
Představení indikátorů pro hodnocení welfare ovcí s využitím AWIN 
protokolu

Hodnotící protokol AWIN je určen pro dospělé ovce (nad jeden
rok věku) držené pro mléčnou a/nebo masnou produkci.

Úvodní informace pro hodnotitele
Před samotným hodnocením chovu musí hodnotitel vědět, jak
se obrátit na majitele farmy, jak organizovat návštěvu, jak se
chovat na farmě, jak prezentovat protokol a spolehlivost a
užitečnost výsledků.
Základní požadavky na hodnotitele:
- znalost hodnotícího protokolu a aplikace jeho použití
- znalost praktik na farmě, vlastností chovu ovcí a hodnocení
produkčního systém
- znalost specifik chování ovcí a jejich plemen
-znalost tržních a produkčních tlaků, detaily lokální produkce,
pravidla sanitace, běžná onemocnění

Kontaktování farmáře
Je nezbytné kontaktovat farmáře a naplánovat návštěvu farmy.
Při rozhovoru by měl hodnotitel vysvětlit cíle návštěvy,
harmonogram a metody. Majitel by měl být ujištěn, že zvláštní
opatření a změny v rutině budou omezeny na minimum.
Při hovoru je třeba zdůraznit, že během hodnocení nehrozí
nebezpečí ovcím ani zúčastněným osobám. Všechny části
hodnocení jsou neinvazivní a rutinní úkony, které každý farmář
provádí v rámci denní kontroly. Doba a míra zapojení farmáře
je individuální. Hodnotitel by měl vysvětlit, že bude vstupovat
do ohrady nebo kotce, kde jsou ovce chovány (pro účel
hodnocení 1. úrovně). Pokud bude třeba provést i hodnocení
druhé úrovně, bude nutné ovce shromáždit.

Potřebné vybavení
Nutností je mít nachystané záznamové listy, tablet nebo
smartphone, papír, psací potřeby, fotoaparát, dalekohled,
měřící pásmo nebo laserové měřidlo, bezpečná pracovní obuv,
montérky, dezinfekci, teploměr a hydrometr.

Biosekurita
Hodnotitel by nikdy neměl být zdrojem šíření choroby. Mnoho
infekčních agens v prostředí je velmi rezistentních (např.
Dichelobacter nodosus - původce hniloby kopyt). Z důvodu,
zabránění přenosu onemocnění, by měl hodnotitel nosit
jednorázové návleky na boty. Čisté oblečení a pracovní obuv
jsou nezbytné, i když bude v prostorách farmy provedena další
dezinfekce. Montérky by měly být stejné barvy, jako nosí
ošetřovatelé. Vždy se zeptejte na podmínky sanitace pro
dopravní prostředky, které mají přístup na farmu.

Příjezd na farmu a další činnost
Po příjezdu by hodnotitel měl vyhledat majitele chovu nebo
hlavního zootechnika a požádat ho o seznámení s
bezpečnostními pravidly na farmě.
Během hovoru by měl být prezentován protokol s uvedením
cílů, přibližného času hodnocení, harmonogramu činností a
pořadí indikátorů. Ačkoliv postup v protokolu nemůže být
měněn, plán by měl být projednán tak, aby provádění
hodnocení nezasahovalo do harmonogramu každodenních
prací. Při pohybu na farmě by měl být hodnotitel nenápadný.
Rušení pracovníků nebo zvířat by mělo být co nejmenší.
Znalosti chování ovcí je klíčová, při vstupu do ohrady nebo
kotce, kde se zvířata zdržují. To nejen zajistí adekvátní
hodnocení, ale také umožní identifikaci agresivních nebo
bázlivých jedinců.

Další rady jak se na farmě pohybovat a chovat:
- nechte všechny brány na polích, jak jste je našli, mohla být
ponechána otevřená, aby umožnila zvířatům přístup do dalších
oblastí
- vyhněte se hlasitému a dělání prudkých pohybů
- nenechávejte žádné předměty v dosahu zvířete
- vyhněte se olizování rukou
- nesahejte na zvíře, pokud to není nezbytné
- soustřeďte se na práci po celou dobu

Bezpečnámanipulace
Prezentovaný hodnotící protokol je navržen pro užití zkušeným
hodnotitelem. Bezpečnost a welfare jsou nejdůležitější.

