Uprzejmie informujemy, że w dniach 25-27 sierpnia 2020 roku odbędzie się w Warszawie XII
Kongres IFASA (International Fur Animal Scientific Association), organizowany przez Polskie
Towarzystwo Zootechniczne. Więcej informacji na stronie www: ifasa2020.pl
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Europejska Federacja Zootechniczna (EAAP – European Association of Animal Science) powstała 5 listopada
1949 roku w Paryżu. Należy przypomnieć, że skrót
EAAP zachował się po poprzedniej nazwie organizacji:
European Association of Animal Production, którą zmieniono w 2005 roku na zjeździe w Antalyi (Turcja). Wracając do początków, krajami założycielskimi były: Austria, Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Iran,
Maroko, Republika Federalna Niemiec, Szwajcaria,
Włochy i Tunezja. Na przestrzeni 70 lat wzrastała liczba
członków oraz ewoluowały formy działalności. Obecnie
w skład Federacji wchodzi 35 krajów członkowskich
(z czego 26 należy do Unii Europejskiej) oraz ponad
3800 członków indywidualnych. Do 2005 roku Polska
reprezentowana była przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, a następnie oficjalnym reprezentantem Pol-

26

ski w EAAP zostało Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
Notabene, inne kraje członkowskie reprezentowane są
przez różne podmioty, począwszy od ministerstw rolnictwa, poprzez organizacje hodowców, a skończywszy na
jednostkach naukowych.
Ostatnie XX-lecie
Każdy jubileusz jest okazją do wspomnień. Tym razem
była to okolicznościowa publikacja pt. „1999-2019 TWENTY YEARS OF HISTORY”, w której przedstawiono historię ostatnich 20 lat Federacji. To liczące 107 stron
opracowanie jest interesującym i wartościowym kompendium wiedzy nie tylko o rozległych formach działalności tej organizacji. Znajdujemy tam między innymi
charakterystykę trendów w produkcji zwierzęcej z globalnej i europejskiej perspektywy. Przedstawiono tematykę dorocznych zjazdów, eksponując jej ewolucję, dobrze przystosowującą się zarówno do oczekiwań nauki,
jak i potrzeb praktyki. Dowodem tego jest rosnąca liczba
uczestników. Jeszcze do niedawna przekroczenie liczby
1000 delegatów było postrzegane w kategoriach rekordu, a w ostatnich kilku latach stało się normą. EAAP
bierze aktywny udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych głównie ze środków Unii Europejskiej. Współpracuje także z Organizacją ds. Rolnictwa i Wyżywienia (FAO), Międzynarodowym Komitetem Kontroli Użytkowości Zwierząt (ICAR), Międzynarodowym Centrum Zaawansowanych Studiów Rolnictwa
Śródziemnomorskiego (CIHEAM), Światowym Stowarzyszeniem Produkcji Zwierzęcej (WAAP), Amerykańskim Towarzystwem Zootechnicznym (ASAS), Amerykańskim Stowarzyszeniem Mleczarskim (ADSA) i wielu
innymi. Federacja wydaje renomowany periodyk naukowy ANIMAL oraz ANIMAL FRONTIERS i NEWSLETTER. Opracowanie zawiera także zestawienie najważ-
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niejszych osobowości uczestniczących w ostatnim dwudziestoleciu w pracach Federacji. Członkiem Rady
EAAP był prof. dr hab. Roman Niżnikowski, natomiast
wśród 60 najbardziej zasłużonych działaczy XX-lecia
wymieniono dr Dorotę Krencik, wyróżnioną na Zjeździe
w Belfaście w 2015 roku.
Obecnie w ramach Federacji funkcjonuje 11 komisji:
bydła, genetyki, zdrowia i dobrostanu, koni, systemów
użytkowania zwierząt gospodarskich, żywienia, fizjologii, świń, owiec i kóz, owadów oraz precyzyjnego chowu
zwierząt. Należy podkreślić, że podczas ostatniego
Zjazdu EAAP w 2019 roku podjęte zostały działania
zmierzające do utworzenia komisji drobiu. Jest to wspólna holendersko-polska inicjatywa.
Zjazd EAAP w 2019 roku
Tematem przewodnim 70. Zjazdu EAAP w Gandawie
(Belgia), w dniach 26-30 sierpnia 2019 roku, był „Chów
zwierząt dla zdrowego świata”. Obrady odbywały się
w siedmiu typach sesji: (1) sesje tematyczne (theme
sessions), (2) współpracy z praktyką (industry sessions),
(3) odkryć (discovery sessions), (4) wyzwań (challenge
sessions), (5) młodych naukowców (early-carrier scientist’s sessions), (6) sesje związane z realizacją projektów badawczych (project sessions), (7) sesje grup roboczych (working group sessions), (8) wolne komunikaty
(free communications). Zaprezentowano 1145 doniesień
naukowych, w tym 692 komunikaty ustne oraz 453 postery. Łącznie obrady toczyły się w 73 sesjach, w których wzięło udział 1432 delegatów, nie tylko z Europy.
