkcji 
jajek "bezklatkowych" żyją w idealnych warunkach.

www.humanemyth.org

"Duży	  uniwersytet	  w	  
samym	  sercu	  Ameryki	  
ma	  serce	  dla	  kur	  niosek"
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Ale czy społeczeństwo nie jest 
wprowadzane w błąd?

www.humanemyth.org
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Spójrzmy na rzeczywistość 
stojącą za mitem...

www.humanemyth.org
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...i odwiedźmy tradycyjne gospodarstwo 
produkujące jajka "bezklatkowe."

www.humanemyth.org
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Praktycznie wszystkie jajka określane 
jako "bezklatkowe" są produkowane 
w dużych zakładach przemysłowych.

www.humanemyth.org
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W ciemnych budynkach tłoczą się 
tysiące zwierząt.

www.humanemyth.org
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Duża koncentracja odchodów wystawia 
zwierzęta na działanie toksycznych gazów 

takich jak amoniak czy siarkowodór.

www.humanemyth.org
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Pracownicy "bezklatkowych" 
zakładów są widywani w 

maskach przeciwgazowych.

www.humanemyth.org
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Jeśli za produkcją jajek 

"bezklatkowych" stoi taka 

rzeczywistość, dlaczego niektóre 

organizacje prozwierzęce zajmują 

się promocją ich konsumpcji?

www.humanemyth.org
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Twierdzą, że robią to, aby zastąpić 
klatkową produkcję jajek...

www.humanemyth.org
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...produkcją "bezklatkową."

www.humanemyth.org
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Mówią, że kury w zakładach 
"bezklatkowych" mogą przynajmniej 

znosić jaja w gniazdach, swobodnie się 
poruszać i rozprostowywać skrzydła...

www.humanemyth.org
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Ale czy 

rzeczywiście 

ma sens, żeby ludzie, 

którym zależy na 

zwierzętach lobbowali 

za zamianą jednej 

formy eksploatacji...

Kura uratowana z 
fermy z klatkami 

bateryjnymi

www.humanemyth.org
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Kura uratowana 
z hodowli 

"bezklatkowej"

...na "nową ulepszoną" formę 
tej samej eksploatacji?

www.humanemyth.org
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Te same organizacje prozwierzęce 

zachęcają działających w dobrej wierze 

studentów/tki i aktywistów/tki 

społecznych do prowadzenia kampanii za 

przestawieniem się uniwersytetów, 

instytucji państwowych i korporacji na 

jajka określane mianem "bezklatkowych." 

www.humanemyth.org
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Informacje prasowe tych kampanii 

powtarzają na okrągło, że jajka 

określane jako "bezklatkowe" 

są dobre dla zwierząt 

i środowiska, oraz 

że są smaczniejsze.

www.humanemyth.org
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W studenckiej gazecie “Harvard Crimson” 
cytowano wypowiedź obrońców zwierząt:

“Kury hodowane na bezklatkowych fermach mogą 
swobodnie przemieszczać się w stodole lub na 

wybiegu o ile pozwala na to pogoda, zakładać gniazda 
i biegać prawie tak, jak robiłyby to na wolności.”

 
www.humanemyth.org
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Na innym college'u, przytaczano wypowiedź 
obrońców zwierząt dla mediów, w której twierdzili, że 

gdyby uczelnia ta przeszła na jajka "bezklatkowe":

“Moglibyśmy sobie pogratulować wiedząc, że 
te ptaki miały przyzwoite życie...”

www.humanemyth.org
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W San Jose Mercury News, kierownik ds. wyżywienia 
jednej z największych 'rm w USA (z rankingu 

"Fortune 500") wypowiedział się w następujący 
sposób o przejściu 'rmy na jajka "bezklatkowe":

“Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego kroku. 
Myślę, że będziemy mieć do czynienia z efektem 

fali. Inne firmy też zechcą upewnić się, że 
zwierzęta są traktowane humanitarnie.”

www.humanemyth.org
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Takie rzeczy mówi się 
społeczeństwu...

a jaka jest rzeczywistość?

www.humanemyth.org
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Praktycznie wszystkim 
kurom wykorzystywanym 
do produkcji jajek, 
w tym jajek "bezklatkowych" 
siłą okalecza się 
dzioby, aby 
zminimalizować 
obrażenia jakie zadają 
sobie nawzajem, kiedy 
żyją w tłoku.

Kaleczenie 
dziobów

www.humanemyth.org
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Aby okaleczanie 
wydawało się mniej 

przerażające, przemysł 
jajczarski oraz - obecnie – 

niektóre organizacje 
prozwierzęce 

używają terminów 
"przycinanie dzioba" czy 

"kształtowanie dziobów."

www.humanemyth.org
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Uszkodzone dzioby 
nigdy nie odrastają...

www.humanemyth.org

29

http://www.humanemyth.org
http://www.humanemyth.org


...a gdy kury 
rosną, często 
dochodzi do 
pogarszających 
zdrowie 
deformacji.

www.humanemyth.org
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Wylęgarnie
Praktycznie wszystkie kury wykorzystywane 
w każdym typie produkcji jajek, łącznie z 
jajkami "z wolnego wybiegu" czy 
"bezklatkowymi" na dużych i małych 
fermach, pochodzą z wylęgarni, gdzie 
zabijane są pisklęta płci męskiej. 