Výběr kotce pro první úroveň hodnocení welfare
Hodnocení první úrovně by se mělo provádět bez nutnosti
manipulovat s ovcemi. Zvířata by měla zůstat po celou dobu v
místě ustájení (výběhy, kotce) bez omezení.
Hodnotitel by měl vybrat vzorek ovcí v různých typech chovu
hospodářských zvířat nebo v druzích ustájení používaných na
farmě (např. ustájení, oplocené pole, otevřené neohrazené
pastviny). U velké farmy s různými typy chovů postačuje
maximálně 4 skupiny pro odběr vzorků. Hodnotitel by si měl
vybrat skupiny už při prvních diskusích s farmářem.
Zaznamenejte pořadí plánovaného odběru vzorků. Ošetřovna,
karanténa nebo porodní kotce, by neměly být hodnoceny.
Neměly by se posuzovat ani kotce nebo pastviny, kde jsou
přítomni berani.

U ovcí chovaných v ovčíně by měla být skupina ovcí definována
jako kotec s minimálně 20 ks ovcí.

Výběr kotce pro druhou úroveň hodnocení welfare
Hodnotitel by měl po posouzení welfare na první úrovni
stanovit, kde je vyžadováno posouzení welfare druhé úrovně a
která zvířata a kolik by měla být posouzena. Zvířata pro
posuzování druhé úrovně musí být vybrána hodnotitelem,
nikoli farmářem. Pokud je to možné, měly by být zvířata
odebírána z oblasti farmy, která byla při hodnocení welfare
první úrovně považována za nejhorší.
Pro výběr počtu zvířat, která mají být jednotlivě posuzována, je
důležité znát počet dospělých bahnic na farmě. Počet
hodnocených zvířat se stanoví podle následujícího schématu:

Hodnocení
Hodnocení první úrovně bude prováděno v níže uvedeném
pořadí, na závěr bude farmáři dán dotazník. Hodnocení skupiny
ovcí by mělo trvat přibližně 40 minut. Čas potřebný k
posouzení celého areálu bude záviset na počtu podskupin ovcí,
které mají být hodnoceny, a času potřebného k přechodu mezi
různými typy chovu ovcí.

Postup hodnocení první úrovně
Mimo kotec/ohradu:
1.krok - kvantitativní analýza chování, sociální vyloučení,
stereotypie, nadměrné svědění, lapání po dechu
Po vstupu do kotce/ ohrady:
2.krok - čistota vlny, kvalita vlny, kupírování ocasu, znečištění
fekáliemi, kulhání
3.krok - test přístupu ke člověku
4.krok - hustota ustájení, dostupnost stínu a přístřeší,
dostupnost vody
Záznamy zootechnika - mortalita jehňat

Postup hodnocení druhé úrovně
Vyžaduje předvedení ovce k individuálnímu posouzení:
BCS, kožní léze na hlavě a těle, oční výtoky, barva spojivky,
kvalita dýchání, čistota vlny, kvalita vlny, zranění na
končetinách, přerostlé paznehty, znečistění fekáliemi,
mastitida, kupírování ocasu, kulhání
Podrobnější hodnocení se doporučuje, pokud je zjištěný stav v
rozporu se současnou legislativou nebo je výsledek indikátoru
horší než je u nejhorších 5 % farem v referenční populaci.

Představení indikátorů

Body Condition Score (BCS) - Tělesná kondice
Standardizovaná metoda k odhadu množství tuku na těle ovce.
BCS hodnotí rovnováhu mezi příjmem a výdejem energie.
Hodnocení: Provádí se palpací v oblasti beder po poslední
žebra. Palpují se horizontální a vertikální výběžky obratlů a
hodnotí se množství tuku a svaloviny pokrývající kosti.
Využíváme 5-ti stupňovou stupnici. Pro účely welfare jsou
zvířata považovaná za hubená, pokud je jejich skóre na
uvedeném měřítku 2 a méně.
Dobrá kondice (skoŕe 3 - 4) - výběžky páteře mohou být snadno
rozlišitelné za použití lehkého tlaku, je zřetelná svalovina a
tukové krytí.

