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1. Wstęp: kontekst międzynarodowy i krajowy
Gwałtownie rosnący popyt na mięso, mleko i inne produkty pochodzenia zwierzęcego powoduje konieczność zapewnienia trwałej i stabilnej bazy genetycznej dla
rozwoju produkcji zwierzęcej. Jest to niezbędne dla osiągnięcia celów Rzymskiej
Deklaracji w sprawie Światowego Bezpieczeństwa Żywnościowego, Planu Działań
Światowego Szczytu Żywnościowego oraz Milenijnych Celów Rozwoju (UN,
2000), a w szczególności realizacji Celu 1: wyeliminowanie skrajnego ubóstwa
i głodu oraz Celu 7: Zapewnienie ochrony środowiska naturalnego. Zrównoważone
użytkowanie, rozwój i ochrona zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa
mają również zasadnicze znaczenie dla wdrażania Agendy 21 i Konwencji
o Różnorodności Biologicznej.
To właśnie przyjęcie w 1992 r. Konwencji o różnorodności biologicznej
(www.cbd.int) spowodowało podjęcie działań międzynarodowych na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Trzy cele Konwencji obejmują:
ochronę różnorodności biologicznej, zrównoważone użytkowanie jej elementów
oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści, wynikających z użytkowania różnorodności biologicznej, w tym poprzez stworzenie warunków dostępu do zasobów
genetycznych i transferu odpowiednich technologii. Konwencja o różnorodności
biologicznej nakazuje, aby ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności
biologicznej były prowadzone na terenie całego kraju. Kluczowe znaczenie ma
więc sposób użytkowania obszarów, wykorzystywanych gospodarczo przez
człowieka, przede wszystkim gruntów rolnych i leśnych.
Konwencja, określając trzy poziomy, na jakich rozpatrujemy różnorodność biologiczną: ekosystemowy, gatunkowy i genetyczny, nakazuje tym samym objęcie
ochroną nie tylko organizmów dziko żyjących, ale także wytworzonych przez
człowieka zasobów genetycznych. Zarówno odmiany roślin uprawnych, jak i rasy
zwierząt gospodarskich, jakie dzisiaj użytkujemy w rolnictwie, są efektem pracy
hodowlanej pokoleń rolników oraz procesu ewolucji i adaptacji do zmieniającego
się środowiska. Obydwa te procesy przez tysiąclecia doprowadziły do wytworzenia
olbrzymiej zmienności w obrębie niewielkiej liczby gatunków. Istniejące dzisiaj
rasy, odmiany, linie i rody zwierząt gospodarskich są podstawą produkcji zwierzęcej i polisą ubezpieczeniową dla przyszłości hodowli zwierząt i całego rolnictwa.
Trzeci cel Konwencji dotyczy kwestii czerpania korzyści z posiadanych zasobów
genetycznych. Kraje rozwijające się, zwłaszcza w tropikach, posiadają na swoim
terytorium bogactwo różnorodności biologicznej, ale nie mają środków ani na
rozpoznanie ani na komercyjne wykorzystanie tych zasobów. Kraje rozwinięte są
zainteresowane zapewnieniem dostępu do zasobów genetycznych innych krajów
i jasno sprecyzowanymi zasadami w tym zakresie. W październiku 2010 r.,
podczas 10 Konferencji Stron Konwencji przyjęto Protokół z Nagoi, dotyczący
dostępu do zasobów genetycznych oraz uczciwego i sprawiedliwego podziału
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korzyści, wynikających z ich wykorzystania, który będzie regulować te zagadnienia. Zasoby genetyczne zwierząt gospodarskich będą podlegać regulacjom Protokołu z Nagoi. Sygnatariuszami Konwencji są 193 kraje świata
(http://www.cbd.int/convention/parties/list). Do końca 2013 r. Protokół z Nagoi
ratyfikowało 26 krajów (http://www.cbd.int/abs/nagoyaprotocol/signatories/default.shtml). Polska podpisała Konwencję w czerwcu 1992, a ratyfikowała ją
w styczniu 1996 r.; obecnie trwają przygotowania do ratyfikacji Protokołu z Nagoi
przez kraje Unii Europejskiej.
Przyjęcie Konwencji i jej wdrażanie (CBD, 2000) stanowiło bodziec dla organizacji międzynarodowych, a w szczególności dla Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), do wzmożenia działań, dotyczących
ochrony różnorodności biologicznej w rolnictwie. W 1993 r. przyjęto w FAO
pierwszy program, dotyczący zwierząt gospodarskich – Światową Strategię
Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich (FAO, 1999), która
miała na celu: ustanowienie struktury organizacyjnej (Krajowe i Regionalne
Ośrodki Koordynacyjne); inwentaryzowanie, charakteryzowanie oraz monitorowanie światowych zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez prowadzenie systemu informatycznego i Światowej Bazy Danych – DAD-IS; prowadzenie
Systemu Wczesnego Ostrzegania, monitorującego zagrożone populacje zwierząt
gospodarskich oraz wspieranie działań na rzecz opracowania i wdrażania programów ochrony ras zagrożonych wyginięciem oraz promowania ich szerszego użytkowania w produkcji. Podstawą tego systemu są DAD-IS oraz „Czerwona Księga”
(World Watch List), identyfikująca rasy zagrożone wyginięciem i o krytycznej
wielkości populacji.
Niezmiernie ważnym zadaniem, podjętym w ramach Światowej Strategii, było
przygotowanie pierwszego Raportu o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt
w Świecie (FAO, 2007 a,b), który pozwolił na zgromadzenie wiedzy o stanie
samych zasobów, zakresie działań, podejmowanych dla ich ochrony i zrównoważonego użytkowania oraz stanie wiedzy i metodach stosowanych w tym zakresie.
Uwieńczeniem procesu przygotowania Raportu, a jednocześnie kamieniem milowym na drodze do ochrony i świadomego zarządzania zasobami genetycznymi
zwierząt gospodarskich, była pierwsza Międzynarodowa Konferencja, która odbyła
się w dniach 3–7 września 2007 r. w Inerlaken w Szwajcarii. Celem konferencji
było przede wszystkim zakończenie negocjacji i przyjęcie Światowego Planu
Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt (Global Plan of Action for
Animal Genetic Resources for Food and Agriculture) (FAO, 2007 c).
Światowy Plan Działań stanowi kompilację priorytetów, zidentyfikowanych przez
poszczególne kraje, biorące udział w procesie przygotowania Pierwszego Raportu
oraz zawiera priorytety, dotyczące działań międzynarodowych. Obejmuje on cztery
obszary, w których są zawarte łącznie 23 priorytety działań, a mianowicie: I.
Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring trendów i zagrożeń (2); II. Zrówno-
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ważone użytkowanie i rozwój (4); III. Ochrona (5) oraz IV. Strategie, instytucje
i budowanie potencjału (12).
Światowy Plan Działań, przyjęty podczas Konferencji w Interlaken, został zaakceptowany przez Radę ds. Rolnictwa FAO, a w listopadzie 2007 r. przez 34. sesję
Konferencji FAO. Tym samym, wszystkie państwa członkowskie FAO zobowiązały się do jego wdrażania. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy
opublikował polskie tłumaczenie tego dokumentu. Najważniejszym narzędziem do
wdrażania Światowego Planu Działań są Krajowe Strategie i Plany Działań, które
dostosowują priorytety, uzgodnione na poziomie globalnym, do sytuacji i potrzeb
poszczególnych krajów.
Podczas 12. sesji Komisji ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa,
która odbyła się w październiku 2009 r., zostały przyjęte, przygotowane przez FAO
„Wytyczne do przygotowania Krajowych Strategii i Planów Działań na rzecz
Zasobów Genetycznych Zwierząt”, jako narzędzie pomocne krajom w procesie
przygotowania Krajowych strategii.
Podczas 12. sesji Komisji określono także szczegółowy sposób monitorowania
i raportowania efektów wdrażania Światowego Planu Działań. Zgodnie z decyzją
Komisji, kraje przygotowały pierwsze raporty z wdrażania Światowego Planu
Działań w 2011 r., a pierwszy raport syntetyczny, opracowany przez FAO, został
przedstawiony podczas 14. sesji Komisji w 2013 r. Raporty krajowe i raporty
syntetyczne będą przygotowywane co cztery lata, co oznacza, że drugi raport
krajowy powinien być przedstawiony w roku 2015 (FAO, 2009 a). Tym samym,
Komisja ustanowiła system regularnego monitorowania zarówno zasobów genetycznych zwierząt, jak i postępów w zakresie wdrażania Światowego Planu Działań. Polska wywiązała się z tego zobowiązania, przedstawiając pierwszy raport
krajowy w 2011 r.
Do 2013 r. szereg państw europejskich opracowało już Krajowe strategie (np.
Dania, Niemcy, Hiszpania, Szwecja, Szwajcara, Wielka Brytania czy Ukraina),
a w innych krajach prace w tym kierunku są już bardzo zaawansowane (np.
Czechy, Estonia, Czarnogóra, Rumunia, Serbia, Słowacja).
Krajowa strategia wpisuje się także we wdrażanie, przyjętej przez Parlament
Europejski (2012) Unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej do 2020
roku. Parlament Europejski, przypominając, że rolnicy gospodarują na ponad
połowie terytorium UE, a Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie ogranicza się do
zapewnienia żywności i rozwoju obszarów wiejskich, ale jest ważnym narzędziem
wspierającym ochronę różnorodności biologicznej, łagodzenie zmian klimatu,
a także utrzymanie usług ekosystemowych, wezwał do dalszych zmian w WPR na
rzecz zapewniania rolnikom należytej rekompensaty za dostarczanie tych dóbr
publicznych. Parlament Europejski podkreślił niebezpieczeństwo, wynikające ze
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zubożenia bazy genetycznej, od której zależy wyżywienie ludzi i zwierząt. Podkreślił także potrzebę promowania użytkowania tradycyjnych, dostosowanych do
lokalnych warunków, ras i odmian oraz stworzenia zachęty do utrzymania
i dalszego zwiększania różnorodności zasobów genetycznych dla wyżywienia
i rolnictwa.
Unijna strategia ochrony różnorodności biologicznej do 2020 roku: „Nasze
ubezpieczenie na życie i nasz kapitał naturalny” (PE, 2012) zawiera cele, dotyczące zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa. Najbardziej
adekwatny w tym kontekście jest Cel 3 A) Rolnictwo, brzmiący: „Do 2020 roku
maksymalizacja obszarów rolnych, obejmujących użytki zielone, grunty orne
i plantacje trwałe, które są objęte środkami związanymi z różnorodnością biologiczną na mocy WPR, tak by zapewnić zachowanie różnorodności biologicznej
i wymierną poprawę stanu ochrony gatunków i siedlisk, które zależą od rolnictwa
lub podlegają jego wpływowi, a także poprawę w zakresie zapewniania funkcji
ekosystemu w porównaniu z unijnym poziomem odniesienia z 2010 roku, przyczyniając się w ten sposób do polepszenia zrównoważonego zarządzania”. Istniejące
w ramach WPR instrumenty służą do realizacji tego celu. Przyszła reforma WPR
i WPRyb oraz nowe wieloletnie ramy finansowe dają możliwość zwiększenia
synergii i maksymalizacji spójności między celami ochrony różnorodności biologicznej a celami ekonomiczno-społecznymi.
Przyjęcie w Polsce 25 kwietnia 2012 r. „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi,
rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020” (Uchwała nr 163 Rady Ministrów, z dnia
9 listopada 2012) wiąże się z koncepcją rolnictwa wielofunkcyjnego, wskazując na
konieczność kształtowania produkcji rolnej w zgodzie z wymogami środowiska
i zachowania krajobrazu. Stąd też, w Krajowej strategii zrównoważonego rozwoju
i użytkowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz planie działań
na rzecz tych zasobów uwzględniono wnioski, płynące z diagnozy stanu i trendów
rozwojowych Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa,
a mianowicie:
• Obszary wiejskie pełnią wiele funkcji o zasadniczym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju kraju, dlatego też diagnoza zawarta w strategii nawiązuje
do koncepcji wielofunkcyjności obszarów wiejskich i rolnictwa;
• Bezpieczeństwo żywnościowe kraju związane jest ze zwiększeniem konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
• Polskie gospodarstwa rolne wykorzystują w swojej działalności w zdecydowanej
większości technologie tradycyjne, co częściowo sprzyja realizacji celu zrównoważonego rozwoju, równocześnie jednak wpływa na wzrost kosztów eksploatacji,
środków trwałych, a tym samym obniża opłacalność produkcji rolnej;
• Wielofunkcyjny rozwój sektora rolno-spożywczego wymaga godzenia licznych funkcji poprzez kształtowanie produkcji rolnej w zgodzie z wymogami
środowiska i zachowania krajobrazu;
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• Utrzymanie cennych zasobów bioróżnorodności na obszarach wiejskich wiąże
się z rozwojem zrównoważonego rolnictwa.
Realizacja działań priorytetowych, przyjętych w niniejszej Krajowej strategii,
przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych w zakresie produkcji zwierzęcej, założonych w Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na
lata 2012–2020, a w szczególności:
• Celu 3. Bezpieczeństwo żywnościowe;
• Celu 4. Wzrost produkcyjności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego;
• Celu 5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach
wiejskich.
Najbardziej adekwatne kierunki interwencji, przyjęte w Strategii zrównoważonego
rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020 (MRiRW, 2012 a), których
wdrażanie w obszarze dotyczącym produkcji zwierzęcej będzie wspierać Krajowa
Strategia, to:
3.1.3. Optymalizacja bazy genetycznej produkcji roślinnej, zwierzęcej i rybackiej;
3.2.2. Wsparcie wytwarzania wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych,
w tym wytwarzanych metodami integrowanymi, ekologicznymi oraz tradycyjnymi metodami produkcji z lokalnych zasobów oraz produktów rybnych;
3.4.1. Promocja wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumentów produktów
rolno-spożywczych;
5.1.1. Ochrona różnorodności biologicznej, w tym unikalnych ekosystemów oraz
flory i fauny, związanych z gospodarką rolną i rybacką;
1.1.2. Podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych osób pracujących
w sektorze rolno-spożywczym;
4.2.1. Rozwój badań na rzecz zrównoważonego rozwoju sektora rolnospożywczego;
4.2.3. Zwiększenie udziału ośrodków naukowych w międzynarodowych projektach badawczych.

