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winie wietnamskie
w gospodarstwach agroturystycznych
Maj¹c na wzglêdzie to, i¿ zgodnie z definicj¹ agroturystyka jako specjalna forma wypoczynku
na wsi, musi byæ cile zwi¹zana z funkcjonuj¹cym gospodarstwem rolnym, wskazane jest
aby w tego typu obiektach  w miarê mo¿liwoci i zgodnie z kierunkiem produkcji  utrzymywaæ
ró¿ne gatunki zwierz¹t. W zwi¹zku z tym jedn¹ z form uatrakcyjniania pobytu turystów w gospodarstwa agroturystycznych jest utrzymywanie w nich zwierz¹t. S¹ one magnesem, któr y przyci¹ga rodziny z dzieæmi, ale tak¿e doros³ych mieszkañców miast.

Gospodarstwa agrotur ystyczne, z definicji nie nastawione na wielk¹ produkcjê, nie utrzymuj¹ tylko typowych zwierz¹t gospodarskich tj. krowy, winie, kozy owce i konie. Gospodarze czêsto utrzymuj¹ gatunki nie wystêpuj¹ce u nas
w naturze takie jak winie ras miniaturowych (w tym g³ównie winie wietnamskie), daniele, lamy, os³y i wiele gatunków drobiu ozdobnego. Mo¿na wyró¿niæ kilka sposobów pokazywania w gospodarstwach zwierz¹t. Najbardziej popularne jest utrzymywanie zwierz¹t w niewielkiej skali, na potrzeby rekreacyjne tur ystów, np. koni u¿ywanych do przeja¿d¿ek, powo¿enia, kuligów i kóz trzymanych z nastawieniem na produkcjê mleka i serów sprzedawanych turystom.
Zdarzaj¹ siê tak¿e gospodarstwa, gdzie tworzy siê tzw.
mini-zoo. W takich gospodarstwach zwierzêta przebywaj¹
na zagrodzonych wybiegach (czêsto s¹ to zwierzêta oswojone i ³agodne, co umo¿liwia turystom przebywanie miêdzy
nimi) b¹d w klatkach lub na ogrodzonych od turystów terenach  pokazywane tam s¹ zwierzêta nieoswojone lub dzi-
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winia wietnamska w gospodarstwie Losiówka w Bobolicach

kie, które w jaki sposób trafi³y w rêce cz³owieka, np. dziki,
sarny, sowy, bociany. W wolierach  czyli du¿ych klatkach dla
ptaków  utrzymywany jest drób ozdobny, pawie, ba¿anty itp.
Niniejszy artyku³ jest prób¹ przybli¿enia Pañstwu wini
wietnamskiej, która budzi powszechn¹ sympatiê, jej zachowania, warunków utrzymania jak równie¿ znaczenia w gospodarstwach agroturystycznych.
winie wietnamskie pochodz¹ od wiñ bindeñskich  odmiany dzikiej wini krótkouchej z terenów po³udniowo-wschodniej Azji. Wystêpuj¹ na terenie Wietnamu (w postaci skarla³ej
wini gospodarskiej  domowej), Europy oraz Ameryki Pó³nocnej. Do Europy zwierzêta te zosta³y sprowadzone z okazji otwarcia ogrodu zoologicznego w Budapeszcie w 1866 roku. W krótkim czasie wzros³o zainteresowanie winiami wietnamskimi, a
krzy¿owanie ich z dzikimi winiami azjatyckimi da³o pocz¹tek winiom miniaturowym. S¹ to zwierzêta niedu¿ych rozmiarów. Wysokoæ w k³êbie u knura to ok. 50 cm i masa cia³a ok. 60-70 kg, u
lochy natomiast 40 cm i waga ok. 50-60 kg. Umaszczenie tych

Prosiêta na wybiegu w gospodarstwie w Hermanowie

winie wietnamskie utrzymywane w systemie alkierzowym
na Ranczo w Starkowie (zdjêcie: J. B³aszyk)