Podczas zjazdu omawiano szerokie spektrum zagadnień, co znajduje potwierdzenie w rozległej tematyce poszczególnych sesji. Nie sposób omówić wszystkich referatów i komunikatów naukowych. Warto jednak zatrzymać się na najważniejszych z nich. Wiodącym tematem
sesji plenarnej były szeroko rozumiane aspekty etyczne
produkcji zwierzęcej. Znalazło to odzwierciedlenie w doborze prelegentów reprezentujących różne podejścia: dr
Bart Gremmen – etyk i filozof z Uniwersytetu w Wageningen, lider nowo powołanej grupy roboczej ds. etyki w ramach EAAP oraz dr Bernice Bovenkerk – filozof i etyk
(również z Wageningen); ks. dr Louis Caruan – duszpasterz i filozof z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie oraz dr Gary L. Francione – prawnik i filozof
ze Szkoły Prawa Uniwersytetu w Rutgers (USA).
Nie zabrakło odważnych pytań, które wprawdzie pojawiają się, lecz zwykle na specjalistycznych zjazdach.
Na przykład dr Gremmen pytał:
– czy człowiek ma prawo używać zwierząt jako źródła
komórek macierzystych lub organów do hodowli i/lub
transplantacji ludzkich organów, co jest jednoznaczne
z tworzeniem chimer człowiek-gatunek dawcy?
– czy człowiek ma prawo zmieniać genomy i czy niesie to ryzyko odziedziczalnych modyfikacji?
– czy jest prawdopodobnym ryzyko natury medycznej, że komórki macierzyste „przekształcą się” w komórki mózgowe, a co za tym idzie, czy chimera stanie się
„osobą”?
Warto też odnotować ostatnie zdania tego interesującego referatu, będące jednocześnie wnioskiem i ape-
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lem do naukowców z zakresu nauk o zwierzętach, że
powinni oni niezwłocznie ustalić etyczny plan działania
wobec naukowych innowacji.
Z kolei ks. dr Luis Caruan postawił problem: Różne
religie, różne podejścia etyczne? Zainteresowanie etyką
w odniesieniu do zwierząt wzrasta, co związane jest
z ogromnym postępem technologicznym przy jednoczesnej globalnej presji ekologicznej. Podkreślił, że usytuowanie w konkretnej religii nie zwalnia nikogo z posługiwania się obiektywną prawdą w wyborze etycznej postawy w odniesieniu do traktowania zwierząt. Człowiek
powinien szanować i racjonalnie wykorzystać swój
przywilej wyższości nad zwierzętami, ukierunkowując
tę wyższość na zapewnienie odpowiedniej opieki podczas wykorzystywania zwierząt do „kreatywnych” celów. Opieka nad zwierzętami jest niezaprzeczalnym obowiązkiem człowieka zarówno moralnym, jak i religijnym.
Kolejny prelegent dr Gary L. Francione ‒ prawnik i filozof, kontestował aktualne akceptowalne definicje dobrostanu zwierząt. Już na wstępie podkreślił, że: zwierzęta powinny mieć co najmniej jedno fundamentalne,
prelegislacyjne prawo z przesłanek moralnych ‒ prawo
do nie bycia własnością. Odwołał się do sumienia ludzi
ustanawiających prawo dotyczące dobrostanu zwierząt
w chowie ekstensywnym i ubojniach zwierząt, argumentując, że ochrona „interesów” zwierząt jest kosztowna
i z reguły nie przeznacza się środków na zmianę standardów, które nie przyniosą ekonomicznych korzyści.
Ostatni referat w sesji plenarnej, wygłoszony przez dr
Bernice Bovenkerk, dotyczył etycznych aspektów modyfikacji genetycznych, nie tylko w kategoriach GMO,
lecz także wielu technik, chociażby sztucznego rozrodu.
Mówczyni skoncentrowała się na czterech zagadnieniach przesiąkniętych wyraźnym sceptycyzmem społecznym: 1) naruszenie integralności organizmu zwierzęcego, 2) instrumentalizacja (uprzedmiotowienie) zwierząt,
3) „zabawa w boga”, 4) działanie wbrew naturze. Zdaniem
prelegentki, istnieje potrzeba niezwłocznego podjęcia
prac nad uregulowaniami prawnymi z tego zakresu. Zagadnienia etyczne powinny stać się częścią publicznej
debaty, szczególnie w kontekście pytania: w jakim świecie chcemy żyć?