2. Proces przygotowania Krajowej strategii
Opracowanie Krajowej strategii zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów
zostało zrealizowane w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Zootechniki
Państowego Instytutu Badawczego: „Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami
genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania” na lata 2011–2015, w Dziale Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt.
Przebieg prac nadzorował Zespół Koordynacyjny ds. ochrony zasobów genetycz-
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nych zwierząt, którego posiedzenia odbyły się w dniach 6.09.2011, 9.07.2012 oraz
16.11.2012 r.
Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych
zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów jest narzędziem
wdrażania Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt.
Jej struktura oparta o cztery obszary priorytetowe w pełni odpowiada strukturze
Światowego Planu Działań, przyjętego przez społeczność międzynarodową.
Proces przygotowania Krajowej strategii, zrealizowany w Instytucie Zootechniki,
był w pełni zgodny z opracowanymi przez FAO Wytycznymi do przygotowania
Krajowych Strategii i Planów Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt
i obejmował wszystkie zaproponowane tam etapy działań.
Przed przystąpieniem do prac, w dniu 22 listopada 2011 r. zorganizowano
w Balicach konferencję, podczas której zostały przedstawione – Światowy Plan
Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt oraz przykładowe krajowe
strategie, jako narzędzia jego wdrażania. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele uczelni przyrodniczych, ośrodków naukowych, związków hodowców
i organizacji pozarządowych. Podczas spotkania roboczego po konferencji uzgodniono Prospektus, obejmujący założenia Krajowej Strategii i Planu Działań:
uzasadnienie, cele, proces i oczekiwany wynik oraz zakres niezbędnych ekspertyz.
Ze względu na fakt, że Raport Krajowy o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt,
przygotowywany dla FAO, był oparty o źródła z 2000 r., opracowanie Krajowej
strategii wymagało zgromadzenia aktualnych danych liczbowych i informacji oraz
przygotowania analiz, dotyczących stanu poszczególnych sektorów produkcji
zwierzęcej oraz użytkowanych ras, ich aktualnej i potencjalnej roli w produkcji, jak
i potrzeb weryfikacji, obowiązujących programów hodowlanych. Ekspertyzy takie
przygotowały zespoły autorów, wymienione w Aneksie 1.
W dniach 6–7 grudnia 2012 r. zorganizowano w Balicach kolejne spotkanie
robocze w ramach przygotowania Krajowej strategii, którego celem było omówienie priorytetów, zidentyfikowanych w ekspertyzach i w ich streszczeniach, sformułowanie i wstępne uzgodnienie priorytetów, dyskusja nad specyficznymi problemami poszczególnych gatunków oraz nad spisem treści Krajowej strategii
i dalszym trybem prac.
Wstępny dokument Krajowej strategii był szeroko konsultowany przez środowisko
zootechniczne i zainteresowane podmioty. Jego ostateczna forma jest wynikiem
konsensusu, osiągniętego podczas konferencji, która odbyła się w Balicach
w dniach 23–24 maja 2013 r. Uzupełnieniem Krajowej strategii jest Plan działań,
który określa zadania poszczególnych podmiotów, działających w obszarze
szeroko rozumianej hodowli zwierząt (planuje się wydanie go jako oddzielnego
dokumentu).
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Obydwa te dokumenty były również prezentowane podczas LXXVIII Zjazdu
Naukowego Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, który miał miejsce
w Krakowie w dniach 9–11 września 2013 r., w ramach referatu plenarnego.
Podczas dyskusji uczestnicy pozytywnie przyjęli zalożenia, cele i priorytety
Krajowej strategii.
Przyjęto, że priorytetowe działania, których horyzont czasowy określono do roku
2025, mają na celu ograniczenie postępującego ubożenia i zwiększenie niedostatecznego obecnie wykorzystania bioróżnorodności zwierząt gospodarskich, jako
integralnej części ekosystemów rolniczych. Realizacja przyjętych priorytetów
pozwoli na zachowanie i właściwe wykorzystanie bogactwa zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w skali lokalnej, regionalnej i krajowej oraz zapewni
trwałość i możliwość rozwoju społeczno-gospodarczego społeczności wiejskich.
Krajowa strategia w sposób całościowy odnosi się do ochrony i zrównoważonego
użytkowana zasobów genetycznych zwierząt, użytkowanych w Polsce: zarówno
ras rodzimych, zagrożonych wyginięciem i wymagających podejmowania działań
ochronnych, jak też ras międzynarodowych, stanowiących podstawę intensywnej
produkcji zwierzęcej, w przypadku których konieczne jest zachowanie zmienności
genetycznej.
Wdrażanie Krajowej strategii i Planu działań będzie wymagać stałego monitorowania oraz okresowej oceny uzyskiwanych efektów. Ważnym elementem będzie
promocja i popularyzacja jej głównych celów i podejmowanych działań oraz
upowszechnianie szerokiej informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich, utrzymywanych w Polsce, a przede wszystkim o rasach rodzimych.