zwierz¹t jest szaro-czarne, czarno-bia³e (³aciate) lub czarne. Skóra
jest gruba, czêsto pofa³dowana i sk¹po pokryta delikatn¹ szczecin¹ na t³ustym karku. G³owa jest krótka i szeroka, o zdecydowanie wklês³ym profilu ryja. winie wietnamskie maj¹ ma³e,
spiczaste i odstaj¹ce uszy. Grzbiet jest ³êgowaty. Obszerny brzuch
prawie dotyka ziemi, do czego niew¹tpliwie przyczynia siê wyj¹tkowa krótkoæ nóg u tych zwierz¹t.
Materia³ do badañ bêd¹cy podstaw¹ tego artyku³u zebrano w 8 gospodarstwach agroturystycznych rozmieszczonych
w 3 województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i
pomorskim. Metoda zastosowana w pracy polega³a na przygotowaniu dwóch rodzajów ankiet  dla w³acicieli gospodarstw agroturystycznych i turystów przebywaj¹cych w tych
gospodarstwach. Nastêpnie dokonano wizytacji gospodarstw,
w czasie której w³aciciele oraz agroturyci udzielali odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach. Dodatkowo, z ka¿dym z w³acicieli przeprowadzono szczegó³owy wywiad dotycz¹cy historii hodowli wiñ wietnamskich w swoim gospodarstwie, lokalizacji pomieszczeñ dla nich przeznaczonych oraz
warunków utrzymania. Nawi¹zano tak¿e kontakt z dr Miros³awem Piaseckim, opiekunem zwierz¹t kopytnych we wroc³awskim zoo, który zajmuje siê winiami wietnamskimi od
1993 roku. Dziêki temu uzyskano wiele cennych informacji
dotycz¹cych hodowli i behawioru wini wietnamskiej, opartych w³anie na obserwacjach doktora Piaseckiego.
Na podstawie zebranych informacji pozwolimy sobie na
przedstawienie Pañstwu kilku uwag i spostrze¿eñ:
Zachowanie wini wietnamskiej
winie wietnamskie s¹ zwierzêtami bardzo inteligentnymi. Bardzo wa¿nym elementem w ich nauce stanowi nagroda, któr¹ zwierzê dostaje za prawid³owo wykonane zadanie.
W tym celu opiekunowie wykorzystuj¹ kawa³ki owoców lub
warzyw. winie wietnamskie s¹ chêtne do wspó³pracy i bardzo ciekawe otaczaj¹cego je wiata. Szybko ucz¹ siê naladowaæ swoich w³acicieli np. przy otwieraniu drzwi czy szufladek. Odczuwaj¹ silne przywi¹zanie do swoich w³acicieli.
Wród turystów winia wietnamska uwa¿ana jest za zwierzê
bardzo towarzyskie i mi³e w kontaktach. Zdecydowana wiêkszoæ uwa¿a, ¿e winki wietnamskie bardzo dobrze nadaj¹
siê do towarzystwa dla dzieci, poniewa¿ nie bywaj¹ agresywne (wy³¹czaj¹c czas kiedy locha przebywa z m³odymi).

