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Skóry naturalne są prawdopodobnie pierw-
szym materiałem używanym przez człowie-

ka do produkcji okryć a następnie ubrań. Aż do 
drugiej połowy XIX w. skóry futerkowe były po-
zyskiwane głównie przez myśliwych od zwierząt 
dziko żyjących, jednak z powodu zapotrzebowa-
nia gwałtownie rozwijającego się przemysłu, za-
siedlania przez ludzi nowych terenów, jak rów-
nież intensywnej gospodarki rabunkowej stały się 
towarem defi cytowym. Niedobory tego surowca 
wpłynęły znacząco na intensywny rozwój ho-
dowli zwierząt futerkowych. W Polsce przemysł 
futrzarski ma już prawie 90-letnią tradycję, a fer-
my są często dziedzictwem wielopokoleniowym 
(Piórkowska, 2013).

Skóry zwierząt futerkowych są wykorzysty-
wane do wyrobów różnorodnych ciepłych okryć 
oraz dodatków do odzieży. Swoją popularność 
zawdzięczają unikalnym cechom jakościowym, 
których nie da się uzyskać w produkcji tkanin 
sztucznych. Należą do materiałów najbardziej 
ciepłochronnych, a ich specyfi czna budowa wpły-
wa korzystnie na ludzki organizm (Kuźniewicz, 
2013). Oddziaływanie tkanin na organizm ludz-
ki jest uzależnione przede wszystkim od joniza-
cji materiału. Futra naturalne posiadają zarówno 
ładunki ujemne jak i dodatnie, jednak ze zdecy-
dowaną przewagą tych pierwszych, dzięki cze-
mu mają właściwości prozdrowotne. W futrach 
wykonanych z tworzyw sztucznych stwierdzo-
no obecność jedynie ładunków dodatnich, które 
mają niekorzystny wpływ na ludzki organizm 
(Jarosz, 1993). Należy zwrócić szczególną uwagę 
na trwałość futer naturalnych, która jest uwarun-
kowana budową histologiczną, stopniem osadze-
nia włosów oraz stosunkiem ilościowym włosów 
pokrywowych do puchowych. Parametry te ule-
gają zmianom w ciągu roku oraz pod wpływem 
szeregu czynników zewnętrznych i wewnętrz-

nych, przez co nawet przy użyciu nowoczesnych 
technologii człowiek nie jest w stanie wytworzyć 
produktu sztucznego zachowującego cechy skór 
naturalnych. Do cech charakteryzujących ja-
kość skór zwierząt futerkowych należą także gę-
stość i grubość okrywy włosowej, jej wysokość 
i wyrównanie, sprężystość i puszystość włosów, 
miękkość, barwa i połysk (Kuźniewicz, 2013).

Jedyną wadą naturalnych skór futerkowych 
staje się zatem etyczny aspekt ich produkcji, który 
stał się w ostatnim czasie przedmiotem wielu go-
rących dyskusji, obejmujących tematy od techno-
logii produkcji, przez dobrostan zwierząt na fer-
mach, aż po podstawowe pytanie: „czy musimy 
zabijać zwierzęta, żeby nosić ubrania?”. Coraz 
częściej pojawiają się także głosy organizacji 
„pro zwierzęcych”, których członkowie aktywnie 
atakują branżę futrzarską poprzez odpowiednie 
kierowanie opinią publiczną. Stanowi to niemałe 
zagrożenie dla polskiej hodowli, która jest prze-
cież doceniana na forum światowym. Głównymi 
argumentami organizacji potępiających hodowlę 
zwierząt futerkowych jest bezcelowość tego sek-
tora produkcji ze względu na szeroką ofertę two-
rzyw sztucznych, a także dobrostan zwierząt oraz 
ochronę środowiska.