Jak już wspomniano, tematyka sesji specjalistycznych była bardzo obszerna. Nawiązując do tematu przewodniego Zjazdu, wiele miejsca poświęcono zagadnieniom związanym ze zdrową żywnością. Truizmem jest
stwierdzenie, że u podstaw zdrowej żywności jest nie
tylko odpowiednie żywienie zwierząt i warunki ich
utrzymania, lecz także genetyczne doskonalenie populacji i efektywne gospodarowanie szeroko rozumianymi zasobami biologicznymi świata w kontekście rosnących potrzeb społeczeństwa. Potrzeby te wynikają w dużej
mierze z tendencji demograficznych. Wiele wskazuje,
że w 2050 roku na naszej planecie będzie zamieszkiwało ponad 9 mld ludzi. Wzrost liczby ludności to nie tylko
zwiększone zapotrzebowanie na żywność (coraz bardziej zdywersyfikowaną), lecz również coraz większa
presja na środowisko. Wiele referatów i komunikatów
prezentowanych na Zjeździe dotyczyło oddziaływania
produkcji zwierzęcej na środowisko. Dużo miejsca po-
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święcono środowiskowym i genetycznym uwarunkowaniom metanogenezy w populacjach przeżuwaczy, szczególnie krów. Wskazano na interakcje między efektywnością żywienia a produkcją metanu. Generalnie, wyższej
wydajności mleka towarzyszy większa efektywność żywienia i w konsekwencji mniejsza „wydajność” metanu.
Przy okazji warto wspomnieć, że współczynnik odziedziczalności produkcji metanu kształtuje się na poziomie 0,1-0,4. W ten nurt wpisują się także rozległe badania nad zmianami klimatu i ich konsekwencjami dla produkcji zwierzęcej.
Kolejnym istotnym zagadnieniem poruszanym na
Zjeździe była tzw. gospodarka o obiegu zamkniętym (circular economy). W kontekście deficytu białkowego obiecujące są wyniki badań nad wykorzystaniem owadów
w żywieniu różnych gatunków zwierząt. W ten nurt wpisywała się także tematyka alternatywnych komponentów paszowych, m.in. wykorzystania produktów ubocznych. Odrębna sesja dotyczyła chociażby stosowania alg.
Jak zwykle na przestrzeni ostatnich lat wiele miejsca
poświęcono tzw. precyzyjnemu chowowi zwierząt (Precision Livestock Farming) w odniesieniu do różnych gatunków. Nowoczesne technologie, a przede wszystkim
tzw. transformacja cyfrowa, pozwalają nie tylko na automatyzację wielu zootechnicznych czynności, lecz także
rejestrację wielu cech, chociażby opisujących behawior
czy, wspomniany wyżej, wpływ na środowisko.
Podczas obrad kilku sesji mówiono też o różnych
aspektach selekcji genomowej w populacjach zwierząt
gospodarskich. Warto przypomnieć, że strategia doskonalenia populacji bazująca na polimorfizmie pojedynczych sekwencji nie tylko stymuluje postęp hodowlany
i minimalizuje wzrost inbredu, lecz również umożliwia
objęcie selekcją cech trudno mierzalnych. Od kilku lat
na zjazdach EAAP obecna jest również epigenetyka,
pozwalająca na pełniejsze zrozumienie mechanizmów
dziedziczenia niektórych cech. Kolejnym ważnym obszarem badawczym jest ochrona zasobów genetycznych zwierząt, prezentowana pod wymownym tytułem
sesji „co chronimy?”. Mówiono też o działaniach podejmowanych na rzecz wzrostu świadomości społecznej
w zakresie potrzeby ochrony zasobów genetycznych.
Nie zabrakło też bloku zagadnień związanych ze
zdrowotnością zwierząt. Duże możliwości w tym zakresie rysują się wraz z coraz szerszym stosowaniem szeregu zaawansowanych biotechnik związanych z ingerencją w florę jelitową (w tym interakcjach mikrobiom – „gospodarz”), czy w przypadku kur także stymulacją in-ovo.
Tradycyjnie wiele sesji ukierunkowanych było na problematykę hodowli i chowu poszczególnych gatunków
zwierząt gospodarskich. Warto w tym miejscu wspomnieć o obradach dotyczących roli koni w kulturze europejskiej na przestrzeni wieków.
Wszystkie prezentacje i dyskusje plenarne są dostępne online na stronie http://www.eaap.org/session-live/.