3. Znaczenie produkcji zwierzęcej w Polsce
Produkcja zwierzęca w Polsce opiera się głównie na użytkowaniu kilku gatunków:
bydła, świń oraz kur i indyków, które dostarczają gros produktów pochodzenia
zwierzęcego na rynek krajowy i na eksport. W ostatnim dziesięcioleciu produkcja
zwierzęca systematycznie rośnie, od 230,9 kg żywca na hektar użytków rolnych
w 2000 do 342,2 kg w 2011 r. (w przeliczeniu na mięso odpowiednio od 175,1 do
256,8 kg). W tym samym okresie produkcja mleka/ha użytków rolnych wzrosła
z 648 l do 780 l, przy jednoczesnym wzroście średniej wydajności mlecznej
z 3668 l w 2000 do 4618 l w 2011 r. (GUS, 2012 b). Łączna produkcja mleka
w 2011 r. wynosiła 12 052,2 mln l; gros, bo 11 766,3 mln l pochodziło z sektora
prywatnego (GUS, 2012 b).
Dynamikę produkcji mleka, mięsa i jaj przedstawia wykres 1, a strukturę produkcji
mięsa wykres 2. W 2011 r. łączna produkcja żywca rzeźnego (waga bita ciepła)
wynosiła 3757 tys. t, w tym 1876 tys. t żywca wieprzowego, 1427 tys. t drobiowe-
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go i 384 tys. t wołowego. Produkcja żywca cielęcego, końskiego i baraniego była
niewielka i wynosiła odpowiednio: 28,0, 17,8 oraz blisko 1,7 tys. t (GUS, 2012 b).
Największy udział w produkcji mięsa ma nadal wieprzowina, stanowiąca w 2011 r.
49,9% ogólnej produkcji, na następnych miejscach plasują się: mięso drobiowe –
38,0%, wołowina – tylko 10,2% i cielęcina – 0,7%. Pozostałe asortymenty mięsa
(konina, baranina i inne) stanowią łącznie jedynie 1,2%. W omawianym okresie
także znacząco wzrosła produkcja jaj, z 7621 mln sztuk w 2000 r. do 10 373 mln
sztuk w 2011 r. (GUS, 2012 b).
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Wykres 1. Produkcja żywca rzeźnego, mleka, jaj (tys. t) w latach 2000–2011
(GUS, 2012 d)
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Wykres 2. Struktura gatunkowa produkcji żywca rzeźnego (WPC) w 2011 r. (GUS, 2012 b)
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Polska jest znaczącym producentem mięsa w Unii Europejskiej, zajmując
w 2011 r. czwarte miejsce pod względem produkcji zarówno mięsa wieprzowego,
jak i mięsa drobiowego oraz siódme miejsce w produkcji wołowiny (MRiRW,
2012 b).
Należy zauważyć, że o ile produkcja mleka i wieprzowiny zawsze miały w Polsce
priorytetowe znaczenie, to w ostatnich latach coraz większą rolę w gospodarce
żywnościowej odgrywa drobiarstwo, dostarczając różnych gatunków mięsa i jaj,
produktów cieszących się dużym zainteresowaniem konsumentów, które oprócz
wysokiej wartości odżywczej i dietetycznej mają stosunkowo niskie ceny. Ich
konsumpcja jest akceptowana przez wszystkie religie i wyznania, co jest dodatkowym czynnikiem zwiększającym popyt.
W 2012 r. produkcja żywca drobiowego kształtowała się na poziomie 2260 tys. t,
a mięsa 1582 tys. t (wzrost o 10,9% w odniesieniu do 2011 r.). W 2012 r. nastąpił
także wzrost spożycia drobiu do 26,6 kg na mieszkańca, tj. o 6,4% więcej
w porównaniu z 2011. W strukturze produkcji żywca drobiowego dominuje
produkcja kurcząt brojlerów (77,0%) oraz młodych indyków rzeźnych (15,9%).
Udział drobiu wodnego, w tym gęsi stanowi około 7,1% produkcji żywca (GUS,
2012 a, MRiRW, 2012 b).
Podstawowe kierunki hodowli koni to sport i rekreacja oraz produkcja koni
rzeźnych. Mimo zmniejszania się pogłowia, produkcja mięsa końskiego relatywnie
utrzymuje się na wysokim poziomie, a Polska należy do znaczących producentów i eksporterów żywca i mięsa końskiego w UE. Główne kierunki
eksportu to Włochy, Francja i Belgia. W 2012 r. produkcja żywca wyniosła 29 tys.
t. Ogółem w roku 2012 wyprodukowano 52,5 tys. koni rzeźnych (GUS, 2012 a).
Udział eksportu żywych koni w ogólnym eksporcie żywca i mięsa końskiego
wynosił około 60%. Zainteresowanie tym rodzajem mięsa jest jednak w Polsce
niewielkie, a prawie cała produkcja jest eksportowana do krajów Unii.
Produkcja uzyskiwana z populacji owiec i kóz jest niewielka. W 2011 r. produkcja
wełny wynosiła jedynie 775 t, przy produkcji mięsa baraniego w wysokości 1,7
tys. t. Produkcja mięsa koziego była znikoma, na poziomie 497 t. Produkcja mleka
jest też niewielka, w przypadku kóz wynosi 35 tys. t, a owiec około 500 t rocznie
(GUS, 2012 b).
Polska hodowla zwierząt futerkowych przechodzi w ostatnich latach zdecydowaną
transformację, wynikającą głównie ze względów ekonomicznych. Zmniejszający
się popyt na wyroby futrzarskie o niższej jakości spowodował drastyczny spadek
chowu roślinożernych zwierząt futerkowych, szczególnie nutrii i królików. Stąd
też, produkcja mięsa króliczego jest niewielka, w 2011 r. wynosiła jedynie 20 tys. t
(GUS, 2012 a).
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Pszczelarstwo odgrywa kluczową rolę w ekosystemie rolnym (EU Parliament
Report, 2011). Zwiększające się upadki rodzin pszczelich powodują straty ekonomiczne; przy braku zapylenia plony roślin uprawnych mogą zmniejszyć się nawet
o 70%. Mimo to, uzyskiwanie dochodów przez pszczelarzy ze względu na świadczenie usług związanych z zapylaniem upraw jest nadal zjawiskiem marginalnym.
W Polsce pszczoły użytkuje się głównie w celu pozyskania od nich miodu, a także
takich produktów, jak: wosk, pyłek, pierzga i propolis oraz w niewielkim zakresie
innych produktów pszczelich (jad, mleczko pszczele). W 2012 r. pszczelarze
wyprodukowali około 17,2 tys. t miodu. W porównaniu do roku 2011 zbiory miodu
były niższe o 25% (IO-PIB, 2012). Średnia wydajność z pnia była wtedy niższa niż
w latach poprzednich i nie przekroczyła 15 kg.
Zarówno tradycja chowu, jak i udział w rynku wskazują, że podstawowymi rybami
słodkowodnymi o znaczeniu gospodarczym są w Polsce karp i pstrąg. Udział ryb
pochodzących z akwakultury w krajowej produkcji żywności nie jest duży. Roczna
produkcja towarowa karpia kształtuje się na poziomie około 16 tys. t i ma, z wielu
powodów, tendencję spadkową. Ze względu na wielowiekową konsumpcję karpia
w okresie Świąt Bożego Narodzenia, stanowi on istotny składnik tradycyjnych
potraw świątecznych. Roczna produkcja pstrąga wynosi około 15 tys. t i wykazuje
tendencję wzrostową.
Początki hodowli fermowej zwierząt jeleniowatych w Polsce sięgają końca lat 90.
ubiegłego wieku. Obecnie obserwuje się stopniowy wzrost kultury hodowlanej
i ukierunkowania produkcji zarówno na mięso, jak i na uzyskiwanie byków
o wysokiej wartości poroża. Hodowla fermowa jeleniowatych jest jednak w Polsce
na początkowym etapie rozwoju, dlatego też brak jest niezbędnych mechanizmów,
a zwłaszcza synchronizacji przetwórstwa mięsa i obrotu zwierzętami, pozwalającymi na jej sprawne funkcjonowanie.
Szczegółowa analiza stanu i znaczenia użytkowania poszczególnych gatunków
zwierząt gospodarskich zawarta jest w Aneksie 2.
Należy podkreślić, że produkty pochodzenia zwierzęcego mają znaczący i systematycznie rosnący udział w eksporcie polskiej żywności. W 2000 r. wartość eksportu
żywych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wynosiła jedynie 3,4 mld
złotych, a w 2011 osiągnęła już 21,24 mld zł. Jednocześnie, wartość importu tych
produktów wzrosła z 2,5 do 13,5 mld zł (GUS, 2012 c). Bilans handlu zagranicznego w sektorze produkcji zwierzęcej był w ostatnich latach zawsze dodatni
i systematycznie rosnący. W 2000 r. wynosił jedynie 843 mln zł, a w 2011 saldo
obrotów osiągnęło rekordową wartość 7,8 mld zł (GUS, 2012 b). W strukturze
obrotów międzynarodowych import żywności i żywych zwierząt stanowił w 2011
r. 6,5%, a eksport 9,3% (GUS, 2012 c). A zatem, biorąc pod uwagę obrót wszystkimi produktami rolno-spożywczymi, ich udział w imporcie wynosił 8,1%,
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a eksporcie 11,1%; szacuje się, że 27% produkcji przemysłu spożywczego skierowane było na eksport (MRiRW, 2012 b).
Według danych resortu rolnictwa (MRiRW, 2011), w 2010 r. w strukturze towarowej handlu zagranicznego towarami rolno-spożywczymi najwyższy udział miało
mięso i jego przetwory – blisko 20%. W 2011 udział produktów zwierzęcych
w całkowitym eksporcie produktów rolno-spożywczych wyniósł 40,7%, w tym
mięsa i jego przetworów 20,7%, produktów mleczarskich 9%, ryb i ich przetworów
7,4%, zwierząt żywych 1,2% oraz pozostałych produktów zwierzęcych 2,4%.
Udział produktów zwierzęcych w imporcie stanowił łącznie 28,1%, w tym wymienionych powyżej grup odpowiednio: 10,8%, 3,8%, 9,0%, 2,2% oraz 2,3%
(MRiRW, 2012 b).
Najlepszy bilans w handlu zagranicznym w 2011 r. uzyskały – mleko i jego
przetwory oraz mięso i jego przetwory, w przypadku których eksport stanowił
odpowiednio około 237% i 192% importu (MRiRW, 2012 b). W strukturze
gatunkowej przeważał eksport mięsa wieprzowego (503 tys. t), następnie drobiowego (481 tys. t) i wołowego (329 tys. t), przy wysokim dodatnim bilansie dla
drobiowego i wołowego (odpowiednio 388 i 307 tys. t) oraz negatywnym dla
wieprzowiny, gdzie import był wyższy niż eksport o 165 tys. t, (MRiRW, 2012 b).
Dodatnie saldo obrotu międzynarodowego mięsem wynosiło w 2011 r. 530 tys. t,
o 4,5% więcej niż w roku poprzednim.
Ostatnie lata wskazują na olbrzymi potencjał w zakresie eksportu produktów
pochodzenia zwierzęcego, co wynika przede wszystkim ze zmniejszenia barier
administracyjno-celnych, aktywnego poszukiwania nowych rynków i otwarcia
rynku wschodniego w 2008 r. oraz wysokiej jakości polskich produktów (MRiRW,
2011). Eksport produktów pochodzenia zwierzęcego nadal odgrywa znaczącą rolę
w bilansie handlowym kraju i przyczynia się do stymulacji rozwoju rolnictwa
i przemysłu rolno-spożywczego. Świadome zarządzanie krajowymi zasobami
zwierząt gospodarskich i ich zrównoważonym rozwojem ma znaczący wymiar
ekonomiczny, gdyż nie tylko przyczynia się do zapewnienia wyżywienia społeczeństwa, ale także daje możliwość generowania zysków w handlu zagranicznym.