Warunki utrzymania
w gospodarstwach agroturystycznych
winie wietnamskie s¹ najczêciej utrzymywane w systemie alkierzowym. Jest to system najbardziej wygodny dla
w³acicieli gospodarstw, bowiem zwierzêta przebywaj¹ na
ogrodzonych wybiegach, gdzie znajduj¹ siê tak¿e specjalne
budki (domki, wiaty), zapewniaj¹ce winiom schronienie
przed zimnem i deszczem. Taki system utrzymania jest tak¿e bardzo wygodny dla ekspozycji zwierz¹t, bowiem ka¿dy z
tur ystów mo¿e bezpiecznie i swobodnie podejæ do wiñ
przebywaj¹cych za ogrodzeniem. winiom wietnamskim,
które nie s¹ utrzymywane w systemie alkierzowym ani sza³asowym gospodarze zapewniaj¹ tylko zaciszne miejsce do
spania, pozosta³y czas winia spêdza spaceruj¹c po obejciu. Do takiego systemu utrzymania nadaj¹ siê jedynie
osobniki bardzo ³agodne i w pe³ni oswojone, bowiem winie te czêsto maj¹ bezporedni kontakt z turystami przebywaj¹cymi w gospodarstwie agroturystycznym.
¯ywienie wini wietnamskiej
winie wietnamskie nale¿¹ do zwierz¹t wszystko¿ernych.
Przy nadmiernym karmieniu rasa ta szybko siê ot³uszcza. Pasza dla wiñ brzuchatych powinna zawieraæ 16-20% bia³ka i
2,5-4% t³uszczu. Podstawê ¿ywienia doros³ego osobnika stanowi podawanie paszy treciwej, któr¹ nale¿y uzupe³niaæ mieszanin¹ warzyw (liciaste, kukurydza, dynia i ziemniaki). W
gospodarstwach agroturystycznych winie wietnamskie najczêciej karmione s¹ pasz¹ treciw¹ z dodatkiem warzyw i owoców oraz tzw. resztkami ze sto³u. Jak twierdz¹ w³aciciele,
winie wietnamskie wprost przepadaj¹ za smako³ykami (np.
banan, jab³ko, rodzynki) i lubi¹ dostawaæ je w nagrodê.
W ¿ywieniu wiñ wietnamskich nale¿y unikaæ takich warzyw jak cebula, ogórki i rzodkiewki oraz rolin dla nich truj¹cych: konwalii, lebiody i azalii. Zawsze trzeba zapewniæ
zwierzêciu dostêp do wie¿ej i czystej wody.
Pielêgnacja, higiena i profilaktyka
winie wietnamskie s¹ zwierzêtami bardzo czystymi,
wolnymi od nieprzyjemnego zapachu. Sch³adzaj¹ siê za¿ywaj¹c k¹pieli w b³ocie albo wodzie. Mo¿na je szczotkowaæ
codziennie, szczotk¹ z delikatnym w³osiem, a w warunkach
domowych nawet k¹paæ. winie nale¿y chroniæ przed silnym nas³onecznieniem, mrozem oraz przeci¹gami, bowiem
szybko ulegaj¹ poparzeniom i odmro¿eniom. Dla zwierz¹t
tych zaleca siê szereg szczepieñ ochronnych na takie choroby jak: zakane zanikowe zapalenie nosa, zapalenie p³uc,
wirusowe zapalenie ¿o³¹dka i jelit oraz ró¿yca. winie nale¿y tak¿e odrobaczaæ dwa razy w roku.
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Wiêkszoæ w³acicieli wiñ wietnamskich, które nie s¹
utrzymywane w warunkach domowych, ogranicza siê jedynie w profilaktyce do podania prosiêtom ¿elaza po urodzeniu, niestosuj¹c ¿adnych szczepieñ.
We wroc³awskim zoo, gdzie winie te utrzymywane s¹
od 1993 roku, zwierzêtom tak¿e nie wykonuje siê ¿adnych
szczepieñ ochronnych, jedynie systematycznie, dwa razy do
roku, odrobacza.
Rozród
Typ smalcowy charakteryzuje siê ma³¹ plennoci¹ loch i
s³ab¹ mlecznoci¹. Wyj¹tek w tej grupie stanowi winia
maskowa i rasy od niej pochodz¹ce, w tym winia wietnamska, charakteryzuj¹ca siê du¿¹ plennoci¹  w ci¹gu roku
locha mo¿e daæ dwa mioty, licz¹ce do 12 m³odych w ka¿dym. Prosiêta wini wietnamskiej szybko dojrzewaj¹, a 12tygodniowe loszki s¹ ju¿ p³odne. Najlepiej jednak do krycia
przeznaczyæ loszki w wieku ok. 7-8 miesiêcy. Knury, które
rosn¹ wolniej, przeznaczamy do kr ycia dopiero w wieku powy¿ej 1 roku ¿ycia. Je¿eli w³aciciel nie chce uzyskaæ potomstwa od swojej lochy, to powinien j¹ wysterylizowaæ.
Zabieg ten przeprowadza siê po ukoñczeniu przez loszkê
ok. 6 tygodnia ¿ycia. Samce s¹ ma³o odpowiednie jako
zwierzêta domowe, dlatego zaleca siê ich kastrowanie, staj¹
siê wtedy doskona³ymi towarzyszami. Knurki mo¿na kastrowaæ ju¿ w 4 dniu ¿ycia, do ukoñczenia przez zwierzêta 3 miesi¹ca ¿ycia. Cykl p³ciowy trwa 21 dni, a ci¹¿a 112-114 dni.
Po urodzeniu prosiêta wa¿¹ jedynie 230  430 g, a ich
delikatna i lekko pomarszczona, ciemna skóra, wzbudza
dodatkowy zachwyt wród ogl¹daj¹cych je turystów.
W³aciciele bardzo czêsto zauwa¿aj¹ zmiany w zachowaniu siê samicy w czasie rui. Zwierzê staje siê wtedy nie-
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pos³uszne. W czasie ci¹¿y locha jest spokojna, agresja pojawia siê tylko w czasie odchowu m³odych, wtedy zaleca
siê, aby nie nara¿aæ zwierzêcia na kontakt z ludmi. Locha
z m³odymi powinna pozostaæ w spokojnym miejscu, tak d³ugo, a¿ m³ode nie osi¹gn¹ drugiego tygodnia ¿ycia (fot. 5).
Mamy nadziejê, ¿e przynajmniej w czêci przybli¿y³ymy
Pañstwu to jak¿e interesuj¹ce zwierzê. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e
najbardziej istotnym faktem dotycz¹cym wini wietnamskiej
jest okrelenie jej typu u¿ytkowego jako smalcowy. Tak wiêc,
jeli chodzi o wartoæ tuszy tej rasy wiñ po uboju, jest ona
niewielka i nadaje siê prawie wy³¹cznie do wytapiania smalcu. St¹d wielu autorów wysuwa wniosek, ¿e winia wietnamska nie ma w Polsce znaczenia gospodarczego, stanowi tylko ozdobê i atrakcjê gospodarstw agroturystycznych, w których jest utrzymywana. Tezê t¹ podziela Sambraus (1996),
który uwa¿a, ¿e: W Europie winie wietnamskie nie maj¹
znaczenia gospodarczego, utrzymuje siê je jedynie w celach
hobbystycznych. Z badañ przeprowadzonych na podstawie
ankiet, uda³o siê autorkom ustaliæ, ¿e zarówno dla w³acicieli jak i turystów odwiedzaj¹cych gospodarstwa, winie wietnamskie stanowi¹ wa¿ny element atrakcyjnoci oferty, niekiedy nawet decyduj¹cy o wyborze danego miejsca.
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