Tymczasem, polscy hodowcy podejmują ko-
lejne kroki w kierunku poprawy warunków swoich 
hodowli, które wpływają bezpośrednio na jakość 
uzyskiwanego przez nich produktu, a co za tym 
idzie – wyższe dochody. Polska jest w tej chwi-
li drugim w Europie i trzecim na świecie produ-
centem skór zwierząt futerkowych, a ich wysoka 
jakość sprawia, że osiągają jedne z najwyższych 
cen na aukcjach skór. Takie wyniki nie byłyby 
możliwe bez zapewnienia zwierzętom wysokich 
standardów dobrostanu, odpowiedniego żywienia 
i stałej opieki weterynaryjnej. Przykładem takiej 
działalności może być wdrażany wśród hodow-
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ców program WELFUR, w którym opracowano 
standardy postępowania z najważniejszymi ga-
tunkami zwierząt futerkowych, tj. norkami, lisa-
mi pospolitymi i lisami polarnymi (Brzozowski, 
2012). Program ten nie jest narzucony ani przez 
krajowe ani unijne przepisy dotyczące utrzymania 
zwierząt. Jak podaje Polski Związek Hodowców 
Zwierząt Futerkowych (PZHZF), jest to własna 
inicjatywa branży, mająca na celu podnoszenie, 
zachowywanie i ofi cjalne potwierdzenie wyso-
kiego standardu hodowli zwierząt futerkowych. 
Na podstawie założeń WELFUR oraz Kodeksu 
Dobrych Praktyk Hodowlanych, Polski Związek 
Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych 
(PZHiPZF) przeprowadza certyfi kacje ferm speł-
niających te warunki. Certyfi katy te są już uzna-
wane przez Dom Aukcyjny w Helsinkach, są 
zatem potwierdzeniem dla kupującego, że naby-
ty przez niego produkt pochodzi z etycznej fer-
my, zachowującej wysoki standard dobrostanu 
i bioasekuracji. Dodatkowym atutem skór certy-
fi kowanych jest to, że osiągają one na aukcjach 
znacznie wyższe ceny, co dodatkowo skłania ko-
lejnych hodowców do przystąpienia do programu 
(sagafurs.com).

Nieocenionym atutem ferm mięsożernych 
zwierząt futerkowych jest ich rola w utylizowaniu 
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. 
Pojawiają się czasami argumenty, że to tylko ha-
sło powtarzane przed hodowców w celu wybiele-
nia swojej branży, bo przecież produkowane przez 
nich tuszki zwierzęce również należą do odpadów 
pochodzenia zwierzęcego i muszą zostać poddane 
utylizacji. Gugołek (2011 b) w swoich badaniach 
wyliczył wskaźnik sprawności utylizacyjnej ferm 
na przykładzie 9 ferm z województw podlaskiego 
i warmińsko-mazurskiego, który wyniósł od 76,9 
do 94,9%. W praktyce oznacza to, że np. ze 100 t 
produktów ubocznych, które trafi ły na fermę, po-
wstało od 5,57 do 23,1 t produktów ubocznych 
w postaci tuszek i tłuszczu zwierząt futerkowych. 
Wydajność utylizacyjna takich ferm jest zatem 
bardzo wysoka i jest najbardziej ekonomiczną 
i ekologiczną formą utylizacji ubocznych pro-
duktów pochodzenia zwierzęcego. Dodatkowo, 
wielu hodowców deklaruje wykorzystanie uzy-
skanego tłuszczu zwierząt futerkowych we wła-
snym zakresie jako materiału opałowego przy pa-
rowaniu śrut zbożowych, co znacząco wpływa na 
zmniejszenie ilości odpadów i zwiększa rentow-
ność ferm. Jak podaje PZHiPZF, polskie fermy 

naturalnie utylizują ponad 40% (około 400 000 
ton) całkowitej masy ubocznych produktów po-
chodzenia zwierzęcego kategorii II i III przetwa-
rzanych w Polsce. Związek podkreśla także, że 
jest to niezwykle ważne ze względu na fakt, iż 
utylizacja przemysłowa jest nie tylko kosztowna 
i energochłonna, ale przede wszystkim szkodząca 
środowisku (pzhipzf.pl). 

Bardzo często pojawiają się oskarżenia, 
że hodowla zwierząt futerkowych jest szkodli-
wa dla środowiska naturalnego, ale kiedy zagłę-
bić się w ten temat okazuje się, że sytuacja ma 
się zupełnie odwrotnie. Sama produkcja skór 
naturalnych jest znacznie bardziej ekologiczna 
niż produkcja materiałów sztucznych, ponieważ 
jest to produkt składający się głównie z białek 
o różnorodnej postaci – związków ulegających 
naturalnym przemianom biochemicznym w pro-
cesie rozkładu. Zarówno w postaci surowej, jak 
i przetworzonej na wyrób futrzarski utylizacja 
skóry przebiega bez emisji szkodliwych związ-
ków chemicznych do środowiska, czego nie 
można powiedzieć o wyrobach syntetycznych, 
otrzymywanych w technologii przetwarzania 
ropy naftowej. Fermy zwierząt futerkowych sta-
nowią także nieswoistą formę ochrony zwierząt 
w środowisku naturalnym. W polskiej hodowli 
jest to najlepiej widoczne na przykładzie bobrów, 
które po II wojnie światowej występowały jedy-
nie w dwóch ostojach – nad Pasłęką i Wigrami, 
a założona w Zakładzie Hodowli Doświadczalnej 
Zwierząt PAN w Popielnie ferma dała początek 
obecnej populacji tych zwierząt (Gugołek, 2011 
a). Dzięki aktywnie rozwijającej się hodowli 
zwierząt futerkowych znacząco spadło również 
pozyskiwanie skór od zwierząt dziko żyjących. 
Intensywne prace hodowlane spowodowały, że 
jakość skór zwierząt hodowlanych jest znacznie 
wyższa niż zwierząt pozyskanych ze środowiska 
naturalnego, dzięki czemu odławianie ich stało 
się nieekonomiczne.