4. Stan działań na rzecz lepszego poznania, zrównoważonego użytkowania
i ochrony zasobów genetycznych zwierząt
4.1. Prowadzenie ksiąg, kontroli użytkowości, hodowli i rozrodu: podmioty odpowiedzialne i ich partnerzy
Księgi hodowlane bydła, świń, owiec, kóz i koniowatych są prowadzone na
podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn. zm.) oraz
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przepisów Unii Europejskiej, dotyczących prowadzenia ksiąg hodowlanych przez
związki hodowców lub inne podmioty, które zostały uznane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Lista obowiązujących przepisów Unii Europejskiej została
wymieniona w Obwieszczeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 lipca
2008 r. w sprawie wykazu przepisów Unii Europejskiej, dotyczących hodowli
zwierząt i rozrodu (Dz. Urz. MRiRW Nr 15, poz. 17). Księgi hodowlane drobiu,
zwierząt futerkowych i pszczół są prowadzone natomiast przez związki hodowców
lub inne podmioty po uzyskaniu zgody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W przepisach ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich
zostały określone wymagania, jakie musi spełnić podmiot składający wniosek
o prowadzenie ksiąg. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia również
związki hodowców lub inne podmioty do prowadzenia oceny wartości użytkowej
lub hodowlanej zwierząt. Zakres upoważnienia poszczególnych podmiotów do
prowadzenia takiej oceny został określony w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r. w sprawie upoważnienia związków
hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia
oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787,
z późn. zm.).
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie (PFHBiPM), organizacja utworzona w 1995 r. z inicjatywy hodowców bydła i producentów mleka, od 1 lipca 2004 r. realizuje programy hodowlane i prowadzi księgi
hodowlane dla bydła ras mlecznych. Od 1 lipca 2006 r. PFHBiPM realizuje
również zadania z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła, a od
1 lipca 2007 z zakresu prowadzenia oceny typu i budowy pierwiastek i krów ras
mlecznych. Prace hodowlane w populacji bydła białogrzbietego prowadzi od
2003 r., kiedy to otwarto księgę dla tej rasy, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego (PZHiPBM),
utworzony z inicjatywy hodowców w 1994 r., od lipca 2002 wykonuje zadania
z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych oraz prowadzenia ksiąg bydła ras mięsnych i realizuje założenia programów hodowlanych.
Szacowanie wartości hodowlanej krów i buhajów ras mlecznych oraz buhajów ras mięsnych prowadzone jest przez Instytut Zootechniki PIB.
W obszarze hodowli i rozrodu bydła działają ponadto 4 stacje unasienniania:
Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem, Stacja Hodowli i Unasienniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu oraz Wielkopolskie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Poznaniu z siedzibą w Tulcach, a także Przedsiębiorstwo Handlowe KONRAD Konrad Przeździecki. Zadania tych podmiotów
w zakresie hodowli bydła polegają na organizowaniu w terenie rozrodu, pozyskiwaniu i dystrybucji nasienia buhajów, realizowaniu programów oceny i selekcji
buhajów ras mlecznych i mięsnych. Równocześnie na rynku działają inne, komercyjne podmioty, upoważnione przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowa-
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dzenia działalności w zakresie przechowywania i dostarczania nasienia buhajów.
Podmioty te zajmują się sprowadzaniem, przechowywaniem i wprowadzaniem do
obrotu nasienia buhajów, pochodzącego z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej i krajów trzecich, w tym głównie stanów Zjednoczonych Ameryki
i Kanady.
Realizacją programu hodowlanego świń, kontrolą użytkowości rozpłodowej,
tucznej i rzeźnej oraz prowadzeniem ksiąg hodowlanych ras wielka biała polska
(wbp), polska biała zwisłoucha (pbz), Duroc, Hampshire, Pietrain i puławska
zajmuje się Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” w Warszawie (POLSUS), który jest organizacją samorządową, działającą od
1958 r. W przypadku świń ras złotnickich prace hodowlane prowadzi Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu. Instytut Zootechniki PIB upoważniony jest do prowadzenia oceny wartości hodowlanej świń pod względem cech użytkowych oraz do
oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń dokonywanej po uboju. Oceny tej
dokonuje się w Stacjach Kontroli Użytkowości Tucznej i Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh), zlokalizowanych w zakładach doświadczalnych IZ PIB (Chorzelów, Mełno, Pawłowice) oraz w sp. z o.o. ZD Rossocha.
Polski Związek Hodowców Koni prowadzi księgi hodowlane dla następujących ras
koni: wielkopolska, małopolska, polski koń szlachetny półkrwi, śląska, koń
zimnokrwisty, arden polski, hucuł, konik polski i kuc oraz rejestr kuców i koni
małych. Księgi hodowlane dla ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej
prowadzi Polski Klub Wyścigów Konnych. Spośród ras mniej licznie reprezentowanych w kraju prowadzone są księgi dla: kłusaków (Stowarzyszenie Hodowców
i Użytkowników Kłusaków), kuców szetlandzkich (Polskie Towarzystwo Kuce
Szetlandzkie) i koni trakeńskich (Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia Trakeńskiego – Związek Trakeński w Polsce).
Polski Związek Owczarski (PZOw), organizacja hodowców działająca od 1958 r.,
prowadzi księgi hodowlane i ocenę wartości użytkowej poszczególnych ras owiec
oraz kóz, poza kozą karpacką, dla której księgi prowadzi Instytut Zootechniki PIB.
Ocena wartości użytkowej kóz rasy karpackiej pozostaje w gestii PZOw. Szacowaniem wartości hodowlanej owiec zajmuje się Instytut Zootechniki PIB.
Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza (KRD-IG) prowadzi księgi hodowlane dla wszystkich rodów kur, utrzymywanych w hodowli zarodowej i dla 11
rodów zachowawczych, natomiast Instytut Zootechniki PIB prowadzi księgi dla 8
rodów zachowawczych. KRD-IG, przy współudziale hodowców, prowadzi ocenę
wartości użytkowej we wszystkich stadach kur, a protokoły z wynikami tej oceny
są przechowywane w dokumentacji ksiąg hodowlanych. Ponadto, wyniki te są
publikowane i powszechnie udostępniane zainteresowanym hodowcom i producentom drobiu w wydawanych corocznie biuletynach „Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu”. Instytut Zootechniki PIB publikuje natomiast „Wyniki oceny
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wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony
zasobów genetycznych zwierząt”.
Rody hodowlane oraz wszystkie stada reprodukcyjne gęsi i kaczek są objęte oceną
wartości użytkowej, prowadzoną przez KRD-IG. Podmiotem odpowiedzialnym za
prowadzenie ksiąg hodowlanych dla rodów zarodowych gęsi i kaczek oraz dokonywania w nich wpisów jest KRD-IG. Dla populacji kaczek i gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych natomiast, w zależności od posiadanych
upoważnień księgi hodowlane prowadzi KRD-IG (dla kaczek rodów P-11, P-22, P44, P-55 oraz gęsi ZD-1, Bi) oraz IZ PIB (dla pozostałych 6 rodów kaczek i 12
populacji gęsi). IZ PIB jest także podmiotem upoważnionym do prowadzenia
rejestru hodowlanego dla mieszańca gęsi Białych Kołudzkich – rodów W-33 i W11. Do tego rejestru wpisywane są wszystkie stada reprodukcyjne, w których
gęsior rodu W-33 kojarzony jest z gęsią rodu W-11. Pozostałe rejestry mieszańców
gęsi i kaczek rozprowadzanych na terenie kraju prowadzi KRD-IG. Do rejestrów
tych wpisywane są wszystkie stada reprodukcyjne kaczek.
Prowadzeniem ksiąg hodowlanych poszczególnych gatunków zwierząt futerkowych, oceną wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowaniem wyników tych
ocen, jak również gromadzeniem i przechowywaniem danych, związanych z oceną
zajmuje się Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt (KCHZ), funkcjonujące od dnia
1 stycznia 2001 r. KCHZ jest prawnym następcą zlikwidowanej w 2000 r. Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w Warszawie. Dotychczas, żadna z organizacji
zrzeszającej hodowców zwierząt futerkowych nie wystąpiła do Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi z wnioskiem o prowadzenie ksiąg i oceny wartości użytkowej.
Całością spraw związanych z prowadzeniem prac hodowlanych dla wszystkich
gatunków zwierząt futerkowych, do czasu przekazania tych uprawnień związkom
hodowców, zajmuje się państwowa jednostka, podległa Ministerstwu Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Do czasu upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów zadania
związane z prowadzeniem oceny wartości użytkowej lub hodowlanej pszczół oraz
publikowaniem wyników oceny prowadzi Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
Jest ono odpowiedzialne za całość prac hodowlanych, w tym prowadzenie ksiąg
dla linii hodowlanych pszczół, a także kontrolę hodowli i rozrodu pszczół. Prowadzący księgi uzgadnia z hodowcami poszczególnych linii szczegółowe wzorce
hodowlane oraz programy doskonalenia genetycznego linii. Od czasu wejścia
w życie Zarządzenia Ministra Rolnictwa z dnia 10 lutego 1975 r. w sprawie
uznawania pasiek za zarodowe i reprodukcyjne (M. P. Nr 6, poz. 36) KCHZ
otworzyło i prowadzi księgi dla 58 linii hodowlanych pszczół w obrębie trzech ras:
kraińskiej, kaukaskiej i środkowoeuropejskiej (wg stanu na 30.06.2013).
W Polsce działają trzy ośrodki hodowlane, zajmujące się realizacją programów
hodowlanych karpia: Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej Polskiej
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Akademii Nauk w Gołyszu, Rybacki Zakład Doświadczalny Instytutu Rybactwa
Śródlądowego w Zatorze oraz Rybacka Stacja Doświadczalna SGGW Łąki Jaktorowskie oraz jeden ośrodek, zajmujący się realizacją pracy hodowlanej dla pstrąga
– Zakład Hodowli Ryb Łososiowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego
w Rutkach.
Prowadzony system kontroli pochodzenia ryb hodowlanych umożliwia prześledzenie losu poszczególnych osobników w linii: uczestnictwa w rozrodzie, wydajności
podczas tareł itd. Dodatkowo, zbierana jest dokumentacja, rejestrująca podstawowe
wyniki produkcyjne w liniach oraz ich zdolność kombinacyjną. Informacje te
uzyskuje się z corocznych doświadczeń odrostowych na stawach doświadczalnych
z użyciem 3–4 linii w jednym sezonie. Doświadczenia polowe umożliwiają monitorowanie cech morfometrycznych oraz produkcyjnych i są prowadzone przede
wszystkim na młodszych rocznikach, w pierwszych trzech latach chowu.
Jak dotąd, dla zwierząt jeleniowatych nie są prowadzone księgi hodowlane oraz
ocena wartości użytkowej. Zbieranie danych, dotyczących użytkowości i rozrodu
zwierząt w poszczególnych stadach, jest prowadzone przez hodowców wyłącznie
na własne potrzeby.
Instytut Zootechniki PIB jest podmiotem upoważnionym przez Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi do koordynacji działań, związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (in situ i ex situ), na mocy rozporządzenia MRiRW
z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji lub
koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 108, poz. 691).
Całość działań w zakresie prowadzenia ksiąg, kontroli wartości użytkowej, hodowli i rozrodu oraz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich nadzoruje
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt.
4.2. Identyfikacja i rejestracja zwierząt
Identyfikacja i rejestracja zwierząt jest w Polsce prowadzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r. Nr 204, poz. 1281 oraz z 2012 r., poz. 1529). Ustawa określa
sposób identyfikacji zwierząt następujących gatunków: bydło, owce, kozy, świnie
i koniowate. Ponadto, szczegółowe regulacje dotyczący bydła, owiec i kóz oraz
koniowatych są zawarte w następujących rozporządzeniach UE:
• rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1760/2000 z dnia 17
lipca 2000 r., ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji bydła i dotyczącym etykietowania wołowiny i produktów z wołowiny oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) Nr 820/97 (Dz. Urz. WE L 204 z 11.08.2000 r., s. 1;
Dz. Urz. UE, Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 30, s. 248);
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• rozporządzeniu Rady (WE) Nr 21/2004 z dnia 17 grudnia 2003 r., ustanawiającym system identyfikacji i rejestracji owiec i kóz oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) Nr 1782/2003 oraz dyrektywy 92/102/EWG i 64/432/EWG (Dz.
Urz. UE L 5 z 09.01.2004 r., s. 8);
• rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 504/2008 z dnia 6 czerwca 2008 r., wykonującym dyrektywy Rady 90/426/EWG i 90/427/EWG w odniesieniu do metod
identyfikacji koniowatych (Dz. Urz. UE L 149 z 7.06.2008 r., s. 3).
Podmiotem odpowiedzialnym za identyfikację i rejestrację bydła (mlecznego