Mortalita jehňat
Ačkoli tento parametr není ovlivněn pouze výživou, úmrtnost
jehňat se zvyšuje, pokud jsou bahnice nebo jehňata
podvyživená. Tento ukazatel vyhodnocuje skutečnou úmrtnost
tam, kde jsou k dispozici údaje nebo informace o produkčním
cyklu. Tyto informace jsou relevantní pouze tam, kde je
produktivita nižší, než se očekávalo. Vysoká produkce není
považována za ukazatel dobrých životních pozemek.
Hodnocení: Požádejte farmáře o poskytnutí záznamů.
Standardem by mělo být vedení záznamů bahnění. Tam, kde to
není možné, lze použít i odhady reprodukce a jejich ztrát.

Dostupnost vody
Voda je pro zvířata životně důležitá.
Hodnocení: Vstupte do ohrady/ výběhu a sledujte:
-přítomnost a typ napáječky (včetně přírodních zdrojů)
-její dostupnost
-funkčnost všech napáječek
-čistotu vodního zdroje

Čistota ovčí vlny
Pohodlí při odpočinku závisí na zajištění suchého a pohodlného
místa k lehnutí.
Hodnocení: může být provedeno u ovcí v kotci nebo na
pastvině (skupina, první úroveň hodnocení) a ověřeno u
fixovaných jedinců (individuální hodnocení, druhá úroveň). Při
hodnocení čistoty musí být prohlédnuto břicho, končetiny,
boky, záda a hlava. Čistota zadní části je hodnocena odděleně
(viz. znečistění fekáliemi).
Čistota vlny je bodována na pětibodové stupnici.

Lapání po dechu
Ačkoliv oba extrémy teplotních výkyvů mohou působit
negativně, v praxi je pouze tepelný stres dospělých ovcí
považován za problém welfare. Zvýšení počtu dechů nad 20
dechů/min v klidu indikuje, že se zvíře snaží adaptovat na
tepelnou zátěž. To lze snadno pozorovat u zvířat, která leží
nebo stojí.
Hodnocení: Indikátor může být hodnocen u zvířat, která jsou
volně v kotci/ nebo na pastvě. Fyzická námaha nebo stres může
zvýšit počet dechů nebo se projeví ztížené dýchání.
Musí být započítán počet zvířat se zvýšeným počtem dechu
nad 30/min se zavřenou tlamou a počet zvířat těžce dýchajících
s otevřenou tlamou.
Lapání po dechu – počet dechu je vyšší než 40/min, tlama
může být otevřená.

Dostupnost stínu a přístřeší
Důležitou podmínkou udržení teploty je přístup do
přiměřeného stínu nebo přístřešku. Aby ovce mohly vyjádřit
toto chování, musí jim životní prostředí poskytnout příležitost
najít stín nebo úkryt. To může být prostřednictvím živých plotů,
kamenných zdí, skal, stromů, keřů nebo jiné vegetace, která je
v dostatečně vysoká, aby vrhala stín na ovce.
Hodnocení: relevantní pouze pro ovce chované venku. V
prostoru, který mají ovce k dispozici, je třeba posoudit, zda
stín/ přístřešek je k dispozici.

Hustota ustájení
Ovcím by měl být poskytnut dostatečný prostor, který umožní
volný pohyb, aby si všechny ovce mohly lehnout současně.
Nedostatečný prostor zvyšuje konkurenci o osobní prostor se
zvýšením agresivních interakcí.
Hodnocení: Tento indikátor je hodnocen pouze u ovcí držených
v ovčíně. Změřte šířku a délku kotce, nepočítejte prostor, který
nemusí být pro ovce k dispozici k ležení (např. pokud je
obsazeno krmítky). Spočítejte počet dospělých ovcí, které jsou
přítomné. Pomocí tabulky porovnejte, zda rozměry (m2) jsou
dostačující.