Ważnym argumentem stojącym po stro-
nie ferm futrzarskich jest rachunek ekonomicz-
ny. Według Raportu PWC (2014), bezpośrednio 
lub pośrednio w branży futrzarskiej zatrudnienie 
otrzymuje około 50 tys. osób, a wpływ ekono-
miczny wygenerowany w ciągu roku w wyniku 
działalności tego sektora wynosi ponad 1,7 mld 
zł, co stanowi około 2,5% łącznej wartości uzy-
skiwanej rocznie w polskim rolnictwie. Należy 
zaznaczyć, że niemal 100% polskiej produkcji 
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skór futerkowych jest eksportowane, co przekłada 
się na 4% udziału tej branży w całości polskiego 
eksportu rolno-spożywczego i około 7% eksportu 
produktów rolnictwa, leśnictwa i rybactwa. Taki 
wynik znacząco wpływa na znaczenie kraju na 
rynku światowym. Dodatkowo, zapotrzebowanie 
ferm na zaopatrzenie techniczne, pasze oraz me-
dia ma znaczący wpływ na gospodarkę krajową. 
Przeciętne obciążenie podatkowe małego gospo-
darstwa hodowlanego (do 5 tys. zwierząt) to oko-
ło 96 800 zł, przy czym 47% tej kwoty stanowi 
podatek PIT pracowników i właścicieli. Z kolei, 
przeciętne duże przedsiębiorstwo (powyżej 5 tys. 
zwierząt) odprowadza rocznie na rzecz państwa 
około 486 000 zł podatków, z czego 90% to po-
datki VAT, składki i podatek PIT pracowników 
i właścicieli (IPiR, 2017).

Na początku 2018 r. parlamentarny 
Zespół Przyjaciół Zwierząt złożył do sejmu pro-
jekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, któ-
ry zawierał m.in. postanowienie o całkowitym 
zakazie hodowli zwierząt futerkowych w Polsce. 
Taki ruch nie tylko wymazałby z budżetu wcze-
śniej przedstawione dochody, ale również miałby 
wyjątkowo niekorzystny wpływ na gospodarkę 
krajową i zagraniczną. Z powodu znacznej ilo-
ści osób zatrudnionych w tym sektorze produkcji 
wystąpiłby wzrost bezrobocia, głównie na tere-
nach wiejskich, na których usytuowane są fermy. 
Należy zaznaczyć, że spora część tych osób mia-
łaby ogromne problemy z przekwalifi kowaniem 
się do innej pracy, a sami hodowcy straciliby 
nierzadko wielopokoleniowe zakłady rodzinne. 
Straty odnotowałyby także zakłady przetwór-
stwa, które do tej pory zarabiały na sprzedaży 
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego 
właścicielom ferm, zamiast ponosić koszty ich 
utylizacji. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że 
fermy zwierząt futerkowych stanowią obecnie 
jedyną poważną konkurencję dla fi rm utylizacyj-
nych, głównie zagranicznych, które znacznie sko-
rzystałyby na zakazaniu hodowli zwierząt futer-
kowych. Z tego powodu warto podchodzić z uwa-
gą i pewnym dystansem do informacji podawa-
nych przez niektóre organizacje „pro zwierzęce”, 
które odpowiednim doborem haseł i materiałów 
znacząco wpływają na postrzeganie tego sektora 
produkcji przez opinię publiczną. Oczywiście, 
istnienie takich organizacji jest istotne i poży-
teczne, ponieważ stanowi dla hodowców dodat-
kowy bodziec do przestrzegania zasad dobrosta-