i mięsnego), owiec i kóz oraz świń jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (ARiMR). System Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) umożliwia
śledzenie przemieszczeń zwierząt, co pozwala wykryć ewentualne drogi rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych. Identyfikacja zwierząt jest jednym z warunków,
pozwalających na dostęp zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego do
rynków Unii Europejskiej, a także daje gwarancję bezpieczeństwa żywności,
umożliwiając w razie potrzeby identyfikację miejsca pochodzenia żywności. Na
system IRZ składają się:
• rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt
(Centralna Baza Danych);
• znaki identyfikacyjne: kolczyki (bydło, owce, kozy i świnie) lub tatuaż
(owce i świnie);
• paszporty bydła;
• księgi rejestracji, prowadzone przez posiadacza w siedzibie stada odrębnie
dla poszczególnych gatunków zwierząt;
• dokumentacja przewozowa (w przypadku owiec i kóz).
Identyfikacją i rejestracją koni hodowlanych zajmują się związki hodowców lub
podmioty, prowadzące księgi hodowlane dla danej rasy. W przypadku pozostałych
koniowatych czynności te wykonuje Polski Związek Hodowców Koni. Podstawowym dokumentem, stwierdzającym pochodzenie konia, jest „Paszport konia”.
Konie identyfikuje się poprzez sporządzenie opisu słownego i graficznego, zamieszczonego w paszporcie oraz oznaczenie zwierzęcia za pomocą transpondera
(mikroczipa).
Pozostałe zwierzęta gospodarskie, tj. drób, zwierzęta futerkowe i pszczoły, podlegają oznakowaniu tylko do celów hodowlanych (populacja aktywna). Świnie
hodowlane poddawane ocenie wartości użytkowej są również trwale indywidualnie
znakowane poprzez tatuowanie uszu lub założenie kolczyka.
Zwierzęta jeleniowate nie podlegają rejestracji i identyfikacji określonej przepisami prawa. Do celów identyfikacji zwierząt na fermach jeleni i danieli hodowcy
wprowadzili dobrowolny system znakowania zwierząt – kolczyk z numerem stada
oraz numerem indywidualnym. Na niektórych wzorowo prowadzonych fermach
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stosuje się również identyfikację elektroniczną „tagami” (czipami) umieszczanymi
podskórnie, zawierającymi wszystkie indywidualne dane zwierzęcia.
System identyfikacji i kontroli pochodzenia ryb hodowlanych obejmuje kilka
etapów, w zależności od ich wieku. Na każdym etapie chowu stan liczbowy ryb
jest rejestrowany w rocznych zestawieniach ewidencji na podstawie protokołów
odłowów. W Rybackim Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Rybactwa Śródlądowego w Zatorze, jak i w Gołyszu, karpie są znakowane poprzez wymrożenie
ciekłym azotem na ciele oznakowania linii i numeru. W pozostałych placówkach
jest stosowane znakowanie elektroniczne. Plany zakładają zastosowanie systemu
elektronicznego dla całej populacji ryb gatunków chronionych.
4.3. Stan monitorowania trendów w wielkości populacji
Informacje na temat szacunkowej liczebności pogłowia podstawowych gatunków
zwierząt gospodarskich są publikowane każdego roku w Roczniku Statystycznym
Rolnictwa przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Informacje te są podawane
odrębnie w zależności od płci zwierząt w poszczególnych grupach wiekowych.
GUS nie monitoruje struktury rasowej pogłowia masowego. Informacje takie
można uzyskać z bazy danych, prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa na potrzeby systemu identyfikacji i rejestracji bydła,
owiec i kóz.
Wielkość i struktura rasowa populacji aktywnej krów bydła mlecznego jest monitorowana przez PFHBiPM. Ponadto, dokumentacja hodowlana prowadzona przez
stacje unasienniania oraz inne podmioty, upoważnione do obrotu nasieniem,
zawiera dane, dotyczące liczby krów unasiennionych nasieniem buhajów ras
mlecznych i mięsnych. W Polsce w 2011 r. było inseminowanych 2203 tys. krów,
co stanowi 76,8% ich ogólnej liczby (GUS, 2012 b). Jest to znaczący wzrost
w stosunku do roku 2000, kiedy było unasienionych 59,5% pogłowia krów.
W systemie teleinformatycznym, prowadzonym przez PFHBiPM na potrzeby
oceny wartości użytkowej bydła ras mlecznych, są rejestrowane wszystkie zabiegi
unasienniania, wykonane w stadach objętych oceną. Informacje o zabiegach,
wykonanych w pozostałej części populacji bydła, nie są rejestrowane, gdyż nie ma
takiego systemu, w którym te informacje mogłyby być gromadzone. Stworzenie
takiego systemu pozwoliłby gromadzić informacje o ilości i kraju pochodzenia
wykorzystanego w Polsce nasienia buhajów. Wprowadzenie takiego rozwiązania
mogłoby przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa żywności pochodzenia
zwierzęcego.
Sprawdzanie pochodzenia zwierząt w populacji aktywnej jest losowe. Badane jest
kilka procent urodzonych jałówek oraz wszystkie buhajki z przeznaczeniem do
dalszej hodowli. Wszelkie niezgodności, wynikające z zależności pomiędzy datą
ostatniej inseminacji, długością ciąży i datą porodu, są wyjaśniane i w uzasadnio-
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nych przypadkach są wykonywane badania, niezbędne do potwierdzenia pochodzenia. W przypadku stwierdzenia niezgodności pochodzenia po podanej parze
rodzicielskiej potomstwo jest wykluczane z dalszej hodowli. W rasach objętych
programami ochrony badanie potwierdzające pochodzenie jest również przeprowadzane losowo, ale ze względu na niewielką liczebność tych populacji dotyczy
około 25% urodzonych cieliczek.
Zmiany w wielkości i strukturze rasowej aktywnej części populacji bydła mięsnego
są monitorowane przez PZHiPBM, który jest jedynym w Polsce podmiotem,
upoważnionym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do prowadzenia ksiąg
hodowlanych i oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych.
Monitorowanie wielkości populacji aktywnej ras świń: wbp, pbz, Hampshire,
Duroc, Pietrain, puławska prowadzi PZHiPTCh POLSUS, jako organizacja
odpowiedzialna za prowadzenie całości prac hodowlanych w tych rasach.
W przypadku ras złotnickiej białej i pstrej, od 2000 r. zadania te zostały powierzone Uniwersytetowi Przyrodniczemu w Poznaniu, który jest także odpowiedzialny
za monitorowanie populacji aktywnej tych obu ras. Informacje o strukturze genetycznej i skali krzyżowania w pogłowiu masowym świń są ograniczone.
Sprawdzane jest również pochodzenie zwierząt z wybranych chlewni w celu
wykluczenia z populacji materiału o nieznanym pochodzeniu. Badania te są
przeprowadzane w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB Pawłowice. Prowadzi się
także monitoring populacji pod względem występowania genu wrażliwości na stres
RYR1. Dotyczy to populacji ras wbp i pbz, w których praktycznie wyeliminowano
gen recesywny RYR1T.
Związki hodowców koni, wykonując czynności wynikające z ustawy o organizacji
hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich oraz ustawy o systemie identyfikacji
i rejestracji zwierząt, prowadzą monitorowanie populacji koni użytkowanych
w kraju. W 1999 r. został wprowadzony obowiązek potwierdzania pochodzenia
potomstwa od rasy czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, koników polskich i hucułów. Od 2007 r. zaczęto określać markery genetyczne klaczy wszystkich pozostałych ras, wpisywanych do ksiąg hodowlanych. Do 2006 r., w celach
identyfikacyjnych, wykonywano równocześnie badania grup krwi oraz polimorficznych białek i enzymów (markery klasyczne), a od 2007 obowiązkowo także
DNA. Wyniki tych badań służą przede wszystkim: weryfikacji pochodzenia konia
po danych rodzicach oraz identyfikacji osobnika, np. w transakcji kupnasprzedaży, do wykluczania pomyłek w transporcie czy zamiany źrebaka przy
odsadzeniu.
Polski Związek Owczarski, z racji upoważnienia do prowadzenia prac hodowlanych, prowadzi monitoring populacji aktywnej owiec i kóz, a także posiada bieżące
informacje, dotyczące liczebności poszczególnych ras. Każdego roku ukazuje się
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wydawnictwo „Hodowla owiec i kóz w Polsce”, firmowane przez PZOw,
w którym są podawane między innymi dane, charakteryzujące wielkość populacji
aktywnej owiec i kóz poszczególnych ras oraz linii. W zakresie obowiązków
PZOw jest również losowa kontrola pochodzenia owiec. Corocznie od wytypowanych zwierząt jest pobierana krew i w laboratorium Instytutu Zootechniki PIB jest
przeprowadzana analiza pochodzenia na podstawie grup krwi.
Populacje hodowlane wszystkich gatunków drobiu, w których jest realizowany
program genetycznego doskonalenia, ochrony zasobów genetycznych lub krzyżowania rodów, podlegają ocenie wartości użytkowej według metodyki opracowanej
przez KRD-IG. Efektem prowadzenia tej oceny, oprócz określenia poziomu
użytkowości stad, jest stały monitoring wielkości populacji oraz liczby samców
i samic zarówno w wychowie, jak i w produkcji.
KCHZ monitoruje stan wielkości populacji zwierząt futerkowych poprzez określenie liczby samic i samców w stadach objętych oceną wartości użytkowej i hodowlanej. Stany populacji zwierząt futerkowych, objętych oceną Krajowego Centrum
Hodowli Zwierząt, są publikowane corocznie w formie informatora. Wielkość
pogłowia zwierząt, objętych programami ochrony zasobów genetycznych, jest
monitorowana przez Instytut Zootechniki PIB; należą tu następujące gatunki
zwierząt futerkowych: królik popielniański biały, tchórz hodowlany, lis pospolity
pastelowy, lis pospolity białoszyjny, szynszyla beżowa oraz nutrie poszczególnych
odmian: standardowa, biała niealbinotyczna, bursztynowo-złocista, perłowa,
pastelowa, sobolowa, czarna dominująca i grenlandzka. Efekty monitorowania
trendów uwidaczniają się poprzez zwiększanie liczby zwierząt na fermach objętych
oceną. Aktualne trendy hodowlane lokalne i międzynarodowe są jednym z głównych czynników branych pod uwagę podczas selekcji zwierząt.
Od 2006 r. w ramach Programu Wieloletniego Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach jest realizowane zadanie pt. „Monitorowanie zmian strukturalnych
w polskim pszczelarstwie i na rynku miodu”, w ramach którego jest prowadzona
analiza sektora pszczelarskiego. Realizacja tego zadania pozwala na ocenę: liczby
rodzin pszczelich w poszczególnych województwach, napszczelenia, czyli liczby
rodzin przypadających na 1 km2 i struktury pasiek oraz strat rodzin pszczelich po
zimowaniu i w sezonie pszczelarskim. Zbierane są także informacje, dotyczące
liczby oraz struktury wiekowej pszczelarzy, wielkości produkcji miodu w Polsce,
cen miodu w zależności od kanałów dystrybucji, kosztów produkcji oraz wyników
ekonomicznych w pasiekach niskotowarowych i towarowych, jak też handlu
zagranicznego na rynku miodu. Materiał do badań stanowią dane z rejestrów
pasiek i pszczelarzy, prowadzonych przez wszystkich powiatowych lekarzy
weterynarii, ankiet uzyskanych od stowarzyszeń i zrzeszeń pszczelarzy, z dokumentacji resortu, GUS i innych.
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Podstawowe dane o liczebności osobników posiadanych linii hodowlanych ryb
oraz o ich charakterystyce zbierają i analizują niezależnie jednostki naukowobadawcze, utrzymujące te linie. Sposób oraz zakres prowadzonych baz danych jest
ustalany niezależnie przez te jednostki, co nie ułatwia porównywania zebranych
danych. Niemniej jednak, w oparciu o informacje z placówek, utrzymujących
materiał hodowlany, możliwe jest oszacowanie wielkości populacji ryb gatunków
objętych programami ochrony oraz ocena aktualnej liczebności ich populacji.
Obecnie funkcjonują w kraju dwa związki hodowców jeleniowatych: Polski
Związek Hodowców Jeleniowatych (PZHJ), którego rejonem działania są południowe województwa: małopolskie, podkarpackie i mazowieckie oraz Polski
Związek Branżowy Hodowców Jeleniowatych (PZBHJ), działający na pozostałym
terenie kraju. Informacje o stanie hodowli jeleniowatych pochodzą jedynie z tych
związków, ponieważ nie jest prowadzony w Polsce oficjalny monitoring wielkości
populacji zwierząt jeleniowatych w hodowli fermowej.
Od 2004 r., kiedy to Instytut Zootechniki PIB został upoważniony przez Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi do koordynacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce, ewidencja wszystkich stad i zwierząt ras
chronionych w całym kraju prowadzona jest centralnie przez Instytut. IZ PIB
prowadzi współpracę z organizacjami międzynarodowymi, zajmującymi się
ochroną różnorodności biologicznej w rolnictwie (FAO, ERFP). Corocznie są
aktualizowane dane o zasobach genetycznych zwierząt w Polsce w europejskiej
bazie EFABIS, skąd są transferowane do bazy światowej DAD-IS.
4.4. Stan charakterystyki fenotypowej i genetycznej ras
Charakterystyka fenotypowa zwierząt poszczególnych ras jest prowadzona
w oparciu o wyniki oceny wartości użytkowej zwierząt.
Wiele prowadzonych w kraju badań naukowych ma na celu rozpoznanie uwarunkowania genetycznego ważnych ekonomicznie cech użytkowych zwierząt czy cech
adaptacyjnych. Badania dotyczą także dystansu genetycznego i określenia unikalności genetycznej danej populacji. Charakterystyka molekularna może spełniać