Přerůstání paznehtů
Přirozené obrušování, ke kterému dochází, když ovce chodí po
tvrdém povrchu, neprobíhá u ovcí držených na měkké
podestýlce, proto výsledkem může být přerůstání, až
deformace paznehtu.
Hodnocení: Pouze u ovcí držených v ovčíně. Končetiny musí být
prohlíženy při chůzi po tvrdém povrchu, aby bylo možné řádně

paznehty sledovat.

Léze na hlavě a těle
Odřeniny nebo zarudlé skvrny, strupy, kožní léze a rány (čerstvé
i vyhojené) jsou všechny považovány za součást tohoto
ukazatele.
Hodnocení: Pro jejich výskyt musí být celá ovce prohlížena
zblízka. Hledají se lézí nebo poškození kůže na hlavě, očích,
uších, obličejové části i na zbytku těla, zahrnuje i vyhojená
zranění. Léze na končetinách jsou hodnoceny odděleně.
Zaznamená se počet lézí na každé oblasti. Berte v úvahu pouze
léze větší jak 1 x 2cm v nejširší části nebo delší než 4 cm (u
lineárních lézí). Pokud jednotlivé léze nejsou rozlišitelné a
pokrytá plocha je větší než 1 x 2 cm nebo delší než 4 cm,
počítají se jako 1 léze.

Zranění na končetinách
Přítomnost otoků, lysých oblastí, kalusu, lézí nebo
poškrábaných oblastí na kloubech končetin. Tyto příznaky
mohou být příznaky zánětu kloubů, zranění nebo traumat
popřípadě dlouhodobého ležení na tvrdém povrchu.
Hodnocení: Zranění mohou být hodnocena na dojírně nebo při
krmení, což umožní kontrolu všech končetin z blízka.

Kulhání
Abnormální pohyb, který je zřetelnější při pohybu. Ačkoliv
kulhání může být výsledkem zranění, obvykle je způsobeno
infekcí chodidla. Kulhání indikuje, že ovce pociťuje bolest a je
neschopná nést plnou váhu na postižené končetině, ve vážných
případech redukuje pohyblivost a může vést k neschopnosti
zatížit končetinu (končetiny).
Hodnocení: U první úrovně hodnocení je nerušeně pozorováno
stádo a jsou identifikovaná zvířata, která nemohou zatížit
chodidlo - mohou buď držet nohu nad zemí, nebo se pást v
klečící pozici. Tato zvířata by pak měla být jemně povzbuzována
k chůzi, směrem od posuzovatele, který je sleduje.
U hodnocení druhé úrovně jsou jednotlivá zvířata pobízena k
chůzi. Preferován je pohyb na tvrdém rovném povrchu (pokud
je to dostupné) a zapsat si skóre. Kulhání je hodnoceno ve 4
stupních:
Bez kulhání (0), vážní kulhání (3) projevující se neochotou k
pohybu.

Znečištění fekáliemi
Je přítomnost feces na vlně kolem anu. Tento stav je spojen s
průjmem, který může být následkem infestace parazity nebo
nevyváženého krmení.
Hodnocení: Zadní část je hodnocena stupněm znečištění vlny
okolo anu a ocasu, popř. se hodnotí, zda se rozšiřuje na hlezna.
U první úrovně hodnocení je skóre 0, 1 a 2 považováno za čisté,
znečištění pak u stupně 3 a 4. Pro podrobnější hodnocení jsou
využity všechny úrovně.
Bez přítomnosti (0) - vlna zadní části a pod ocasem je čistá.
Velmi mírně znečištěná (1) - malé množství feces je na vlně v
této oblasti.
Mírně znečištěné s přívěsky (2) - znečištění kolem anu s nálepy
trusu pouze v této oblasti.
Znečištěná a přívěsky (3) - znečištění sahá od horní části
končetin až k ocasu.
Silné znečištěná a přívěsky (4) - široká oblast znečištění s
přívěsky dosahující až na hlezna.