www.humanemyth.org
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Kogutki nie będą znosić jajek i 
dlatego są bezużyteczne dla 

przemysłu jajczarskiego.

www.humanemyth.org
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www.humanemyth.org

W USA, setki milionów nowo wyklutych 
kogutków podziela co roku ten sam los: duszą się 
wyrzucone na śmietnik lub są mielone żywcem w 
celu wyprodukowania nawozu czy paszy.
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www.humanemyth.org

Uratowana kura-rodzicielka; jej 
grzbiet jest pokryty świeżymi otarciami 

od ciągłego wspinania się na nią 
kogutów, którego celem była produkcja 

kolejnych zapłodnionych jaj.

Zapłodnione jaja w 
wylęgarniach pochodzą 
od kur, które są 
zmuszane do ciągłej 
kopulacji do momentu, 
gdy ich organizm jest już 
zbyt wyniszczony, by 
kontynuować produkcję.

Kury-rodzicielki
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Wszystkie zakłady produkcji jajek, niezależnie 
od typu i wielkości, zabijają kury nioski, 
których zdolność do znoszenia jajek spadła 
(przeważnie po dwóch latach), gdyż karmienie 
wycieńczonych osobników wpływa 
bezpośrednio na zmniejszenie dochodów.

Przedwczesna śmierć

www.humanemyth.org

35

http://www.humanemyth.org
http://www.humanemyth.org


Ich ciała są często tak wyniszczone, że 
zostają użyte do produkcji nawozu, 
przerobione na                  paszę dla 
 zwierząt albo po              prostu 
       wywożone na            
        wysypisko                   
            śmieci.

Zakład przetwórstwa “wybrakowanych kur”
www.humanemyth.org
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W 2007 roku, osoba prowadząca śledztwo na 
fermie "bezklatkowej" dowiedziała się, że 80 000 
"wybrakowanych kur" zostało zapakowanych do 
beczek i zagazowanych na śmierć zanim 
przewieziono je na wysypisko śmieci.

www.humanemyth.org
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Czy można uczciwie twierdzić, że 
którekolwiek z tych działań to 

“humanitarne traktowanie”, “pełne 
szacunku” i “współczucia”?

www.humanemyth.org
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Prawda jest taka,
że niezależnie od rodzaju fermy, 
produkcja jaj to biznes polegający na 
sprowadzaniu zwierząt na świat, 
sprawowaniu kontroli nad ich życiem i 
zabijaniu ich, gdy ich dalsza 
egzystencja przestała przynosić zyski.

www.humanemyth.org
39

http://www.humanemyth.org
http://www.humanemyth.org


Prawda jest taka,
że wydany w 2006 r. raport ONZ 
określa hodowlę zwierząt jako główne 
źródło gazów cieplarnianych, 
przewyższające swoją skalą cały 
transport - samochody, ciężarówki, 
autobusy, pociągi, statki i samoloty 
razem wzięte.

www.humanemyth.org
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Prawda jest taka, 
że każdy zakup jajek lub wielu 
gotowych produktów zawierających 
jajka oznacza sprowadzanie na świat 
kolejnych kurcząt, kolejne partie 
zabitych kogutków, następne kury 
nioski, które zostaną wyeksploatowane, 
wycieńczone i zabite.

www.humanemyth.org
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Ale stać nas na więcej.

www.humanemyth.org
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Kury mogą dożyć 10 i więcej lat jeśli pozwoli 
się im żyć swobodnie bez eksploatacji i rzeźni.

www.humanemyth.org
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Opiekują się 
swoimi młodymi, 
karmią je i 
chronią, 
podobnie 
jak robią to inne 
zwierzęta.

www.humanemyth.org
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Te bezbronne istoty zasługują na 
nasz szacunek i ochronę.

www.humanemyth.org
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www.humanemyth.org

Dla zwierząt i dla dobra naszej planety, 
rozważ sprzeciw sumienia odmawiając 

uczestnictwa w niesprawiedliwości 
związanej z przemysłem jajczarskim.
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Wybierz dietę, która 
nie krzywdzi 
zwierząt ani ludzi - 
zdrową dietę opartą 
na produktach 
roślinnych, wolną 
od jajek i gotowych 
produktów je 
zawierających.

www.humanemyth.org

Dostępny jest duży 
wybór produktów 
alternatywnych, w tym 
zastępników jajek do 
wypieków.
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www.humanemyth.org

Każdy z naszych wyborów może wydawać się 
mało znaczący. Ale wiele małych wyborów 
składa się na odczuwalny wkład w tworzenie 
sprawiedliwego i pokojowego świata.
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Nie daj się nabrać na mit o 
humanitarnej hodowli!

 www.HumaneMyth.org
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Specjalne podziękowania otrzymują:

Patty Mark i jej zespół
Animal Liberation Victoria

www.alv.org.au

Michele Alley-Grubb i jej zespół
Peaceful Prairie Sanctuary
www.peacefulprairie.org

 www.HumaneMyth.org
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