nu.  Dodatkowo, są one w stanie wskazać fermy, 
na których są łamane przepisy prawa dotyczące 
zasad utrzymania zwierząt i doprowadzić do wy-
ciągnięcia odpowiednich konsekwencji. Jest to 
rola nieoceniona nie tylko przy hodowli zwierząt 
futerkowych, ale we wszystkich sektorach pro-
dukcji zwierzęcej, a także chowu zwierząt towa-
rzyszących. Jednakże, przedstawienie uchybień, 
które potępiają sami hodowcy jako obraz każdej 
fermy zwierząt futerkowych w kraju i na świe-
cie w oczywisty sposób wpływa na opinię osób 
o małej lub żadnej wiedzy na temat prawdziwego 
obrazu hodowli zwierząt. Powoduje to w konse-
kwencji ich oburzenie oraz zachęca do aktywnego 
udziału w dążeniu do zakazania hodowli. Należy 
mieć jednak na uwadze, że poprzez całkowity za-
kaz hodowli nie tylko nie umniejszy się cierpienia 
zwierząt, ale wręcz je spotęguje. O ile bowiem na 
terenie Unii Europejskiej, w tym w Polsce, panu-
je określony paradygmat na poziomie prawnym 
w zakresie zapewnienia minimalnych warunków 
dobrostanu zwierząt, to w niektórych krajach (np. 
Rosja, Chiny), które z pewnością przejęłyby ry-
nek produktów futrzarskich, praktycznie nie ma 
mowy o jakiejkolwiek ochronie zwierząt w tym 
zakresie (Adamczyk i in., 2017). Można więc po-
wiedzieć, że etyka prowadzenia hodowli zwierząt 
futerkowych nie jest kwestią prawną, ale indywi-
dualnym szacunkiem, jakim ludzie powinni ob-
darzać zwierzęta, za które są odpowiedzialni i ten 
właśnie aspekt przekłada się bezpośrednio na do-
brostan zwierząt na fermach.

Podsumowanie
Skóry zwierząt futerkowych dzięki swoim 

właściwościom i specyfi cznej budowie nie mogą 
być zastąpione przez żaden materiał syntetycz-
ny, mają też prozdrowotny wpływ na organizm 
ludzki. Jednakże, aspekty etyczne hodowli – na 
pierwszy rzut oka znacznie obciążające ten sektor 
– stały się podstawą do gorącej dyskusji na temat 
słuszności prowadzenia działalności futrzarskiej 
i jej ewentualnego zakazu. 

Każdego roku na fermach mięsożernych 
zwierząt futerkowych w sposób naturalny utylizo-
wanych jest ponad 400 tys. t ubocznych produk-
tów pochodzenia zwierzęcego, które w przeciw-
nym wypadku musiałyby zostać poddane energo-
chłonnej i nieekologicznej utylizacji. W sektorze 
futrzarskim zatrudnionych jest około 50 tys. osób, 
głównie z terenów wiejskich, a roczny dochód tej 
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gałęzi przemysłu osiąga 1,7 mld zł. Wprowadzenie 
zakazu hodowli zwierząt futerkowych w Polsce 
nie tylko wywoła znaczne straty ekonomiczne 
w skali państwa, ale także paradoksalnie przyczy-

ni się do pogorszenia losu zwierząt futerkowych, 
których hodowlę przejmą kraje o znikomym lub 
żadnym prawie dotyczącym ochrony zwierząt go-
spodarskich.
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THE  IMPORTANCE  OF  FUR  FARMING  IN  POLAND

Summary

Breeding fur animals in Poland has almost 90 years of tradition, and farms are often a multigenerational 

heritage. The most popular species kept in Poland are American mink, common foxes and arctic foxes, but also 

raccoon dogs are of considerable importance. Fur skins, which are a natural product of animal origin, are more 

environmentally friendly than synthetic materials, mainly produced from petroleum products, and wrongly called 

organic. The degradation time of natural skin is shorter than that of synthetic materials, and no harmful substances 

are emitted into the environment during the process. An additional advantage of fur farms in relation to the envi-

ronment is their role in the natural utilization of animal by-products and non-specifi c protection of animals in the 

natural environment. The undeniable advantage of fur farms is their signifi cant contribution to the state economy. 

Farms directly and indirectly give employment to 50,000 people, and the economic impact generated during the 

year as a result of the activities of these farms is over PLN 1.7 billion. The farms alone generated over PLN 90 

million in this list, which translated into almost 1% of Poland’s budget revenues. Additionally, due to the fact that 

almost 100% of production is exported, the industry ensures a signifi cant share of the country on the global market. 

Despite all these advantages, fur farming in Poland is not much liked by the public. The ethical side of the enter-

prise arouses much controversy, but as long as animal rights are respected and animals are kept in line with welfare 

principles, breeding is no different to keeping poultry, cattle or pigs.

Key words: fur animals, economy, ethics