Zbarvení sliznic
Velmi světlá sliznice naznačuje přítomnost krevních parazitů
jako Haemonchus contortus. Hodnocení barvy spojivky se
využívá k zjištění infestace parazity.
Hodnocení: Ovce by měla být jemně znehybněna, spodní víčko
je prsty opatrně zataženo dolů, aby se odhalila sliznice.

Výtok z očí
Může indikovat přítomnost očního onemocnění.
Hodnocení: Ovce je jemně zajištěná v kotci, hlava je držena
jednou rukou za bradu. Zaznamená se přítomnost výtoku z očí.

Mastitis a poškození vemene
Zánět vemene je důsledkem infekce. Akutní mastitida se
projevuje zarudnutím, zvýšenou teplotou, zatvrdnutím a
diskomfortem. Chronická mastitida, může být detekovaná při
palpaci vemene s nálezem tuhých oblastí. Hodnotí se pouze u
bahnic. Zdravé vemeno je měkké a pružné, bez zarudnutí nebo
zatvrdlin.
Hodnocení: vyžaduje předvedení zvířete, na stojící ovci bude
provedena kontrola barvy a symetrie vemene. Poté se
provede jemná palpace celého vemene.
Mastitida/nebo mírné poškození - je cítit jedna nebo 2 malé
zatvrdliny, nebo je zatvrdlá jedna polovina, mohou být
detekována malá poškození (do šířky 10 cm).
Mastitída /nebo vážné poškození/ - zatvrdliny na obou
stranách nebo velká zatvrdlina na jedné straně, zatvrdlina nebo
poškození je větší než 10 cm na šířku.

Kvalita dýchání
Hodnotí se lehkost, jakou zvíře dýchá a přítomnost výtoku z
nosních otvorů. Ovce jsou citlivé k respiračním infekcím,
mohou vykazovat namáhavé nebo ztížené dýchání
doprovázené hlasitým chrčením, kašlem nebo výtokem z
nozder.
Hodnocení: Ovce by měla být prvně sledována pro ztížené
dýchání, slyšitelné dýchání či kašel. Poté by měla být ovce
jemně chycená v kotci za účelem prohlédnutí nozder.

Kvalita vlny
Poukazuje na kvalitu krytí těla ovce, zaznamenají se oblasti
ztráty vlny, její ztenčení, zhoršení, výskytu lupů nebo shazování
vlny. Ztráta rouna, zejména pokud k tomu dochází v kusech,
může být spojena s ektoparazitismem, který působí svědění a
tření se. Navíc stres a nevyvážené krmivo mohou zapříčinit
lámání a ztrácení srsti. Kvalita vlny se snižuje s věkem ovce.

Hodnocení: Ovce je prohlížena podél zad směrem na oba boky
a zjišťují se oblasti se ztrátou vlny.
Mírné ztráty vlny - malé ztráty nebo lysá místa, v určitých
oblastech ne větší jak 10 cm, po rozdělení rouna mohou být
přítomny šupiny nebo skvrny či mírné příznaky svědčící o
výskytu parazitů.
Zjevné ztráty vlny - ztráty vlny nebo oblasti s lysými místy,
které jsou větší než 10 cm. Při inspekci mohou být zjevné
důkazy o výskytu parazitů.

Délka ocasu
Hodnotí se délka, pokud byl kupírován. Ocas by měl být
kupírován na takovou délku, aby zakryl anus a vulvu.
Hodnocení: Může být sledováno u zvířat, která jsou volně
(první úrověň) a ověřeno u fixovaných (druhá úroveň). Ocas
nekupírovaných ovcí sahá přibližně k hleznu nebo níže.
Kupírované ocasy by měly zakrývat nejnižší bod vulvy. Pokud je
ocas krátce kupírovaný, část vulvy nebo anu zůstanou odkryté a
viditelné.

Sociální vyloučení
Normální chování ovcí se skládá z odpočinku, přežvykování a
krmení v synchronizaci s ostatními. Chování zahrnující
vyloučení ze skupiny nebo zjevný nezájem o chování jiných
ovcí je považováno za neobvyklé chování.
Hodnocení: Nerušeně sledujte stádo 20 min. Spočítejte a
zaznamenejte četnost zvířat vykazujících příznaky vyloučení.
Jsou to zvířata, která jsou zjevně oddělena od skupiny, často
stojící vzadu u ohrady, stojící nebo ležící odděleně od hlavního
stáda, nepečují o sebe ani nereagují na činnost, která se děje
kolem.