Uczestnikami tegorocznego Zjazdu byli przedstawiciele 26 krajów, w tym 37 delegatów z Polski, którzy
przedstawili 15 zamawianych referatów i doniesień ustnych oraz 27 posterów. Dr hab. Katarzynie Stadnickiej
(UTP w Bydgoszczy) powierzono organizację i prowa-
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dzenie obrad sesji „Health in poultry and free communications”, natomiast dr. hab. Marcinowi Pszczole (UP
w Poznaniu) sesji pt. „Novelties in genomics research
and their impact on genetic selection”. W
�������������
nurt sukcesów wpisują się również dwie prestiżowe nagrody dla
dr. hab. Marcina Pszczoły: dla młodych pracowników
nauki oraz nagroda za najlepszą prezentację ustną dotyczącą tzw. syndromu drugiego miotu u trzody chlewnej. Referaty i komunikaty naukowe, w których autorami lub współautorami byli przedstawiciele naszego
kraju podano w tabeli.
Walne Zgromadzenie EAAP
Porządek dzienny posiedzenia obejmował 22 pozycje
zarówno o charakterze informacyjnym, jak i decyzyjnym. Przedstawiono m.in. informacje o realizacji zadań
w ostatnich czterech latach, dobrej kondycji wydawnictw
EAAP (Animal Journal oraz Newsletter) oraz przebiegu
tegorocznego kongresu.
Jedną z najważniejszych decyzji tegorocznego zgromadzenia był wybór prezydenta EAAP, który obejmie
swoje obowiązki od kolejnego Zjazdu. Obecny prezydent dr Mathias Gauly przedstawił, zaakceptowaną później, kandydaturę dr Isabel Casasus Pueyo (Hiszpania).
Jest to pierwsza kobieta w historii piastująca tę funkcję.
Nowa prezydent jest doktorem medycyny weterynaryjnej, pracuje na Uniwersytecie w Saragossie (Hiszpania). Koordynowała siedem projektów badawczych finansowanych ze środków UE, a w kolejnych 24 była
wykonawcą. Jest autorem lub współautorem 52 oryginalnych prac twórczych, które ukazały się na łamach
renomowanych periodyków, a także 110 innych publikacji naukowych oraz 212 komunikatów i referatów prezentowanych na zjazdach naukowych. Współredagowała
sześć książek specjalistycznych. Ten obszerny dorobek
naukowy uzupełnia patent. Prowadzi także aktywną
działalność dydaktyczną i organizacyjną (od 2016 roku
jest członkiem Rady EAAP).
Dokonano także wyboru nowych członków Rady
EAAP (w ramach istniejących struktur geograficznych):
dr Illan Halachmi (Izrael), dr Stephane Ingrand (Francja),
dr Denis Kucevic (Serbia), dr Martin Heinrich Lidauer
(Austria/Finlandia). Przyjęto budżet na 2020 rok. Generalnie, mimo że sytuacja finansowa EAAP nie budzi
obaw, to zasygnalizowano problemy z bieżącym regulowaniem składek członkowskich. Z satysfakcją należy
podkreślić fakt, że nie dotyczy to naszego kraju. Jak już
wspomniano, jest to w dużej mierze efektem długiej i owocnej współpracy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego i Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt.
Sekcja Młodych EAAP powiększyła się o kolejnych
członków, w tym z Polski (mgr Jan Dobrzański i mgr Mateusz Sypniewski z UP w Poznaniu).
Zaprezentowano także strategię działań na najbliższe lata: większość zadań przeznaczona jest dla Rady
i Sekretariatu EAAP, a dwa zadania dla reprezentantów krajowych dotyczą angażowania w prace EAAP
młodych pracowników naukowych. Poinformowano
także o miejscach organizacji kolejnych kongresów –
w roku 2020 Zjazd odbędzie się w Porto (Portugalia).
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II Kongres
Zootechniki Polskiej
„Quo vadis
Zootechniko?”

Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego
oraz
Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN
serdecznie zapraszają na

II Kongres Zootechniki Polskiej
„Quo vadis Zootechniko?”
Tematyka Kongresu porusza szereg aktualnych problemów z sektora produkcji zwierzęcej, także w kontekście zmian klimatycznych:
a) Afrykański pomór świń (ASF),
b) Dotychczasowe i planowane wdrożenia nowoczesnych rozwiązań zootechnicznych spowalniających procesy degradujące środowisko,
c) Akwakultura i jej rola w kształtowaniu gospodarki żywnościowej, a także ekologii, ochronie środowiska, edukacji i promocji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego,
d) Rola edukacji ekologicznej we współczesnym świecie
….i wiele innych niezwykle ważnych i ciekawych tematów.
Wszystkie informacje oraz formularz rejestracji mogą Państwo
znaleźć na stronie internetowej:
www.zootechkongres.pl
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