ważną rolę w oszacowaniu zróżnicowania, opisie i ocenie struktury genetycznej
populacji (Semik i Krawczyk, 2011). Może również okazać się przydatna
w „zarządzaniu genetycznym” małymi populacjami, aby ograniczyć efekt inbredu.
Szybki rozwój technik molekularnych doprowadzi w przyszłości do stopniowego
zastępowania mikrosatelitów przez markery SNP.
Wzorce rasowe dla poszczególnych ras bydła są opisane szczegółowo w programach hodowlanych i programach ochrony danej rasy. Przy wpisie do księgi
hodowlanej każdy osobnik musi spełniać wymagania wzorca rasowego.
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Wyniki oceny cech fenotypowych populacji bydła mlecznego są monitorowane
przez PFHBiPM, a dane publikowane w corocznych raportach („Raporty wynikowe z oceny wartości użytkowej i ich wykorzystanie w zarządzaniu stadem bydła
mlecznego”). Szacowanie wartości hodowlanej buhajów jest prowadzone przez IZ
PIB. Informacja o wartości genetycznej buhajów jest przekazywana hodowcom
trzy razy w roku za pośrednictwem strony internetowej (http://wycena.izoo.krakow.pl/)
oraz w formie zestawienia „Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy
polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej”, publikowanej przez IZ PIB. Wyniki oceny
wartości hodowlanej buhajów są również dostępne dla ras simentalskiej i polskiej
czerwonej.
Charakterystyka fenotypowa wszystkich ras świń jest wykonywana na bieżąco.
Każde zwierzę hodowlane podlega ocenie pokroju, zgodności ze wzorcem rasy.
Prowadzący księgi hodowlane świń PZPiHTCh POLSUS oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu przeprowadzają przyżyciową ocenę użytkowości tucznej
i rzeźnej młodych zwierząt (40% w rasach zachowawczych, 100% w stadach
zarodowych ras wysoko produkcyjnych). Dla wszystkich loch jest prowadzona
ocena użytkowości rozpłodowej. Knury oraz wybrane kojarzenia podlegają ocenie
na potomstwie w Stacjach Kontroli Użytkowości Tucznej i Rzeźnej Trzody
Chlewnej (SKURTCh), należących do IZ PIB. Dla ras wysoko produkcyjnych
dokonuje się w IZ PIB ponadto oceny wartości hodowlanej świń metodą BLUP –
model zwierzęcia. Wartość hodowlana świń jest szacowana tą metodą dla cech
użytkowości rozpłodowej oraz użytkowości tucznej i rzeźnej, a wyniki dla knurów
stadnych są co miesiąc publikowane na stronie internetowej Instytutu Zootechniki.
Wyniki wartości hodowlanej loch oraz młodzieży są publikowane co pół roku
w formie zestawień „Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – Użytkowość rozpłodowa” oraz „Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – Użytkowość tuczna i rzeźna”. Ze względu na niewielką liczebność populacji ras rodzimych stale jest monitorowany poziom współczynnika inbredu. Trendy cech
użytkowych świń tych ras są publikowane raz w roku w cyklicznym wydawnictwie
IZ PIB „Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych – stan hodowli
i wyniki oceny”, a także na stronie internetowej Instytutu Zootechniki.
Charkterystyka fenotypowa ras koni jest określona w programach hodowlanych
oraz w programach ochrony. Polski Związek Hodowców Koni określił standardy
fenotypowe dla ras: polski koń szlachetny półkrwi, małopolskiej, wielkopolskiej,
śląskiej, konik polski, hucuł, koń zimnokrwisty, arden polski. W przypadku innych
ras są to natomiast odpowiednio: Polski Klub Wyścigów Konnych dla koni pełnej
krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, Polskie Towarzystwo Kucy Szetlandzkich
oraz Związek Hodowców i Przyjaciół Wschodniopruskiego Konia Pochodzenia
Trakeńskiego – Związek Trakeński w Polsce dla ras: kuc szetlandzki, koń trakeński. Standard rasy dla koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim jest
określony w programie ochrony, prowadzonym przez Instytut Zootechniki PIB.
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Dostępne informacje, dotyczące charakterystyki fenotypowej i genetycznej,
utrzymywanych w kraju ras i linii owiec oraz ras kóz, zostały opracowane podczas
konstruowania programów hodowlanych. Skrócone opisy wspomnianych charakterystyk są dostępne na stronie internetowej PZOw (www.pzow.pl). Ponadto,
każdego roku ukazuje się wydawnictwo „Hodowla owiec i kóz w Polsce”, wydawane przez PZOw., w którym są również podawane dane, charakteryzujące
wielkość populacji aktywnej poszczególnych ras owiec i kóz. W roku 2005
w Instytucie Zootechniki w Krakowie został opracowany i wydany drukiem
„Program ochrony zasobów genetycznych owiec”. Opracowanie to zawiera
charakterystyki fenotypowe i genetyczne oraz programy hodowlane dla krajowych
ras owiec, objętych ochroną zasobów genetycznych.
Ze względu na bogactwo zasobów genetycznych drobiu grzebiącego i drobiu
wodnego były prowadzone liczne badania, mające na celu scharakteryzowanie tych
populacji zarówno pod względem fenotypowym, jak i genetycznym. Np., w latach
90. XX wieku przeprowadzono badania dystansu genetycznego i zróżnicowania
genetycznego 6 ras i rodów kur w hodowli zachowawczej. Szczegółową charakterystykę fenotypową ptaków, oddzielnie dla płci, wykonuje się równocześnie
z objęciem rasy/rodu ochroną i jest ona opisana w programie ochrony zasobów
genetycznych. Zgodność ze wzorcem rasy/rodu i zdrowotność są głównymi
kryteriami, decydującymi o wyborze młodych ptaków do odtworzenie stada.
W przypadku zwierząt futerkowych ocenę fenotypową wykonuje się na podstawie
wzorca. Wzorce te są stale uaktualniane i dostosowywane do potrzeb światowego
rynku aukcyjnego. W kraju ocenę taką przeprowadzają specjaliści Krajowego
Centrum Hodowli Zwierząt we wszystkich stadach objętych oceną wartości
użytkowej i hodowlanej. Zwierzęta niespełniające wymagań wzorca (na przykład
stwierdzenie wystąpienia wad dużych w jednej bądź większej liczbie cech) dyskwalifikuje się jako materiał hodowlany. Wyniki oceny fenotypowej pokroju
i oceny użytkowości rozpłodowej wszystkich gatunków zwierząt futerkowych są
wydawane corocznie przez KCHZ („Hodowla Zwierząt Futerkowych”).
Charakterystykę fenotypową w zakresie wybranych cech (m.in. ubarwienia) linii
hodowlanych pszczół w obrębie poszczególnych ras (podgatunków) zawierają
wzorce, czyli standardy hodowlane, opracowane na potrzeby prowadzenia ksiąg
hodowlanych, realizacji programów hodowlanych i programów ochrony. Dotyczy
to materiału hodowlanego, wpisywanego do ksiąg dla ras: A.m.carnica,
A.m.caucasica, A.m.mellifera. Dodatkowo, weryfikuje się przynależność rasową
w oparciu o badania morfometryczne (program Skrzydlak). W Polsce ocena
produkcyjności pszczół jest tożsama z oceną genotypową. Nie podaje się parametrów genetycznych populacji, jakie funkcjonują u innych gatunków zwierząt, ze
względu na specyfikę biologii pszczół (haploidalne samce i diploidalne samice)
oraz wielokrotną kopulację jednej matki z różnymi samcami, a także fakt, że
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jednostką produkcyjną jest nie pojedynczy osobnik a rodzina pszczela, składająca
się z wielu tysięcy osobników.
Badania, dotyczące charakterystyki ryb hodowlanych, są mniej zaawansowane niż
w przypadku innych gatunków zwierząt. Mają one na celu stworzenie bazy danych,
zawierającej szczegółowe informacje na temat profilu genetycznego poszczególnych tarlaków. Informacje te są niezbędne do właściwego planowania rozrodu
czystych linii hodowlanych karpia i utrzymywania prawidłowej struktury populacji, a także – co jest szczególnie istotne – określenia dystansu genetycznego
między liniami i utrzymania właściwej różnorodności genetycznej w obrębie linii.
Charakterystyka fenotypowa i genetyczna populacji chronionych ryb jest prowadzona niezależnie przez ośrodki utrzymujące linie hodowlane. Stan zaawansowania
badań jest zróżnicowany. Posiadane informacje dotyczą zarówno cech użytkowych, jak i markerów genetycznych.
Kilka krajowych placówek naukowych realizuje obecnie projekt pt. „Karpie
i pstrągi polskie – ochrona zasobów genetycznych z zastosowaniem markerów
DNA”, którego celem jest przeprowadzenie charakterystyki genetycznej hodowanych w kraju linii karpia oraz szczepów pstrąga przy użyciu markerów mikrosatelitarnych oraz markerów AFLP (Amplified Fragment Lenght Polymorphism).
W warunkach ograniczonych środków, kierowanych na ochronę zasobów genetycznych ryb, umożliwi to wytypowanie linii/odmian „unikatowych genetycznie”,
właściwych dla polskiej akwakultury. Pozwoli to także efektywnie prowadzić
programy ochrony zasobów genetycznych, skupiając się na tych liniach/odmianach, które reprezentują wysoką wartość genetyczną. Dodatkowy
obszar wykorzystania wyników badań genetycznych wiąże się z obserwowanymi
obecnie oznakami depresji inbredowej. Wymagają one podjęcia działań na rzecz
zapobiegania „wyradzaniu się” stad i zachowania osiągniętego postępu selekcyjnego. W ZIiGR PAN Gołysz, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Ryby
(2007–2013) rozpoczęto pilotażowe prace w celu identyfikacji markerów genetycznych, związanych z podwyższoną odpornością na choroby infekcyjne karpi.
Celem tego Programu będzie uzyskanie populacji karpi, charakteryzujących się
ponadprzeciętną odpornością na choroby zakaźne. Planowanym terminem rozpoczęcia prac wdrożeniowych jest 2014 r.
W przypadku jelenia szlachetnego i daniela trudno jest przedstawić charakterystykę fenotypową lub genetyczną hodowanych zwierząt. Hodowcy starają się uzyskać
zwierzęta o wysokiej masie ciała, ze względu na produkcję mięsa, przy zachowaniu jak najlepszego poroża. W światowych hodowlach (np. Nowa Zelandia,
Kanada) istnieje rozwinięty rynek, wspomagający podnoszenie wartości genetycznej zwierząt zarodowych, oferujący zarówno nasienie, jak i byki o wysokiej
wartości użytkowej. W Polsce dotąd takiego rynku brak, co wynika m.in. z początkowych stadiów hodowli jeleniowatych.
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4.5. Programy hodowlane i efekty ich wdrażania
Intensywna produkcja mleka jest realizowana w oparciu o rasy wyspecjalizowane
w użytkowości mlecznej, tj. przede wszystkim bydło rasy polskiej holsztyńskofryzyjskiej (PHF). Selekcja w tej populacji nadal będzie prowadzona w kierunku
podwyższenia produkcji, ale z dużym naciskiem na cechy funkcjonalne. W 2007 r.
wprowadzono nowy indeks selekcyjny PF dla bydła rasy PHF, obejmujący zarówno cechy produkcyjne, jak i funkcjonalne. Oprócz klasycznych metod oceny
wartości użytkowej i hodowlanej w coraz szerszym zakresie do hodowli bydła
wkracza ocena wartości hodowlanej, oparta o analizę genomu, tzw. ocena genomowa, która umożliwia uzyskanie wyników oceny wartości genetycznej młodych
zwierząt i zdecydowanie przyspiesza selekcję najbardziej wartościowego materiału
hodowlanego. Poszukiwanie coraz nowszych metod szacowania wartości hodowlanej zmierza do zwiększenia wiarygodności oraz skrócenia czasu oczekiwania na
wyniki, co bezpośrednio wpływa na obniżenie kosztów prowadzenia pracy
hodowlanej. W coraz szerszym zakresie stosowane są takie techniki rozrodu, jak
seksowanie nasienia i przenoszenie zarodków, dzięki którym jest pozyskiwany
wysoko wartościowy materiał hodowlany. Polska jest członkiem międzynarodowej
organizacji INTERBULL. Buhaje rasy PHF są poddawane ocenie międzynarodowej.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka opracowała i wdrożyła
programy hodowlane dla ras bydła, użytkowanych w produkcji mleka: polskiej
holsztyńsko-fryzyjskiej, simentalskiej, Jersey, Brown Swiss, Montbeliarde,
szwedzkiej czerwonej oraz ras rodzimych: polskiej czerwonej, polskiej czerwonobiałej oraz polskiej czarno-białej.
Stacje unasienniania prowadzą ocenę i selekcję buhajów, realizując założenia
krajowych programów hodowlanych. MCB Krasne – ze względu na specyfikę
obsługiwanego regionu – jako jedyna spółka krajowa realizuje programy oceny
i selekcji buhajów bydła rasy simentalskiej, polskiej czerwonej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej, a także aktywnie uczestniczy w realizacji
programów ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego i polskiego czerwono-białego. Ponadto, P.H. KONRAD realizuje komercyjny program
oceny i selekcji buhajów, który jest zgodny z realizowanym w kraju programem
hodowlanym i został pozytywnie zaopiniowany przez PFHBiPM.
Efekty programów hodowlanych można ocenić, porównując wyniki użytkowości
populacji aktywnej i populacji masowej na przestrzeni lat (wykres 3). Analiza
wskazuje na znaczący wzrost wydajności mleka w populacji masowej, od 4399 kg
w 2006 r. do 5194 kg w 2012. Jednocześnie, między populacją aktywną a populacją masową występuje różnica, sięgającą ponad 2 tys. kg mleka, co potwierdza
korzyści, jakie daje ocena użytkowości mlecznej krów. Warto także podkreślić
zmniejszające się różnice między populacją aktywną a populacją towarową – od
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34% w roku 2006 do poniżej 30% w 2012, co może wskazywać na większą
efektywność transferu postępu hodowlanego z populacji aktywnej.
Krowy ogółem kg/szt.