Stereotypie
Vykazuje opakované stimulace, kroužení hlavou nebo
obcházení, „hvězdaření“, kroužení nebo tahání vlny.
Stereotypie může být sledována u ustájených ovcí. Hodnocení:
Nerušeně sledujte stádo 20 min. Spočítejte a zaznamenejte,
kolik zvířat vykazuje stereotypie.

Nadměrné svědění
Ovce se mohou běžně samy škrábat o plotové díly nebo
paznehty. Ovce také mohou zaklonit hlavu na ramena a pokusit
se škrábat rohy. Nadměrné svědění nebo tření, ke kterému
dochází po delší dobu, naznačuje přítomnost ektoparazitů.
Hodnocení: Nerušeně sledujte stádo 20 min. Spočítejte a
zaznamenejte, kolik zvířat vykazuje opakované nebo zdlouhavé
tření nebo škrábání po dobu více jak 5 min.

Kvalitativní hodnocení chování
Kvalitativní hodnocení chování spoléhá na schopnost člověka
integrovat detaily chování, držení těla a dát do kontextu s
popisem zvířecího stylu chování.
Hodnocení: Vyberte místo pro sledování. Pokud jsou ovce ve
venkovním výběhu, mělo by být provedeno sledování
maximálně ze čtyř míst, pokud jsou ustájená, může být míst až
8. Pozorně z každého bodu sledujte, jak se zvířata chovají.
Pohybujte se mezi jednotlivými zvířaty tiše a pomalu.

Doba sledování z 1 místa v závislosti na jejich počtu:

Po sledování si najděte klidné místo, kde spojíte všechna vaše
pozorování do celkového hodnocení. Skóre zapište do vizuální
analogové stupnice. Nevynechávejte žádné termíny.
Vlevo na stupnici je minimum, vpravo maximum. Minimum
znamená, že toto chování se neobjevilo po celou dobu
sledování. Maximum znamená, že v daném případě je výrazně
znak zastoupen u sledovaných zvířat. Střední hodnocení záleží
na počtu zvířat vykazujících chování, intenzitě a interakcích se
zbytkem stáda. Změřte vzdálenosti vyznačené na stupnici.

Test přístupu ke člověku
Vnímání člověka je ovlivněno mírou strachu ovce. To může
bránit schopnosti ošetřovatelů řádně kontrolovat zvířata a v
případě nadměrné panické reakce může dojít ke zranění. Tento
test hodnotí schopnost ošetřovatele, zkoumat vlastnosti
měřením reakce zvířat na normální způsob přístupu.
Hodnocení: Zootechnik by měl být požádán o přistoupení k
ovcím jako při pravidelné kontrole. Účelem tohoto hodnocení
je posoudit, zda se ošetřovatel může reálně přiblížit ke svým
ovcím za účelem provedení kontroly. Hodnotitel by neměl při
sledování rušit ovce.
Zaznamenejte vzdálenost přiblížení, než dojde k únikové reakci.
Pokud ovce zůstávají nehybné, zaznamená se 0 m.
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Počet

dospělých

ovcí

Navrhovaný

vzorek

Počet

dospělých

ovcí

Navrhovaný

vzorek

Do 15 všechny 100-124 49
15-19 13 125-149 55
20-24 17 150-174 59
25-29 20 175-199 63
30-34 23 200-224 65
35-39 26 225-249 68
40-44 29 250-299 70
45-49 31 300-349 73
50-59 33 350-399 76
60-69 37 400-449 78
70-79 41 450-499 80
80-89 44 500-599 81
90-99 47 600-699 83

stav dospělé ovce Ovce s jehňaty
dobrý 1,5m2 2 m2

Přiměřený 1- 1,5m2 1,5- 2m2

Špatný Max 1m2 Do 1,5 m2

místa 1 2 3 4 5 6 7 8
min 10 10 6,5 5 4 3,2 3 2,5