Krowy oceniane kg/szt.
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Wykres 3. Porównanie wydajności mleka w populacji masowej i populacji aktywnej
w latach 2006–2012 (PFHBiPM, 2013)

Wyniki użytkowości mlecznej w populacji aktywnej wskazują na coraz wyższy
poziom produkcji, szczególnie w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej, ale także
na duży potencjał importowanego materiału biologicznego, jak i żywych zwierząt.
Tabela 1. Przeciętna wydajność mleka (kg) i jego składników uzyskanych w 2012 r.
w rasach bydła mlecznego (PFHBiPM, 2013)

Rasa

Przeciętna
liczba
krów (szt.)

Mleko
(kg)

kg

%

kg

%

PHF odmiany czarno-białej
PHF odmiany czerwono-białej
Simental
Polska czerwona
Jersey
Montbeliarde
Białogrzbieta
Polska czerwono-biała
Polska czarno-biała
Brown Swiss
Szwedzka czerwona
Norweska czerwona

579 082
20 163
9 711
2 841
1 051
2 252
383
3 446
2 125
182
171
58

7 533
6 874
5 826
3 723
5 711
7 205
4 304
4 679
4 622
6 756
7 483
7 114

311
288
241
162
297
288
173
192
191
309
329
327

4,13
4,19
4,14
4,34
5,20
3,99
4,02
4,10
4,13
4,58
4,40
4,59

252
232
201
125
219
253
142
152
152
241
268
250

3,35
3,37
3,45
3,35
3,83
3,51
3,30
3,25
3,28
3,56
3,58
3,51
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Tłuszcz

Białko

PFHBiPM współuczestniczy także w realizacji programów ochrony zasobów
genetycznych dla ras rodzimych: polskiej czerwonej, polskiej czerwono-białej oraz
polskiej czarno-białej, a Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie realizuje program
ochrony dla bydła białogrzbietego.
Rozwój produkcji bydła mięsnego rozpoczął się w Polsce na początku lat 90. XX
wieku i opierał się wyłącznie na importowanym materiale hodowlanym oraz jego
reprodukcji w Polsce. Materiał ten pochodził głównie z Francji i Niemiec.
Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego opracował programy
hodowlane dla tych ras bydła mięsnego, dla których prowadzi księgi hodowlane
i ocenę wartości użytkowej.
Niewielka populacja aktywna bydła mięsnego, złożona z dużej liczby ras (aż z 13)
bardzo utrudnia prowadzenie efektywnej pracy hodowlanej. W 2007 r. PZHiPBM,
wspólnie z Instytutem Zootechniki PIB wprowadził do praktyki hodowlanej –
dostosowaną do realnych możliwości – metodę oceny wartości użytkowej buhajów, opartą na ich użytkowości własnej. Podstawą oceny, dokonywanej dwa razy
w roku, są następujące cechy: masa ciała w wieku 210 dni i 420 dni, wysokość
w kłębie, obwód klatki piersiowej oraz grubość mięśnia najdłuższego grzbietu. Na
podstawie tych cech są obliczane: wskaźnik mięsności i standaryzowany wskaźnik
mięsności, wskaźnik rozwoju oraz wskaźnik oceny zbiorczej, uwzględniający
łącznie rozwój i mięsność buhaja. Wskaźnik oceny zbiorczej stanowi podstawę do
selekcji buhajów; w latach 2007–2011 oceniono 1387 buhajów dziewięciu ras.
Dla buhajów, które uzyskały ocenę wartości użytkowej, jest prowadzona ocena
wartości hodowlanej buhajów metodą BLUP. Ze względu na niewielką liczebność
większości ras ocena prowadzona jest w 2 grupach buhajów, w zależności od ich
kalibru. Do grupy ras dużych i ciężkich należą: Charolaise, Simental, Salers,
Blonde D’Aquitaine, a do grupy o średnim kalibrze pozostałe rasy. Ocena jest
prowadzona dwa razy w roku. Do końca 2011 r. oceniono 280 buhajów ras dużych
i 1107 ras średnich. Stosowana w Polsce ocena wartości użytkowej i hodowlanej
jest bardzo uproszczona, co wynika z relatywnie małej populacji, złożonej z wielu
ras. Nie pozwala to na prowadzenie stacyjnej oceny osobniczej oraz stacyjnej
oceny na podstawie potomstwa, jak to jest realizowane w innych krajach. Zakres
oraz metody oceny są na bieżąco aktualizowane, zgodnie ze zmianami zachodzącymi w hodowli wiodących krajów.
PZHiPBM corocznie publikuje „Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras
mięsnych”. Oprócz oceny zawierają one dane, dotyczące liczebności krów poszczególnych ras od początku działania Związku, zmian zachodzących w strukturze pogłowia bydła mięsnego, rozwoju młodzieży do wieku 210 dni i wyników
oceny wartości użytkowej. Ponadto, w „Biuletynie informacyjnym” Związku na
bieżąco podawane są informacje dotyczące zmian zachodzących w hodowli bydła
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mięsnego, tendencji występujących w wielkości populacji aktywnej, preferencji
hodowców oraz ich zainteresowania zakupem i sprzedażą zwierząt hodowlanych.
O korzystnych efektach realizowanego programu hodowlanego świadczą m.in.
wysokie przyrosty masy ciała cieląt do wieku 210 dni. W 2011 r. buhajki dużych
ras przyrastały średnio dziennie od 1071 do 1234 g (PZHiPBM, 2012).
Krajowy Program Hodowlany świń, realizowany przez PZHiPTCh POLSUS,
podobnie jak większość światowych programów hodowlanych, które opierają się na
powszechnym stosowaniu mieszańców w produkcji towarowej, zakłada
wykorzystanie populacji ras czystych do planowego krzyżowania towarowego.
Programy różnią się m.in. doborem komponentów rasowych i strukturą organizacji,
która obejmuje liczbę stopni hodowli i chowu. Krajowy program do tej pory opiera
się na dwustopniowym systemie, w którym pierwszy stopień stanowi hodowla
zarodowa, drugi chów masowy (produkcja). W obrębie stad hodowlanych występują
stada produkujące zarówno materiał męski (knurki), jak i żeński (loszki) lub
wyłącznie materiał żeński (loszki). W przygotowaniu jest opracowanie założeń do
wyodrębnienia ze stad zarodowych hodowli o najwyższym statusie genetycznym
i zdrowotnym, tzw. stad elitarnych.
Prace hodowlane, prowadzone w obrębie linii matecznych, zmierzają do uzyskania
wysokiego poziomu cech, związanych z użytkowością rozrodczą przy odpowiednim tempie wzrostu, niskim zużyciu paszy na 1 kg przyrostu masy ciała, mięsności
na poziomie 58% dla loszek i 60% dla knurków oraz wyeliminowania genu
wrażliwości na stres RYR1T. Rasy należące do komponentu ojcowskiego powinny
charakteryzować się wysokimi przyrostami dziennymi, niskim zużyciem paszy na
1 kg przyrostu masy ciała, wysoką zawartością mięsa w tuszy (dla ras Hampshire
i Duroc – 62%, dla rasy Pietrain – 65%) oraz powinny być wolne od genu wrażliwości na stres RYR1T. Produkcja knurków i loszek mieszańców odbywa się
w oparciu o zalecane kombinacje krzyżowania, z uwzględnieniem właściwości
komponentów matecznych i ojcowskich. Loszki mieszańce mogą być zatem
wyprodukowane z wykorzystaniem ras wbp i pbz, natomiast knurki mieszańce
w oparciu o rasy należące do komponentu ojcowskiego, tzn. Duroc, Hampshire
i Pietrain, zgodnie z założeniami rejestru.
W wyniku prowadzenia prac hodowlano-selekcyjnych następują pożądane zmiany
w wynikach użytkowości ras wysoko produkcyjnych świń, przede wszystkim
zwiększenie przyrostów dziennych i zawartości mięsa w tuszy. W 2012 r. uzyskano poprawę tempa wzrostu w rasach wbp i pbz, zarówno u knurków, jak i u loszek.
Średni standaryzowany przyrost dzienny dla knurków rasy wbp na poziomie 714
g/dzień a pbz średnio 696 g/dzień należy uznać za dobry. Przyrosty knurów ras
ojcowskich były zbliżone do ras matecznych (Duroc – 698 g/dzień; Hampshire –
690 g/dzień; Pietrain – 673 g/dzień). Wysokie tempo wzrostu wykazywały knurki
mieszańcowe, szczególnie Duroc × Hampshire (715 g/dzień). Na bardzo dobrym
poziomie utrzymują się parametry użytkowości rzeźnej knurów. Nadal obserwo-
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wane jest zmniejszanie grubości słoniny, choć zmiany w okresie rocznym są
mniejsze niż dawniej. Średnia grubość słoniny knurów rasy wbp wynosiła 8,7 mm,
a pbz 9,2 mm. Najcieńsza słonina charakteryzowała rasę Pietrain – 7,6 mm. Są to
wartości lepsze niż w latach poprzednich, co wskazuje na dalszy, choć już bardzo
niewielki postęp. Należy zaznaczyć, że w rasach ojcowskich uzyskano większy
postęp w doskonaleniu cech rzeźnych.
Loszki ras matecznych mają odpowiedni do oczekiwań poziom użytkowości
tucznej i rzeźnej; w 2012 r. tempo wzrostu loszek rasy wbp wynosiło 644 g/dzień,
a pbz 646 g/dzień. Mięsność loszek ras matecznych utrzymuje się na poziomie
58,9% dla rasy wbp i 58,5% dla pbz. Mimo zmiany indeksów selekcyjnych, nadal
w zakresie jakości tusz i tempa wzrostu uzyskano wyższe niż przed rokiem wartości fenotypowe cech. Powoli, ale wyraźnie ulegają poprawie także wyniki reprodukcyjne ras matecznych, co przedstawiono na wykresie 4.
wbp (plw)

pbz (pl)

hampshire
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pietrain
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Wykres 4. Plenność roczna loch populacji aktywnej w latach 1996–2011 (POLSUS, 2012)

Generalnie można stwierdzić, że populacja zarodowa świń reprezentuje odpowiedni poziom hodowlany (genetyczny) w zakresie cech użytkowych. Wiele do życzenia natomiast pozostawia proces organizacji produkcji tuczników, dostarczanych
do zakładów mięsnych. Jest on prowadzony w oparciu o rozdrobnioną hodowlę, co
powoduje, że świnie krajowego chowu są zróżnicowane pod względem masy
ubojowej, wieku uboju, wartości rzeźnej, jakości mięsa, jak też udziału poszczególnych wyrębów w tuszy, co sprawia określone problemy technologiczne
i przekłada się na mniejszą ich atrakcyjność na rynku żywca wieprzowego.
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Efektywność tuczu świń można by zwiększyć, wyodrębniając w sektorze produkcji
duże chlewnie, zajmujące się wytwarzaniem warchlaków i chlewnie, prowadzące
ich późniejszy tucz. W tuczu bowiem znajdował by się materiał o wysokich
wartościach użytkowych, a ponadto pozwoliło by to na dostarczenie do zakładów
mięsnych wyrównanego materiału rzeźnego. Kolejnym elementem, poprawiającym
wyniki produkcyjne, jest stosowanie inseminacji. W 2012 r. udział unasienniania
nasieniem knurów produkcji krajowej, przy łącznej liczbie 2,1 mln porcji nasienia
wprowadzonego do obrotu, obejmował: rasy czyste – 53,57%; hybrydy – 30,99%
oraz mieszańce – 15,43%. Knury, od których jest pozyskiwane nasienie w stacjach
unasienniania pochodzą z gospodarstw wolnych od chorób zakaźnych. W celu
przyspieszania postępu hodowlanego w rasach wysoko produkcyjnych należało by
wprowadzić w programie hodowlanym, obok selekcji na podstawie cech fenotypowych, także ocenę genomową.
Doskonalenie koni odbywa się poprzez realizację krajowych programów hodowlanych, które opracowały podmioty, prowadzące księgi hodowlane dla poszczególnych ras. Polski Klub Wyścigów Konnych (PKWK) zajmuje się organizacją prób
dla koni czystej krwi arabskiej, pełnej krwi angielskiej, półkrwi oraz kłusaków.
Kontrola użytkowości tych populacji jest wykonywana poprzez udział ogierów
i klaczy w gonitwach na torze w Warszawie oraz w mniejszym zakresie we Wrocławiu, Sopocie i Buczkowie-Dąbrówce. Osiągnięcia wyścigowe koni są oceniane
na podstawie liczby wygranych gonitw, sumy wygranych nagród pieniężnych oraz
handicapu generalnego. W późniejszej ocenie reproduktorów i klaczy hodowlanych uwzględnia się także karierę wyścigową ich potomstwa.
Hodowla koni czystej krwi arabskiej ma w Polsce ponad 200-letnią tradycję i jest
uznawana za czołową w świecie. Specyficzny typ polskiego araba jest bardzo
ceniony wśród hodowców koni tej rasy, głównie ze względu na jego dużą szlachetność i urodę, a także odpowiednio wysoką dzielność. Jego wskaźniki biometryczne
zasadniczo nie zmieniły się w ostatnich latach, podobnie jak rozkład umaszczenia.
Spokrewnienie tej populacji nieznacznie, ale stopniowo narasta, czego konsekwencją jest wzrost inbredu, kształtujący się na poziomie około 5%. Konie arabskie są
użytkowane głównie jako materiał hodowlany. Wybrane ogiery czystej krwi
arabskiej są używane do uszlachetniania rasy małopolskiej i sporadycznie innych
ras półkrwi. Od lat prowadzone są wyścigi koni arabskich, ponadto araby są
z powodzeniem używane do rajdów długodystansowych.
Krajowa hodowla koni pełnej krwi angielskiej od wielu lat opiera się na ogierach
importowanych, głównie z Anglii, Irlandii i Francji. W sporcie wyczynowym konie
tej rasy są użytkowane przede wszystkim w dyscyplinie skoków przez przeszkody
i wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, z powodzeniem sprawdzają się
też w wyścigach przeszkodowych. Część ogierów pełnej krwi angielskiej jest
używana do uszlachetniania ras półkrwi, głównie w celu podniesienia ich walorów
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sportowych, a dotyczy to takich ras jak: konie wielkopolskie i małopolskie oraz
części populacji koni śląskich.
W selekcji prowadzonej w rasach półkrwi, w doborze ogierów ras krajowych
i zagranicznych oraz próbach użytkowości jest preferowany koń przydatny do
wyczynu sportowego. Wraz z przekształcaniem genotypu w rasach półkrwi uległy
częściowej zmianie nie tylko ich cechy użytkowe, ale i psychiczne, jak np. zbyt
duży temperament. Księgi prowadzone dla ras półkrwi są księgami otwartymi,
dlatego nie należy obawiać się wzrostu spokrewnienia i inbredu. Czasami stosowane są celowe kojarzenia, zmierzające do wzrostu inbredu u danego osobnika,
w celu skumulowania genów jakiegoś wybitnego przodka. Konie małopolskie są
końmi półkrwi angloarabskiej, używanymi w sporcie wyczynowym, a przede
wszystkim w konkurencji WKKW oraz w rajdach długodystansowych. Są także
uniwersalnymi końmi rekreacyjnymi, zarówno do jazdy wierzchem, jak
i w zaprzęgu. Konie wielkopolskie, zaliczane do półkrwi angielskiej, są używane
we wszystkich dyscyplinach sportu konnego i z dużym powodzeniem w rekreacji.
Polski koń szlachetny półkrwi jest obecnie najliczniejszą populacją wśród krajowych ras szlachetnych. Jest używany do sportu wyczynowego, głównie w konkurencji skoków przez przeszkody i WKKW. Od początku założenia księgi jest
doskonalony przede wszystkim w oparciu o wykorzystanie w hodowli ogierów
importowanych ras sportowych. W przypadku koni śląskich część populacji jest
produktem krzyżowania z pełną krwią angielską, z myślą o użytkowaniu w konkurencjach ujeżdżenia i skoków przez przeszkody. Pozostała, zasadnicza część
populacji koni śląskich stanowi tzw. stary typ użytkowy pospieszno-roboczy,
z powodzeniem konkurujący z innymi rasami w sporcie zaprzęgowym.
Ogiery rasy małopolskiej, wielkopolskiej, polskiego konia szlachetnego półkrwi
oraz trakeńskie przechodzą obowiązkowy 100-dniowy trening wierzchowy lub
zaprzęgowo-wierzchowy (za wyjątkiem koni rasy trakeńskiej) w zakładach treningowych, zakończony próbą dzielności. Klacze są poddawane stacjonarnym (po 60
dniach treningu), jak i polowym próbom wierzchowym. Alternatywnym systemem
kontroli i oceny wartości użytkowej dla tych ras koni są wyniki (zajęte miejsca)
w Mistrzostwach Polski Młodych Koni (MPMK) oraz w sporcie jeździeckim
i gonitwach na torach wyścigowych. Obowiązkowe próby użytkowości dla ogierów śląskich mają charakter prób zaprzęgowych i są poprzedzone 60-dniowym
treningiem w zakładzie treningowym. Dla klaczy przewidziane są stacjonarne
i polowe próby zaprzęgowe.
Konie zimnokrwiste powstały na bazie miejscowych klaczy, które krzyżowano
z importowanymi ogierami ras zimnokrwistych: ardeńskimi, belgijskimi, bretońskimi i w mniejszym stopniu bulońskimi. Zróżnicowane warunki środowiskowe,
materiał wyjściowy klaczy i ogierów, jakich użyto do krzyżowania po II wojnie
światowej, spowodowały, że wytworzyły się odmiany regionalne tej rasy. W latach
80. ubiegłego wieku pogłowie znacznie wyrównało się, w następstwie czego
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odmiany regionalne zaczęły zanikać. Od 2008 r. w ramach programu ochrony
odtwarzane są dwie regionalne odmiany tej rasy, tj. konie sztumskie i konie
sokólskie. W rasie koń zimnokrwisty obligatoryjnym próbom użytkowości zaprzęgowej poddawane są tylko ogiery. Przed wpisem do księgi muszą one zaliczyć
z wynikiem pozytywnym wstępną polową próbę zaprzęgową, a w wieku 4–6 lat
polową próbę zasadniczą.
W 2012 r. opracowano program hodowlany dla populacji o pochodzeniu ardeńskim
i utworzono nową księgę stadną – rasy arden polski.
Konie rasy huculskiej (ogiery i klacze) są obowiązkowo poddawane wstępnej
polowej próbie wierzchowej lub zaprzęgowej, a następnie zasadniczej polowej
próbie wierzchowej (specyficzna próba: „Ścieżka Huculska”) lub polowej próbie
zaprzęgowej. Ponadto, w ocenie wartości użytkowej są uwzględniane wyniki
uzyskane podczas Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej.
Ocenę wartości użytkowej koników polskich przeprowadza się na podstawie
polowej próby zaprzęgowej lub wierzchowej, które są obowiązkowe dla ogierów,
a zalecane dla klaczy.
Kuce i konie małe są z powodzeniem wykorzystywane w rekreacji, a także
w sporcie przez dzieci i młodzież. Ciekawą, wyodrębnioną grupę (osobny dział)
tworzą w tej populacji kuce felińskie, o pokroju i urodzie małego konia szlachetnego w typie ogólnoużytkowym. W początkowym okresie jego wytworzenia brały
udział m.in.: konie biłgorajskie, koniki polskie, hucuły, kuce szetlandzkie, kuce
walijskie, araby, konie małopolskie i fiordingi. Konsolidacja tej grupy rasowej nie
została jednak jeszcze zakończona.
Łączny udział pozostałych ras, dla których w Polsce są prowadzone księgi hodowlane, tj. rasy trakeńskiej, kłusaków i kuców szetlandzkich, jest znikomy, gdyż
wynosi zaledwie około 2%. Wpisane do bazy PZHK konie ras zagranicznych to
około 1,7% krajowego pogłowia.
W ramach działań zmierzających do poprawy sytuacji w owczarstwie podejmowano szereg inicjatyw. Jako najważniejszą należy uznać opracowany pod koniec XX
stulecia „Program doskonalenia pogłowia owiec do roku 2010” (Program 2010).
Za główny kierunek użytkowania owiec w Polsce uznano wtedy kierunek mięsny
z produktem finalnym w postaci jagnięcia rzeźnego. Wskazano, że rynkami zbytu
powinny być kraje Europy Zachodniej, przy czym zwrócono uwagę na potrzebę
wprowadzania tego produktu również na rynek krajowy. W wyniku realizacji
Programu 2010 korzystnym przekształceniom uległa struktura rasowa pogłowia
krajowego. Krzyżowanie towarowe stało się uznaną i akceptowaną technologią
produkcji. Zdecydowanie trudniejszą sprawą była poprawa wskaźników reprodukcyjnych w stadach matecznych. W celu poprawy tych parametrów rozpoczęto

33

w 1994 r. realizację „Programu doskonalenia plenności” (integralna część Programu 2010), który zakładał wprowadzenie poprzez krzyżowanie uszlachetniające
25% genów wybranych ras plennych do genotypu merynosów polskich, polskich
owiec nizinnych, polskich owiec długowełnistych oraz polskich owiec górskich
(Krupiński, 1997). W populacji ras produkcyjnych praca hodowlana jest prowadzona zgodnie z zapisami Programu 2010. W stadach matecznych są kontrolowane
takie cechy, jak: masa ciała jagniąt w wieku 56 dni, plenność życiowa matki,
wielkość miotu odchowanego i masa ciała maciorek dorosłych. W stadach ojcowskich natomiast cel hodowlany obejmuje: przyrosty dobowe jagniąt w okresie od
10. do 30. i od 30. do 56. dnia życia oraz masę ciała dorosłych maciorek.
Ocena efektów Programu doskonalenia plenności krajowego pogłowia owiec
wykazała, że w okresie 11 lat jego trwania objęto nim 162 570 maciorek ras
matecznych. Niestety, systematyczne likwidowanie całych stad, w tym również
uszlachetnionych rasami plennymi, spowodowało, że w krajowej populacji owiec
wskaźniki rozrodu nadal pozostają na niskim poziomie. Należy jedynie zaznaczyć,
że niektóre owce uszlachetniane 25% udziałem genów ras plennych zostały
wykorzystane do wytworzenia nowych populacji.
Wyniki, charakteryzujące poziom użytkowania rozpłodowego oraz tempa wzrostu
potomstwa, są rokrocznie publikowane w wydawnictwie PZOw. W tabeli 2
przedstawiono dane, dotyczące wskaźników rozrodu dwóch najliczniejszych grup
rasowych.
Tabela 2. Średnie wskaźniki rozrodu aktywnej populacji maciorek rasy merynos polski
i polska owca nizinna (%) (Lipecka i Gruszecki, 2010)
Lata

Płodność

1989–1993
1994–1998
1999–2003
2004–2008
Średnio
1989–2008

90,8
91,9
94,2
92,6

1989–1993
1994–1998
1999–2003
2004–2008
Średnio
1989–2008

95,0
97,9
98,0
96,2

91,6

96,2

Plenność

Użytkowość
rozpłodowa

Odchów jagniąt

113,2
113,2
119,7
110,6

92,9
93,7
93,1
90,8

113,8

92,9

125,6
133,9
128,3
111,4

93,0
93,9
93,0
88,8

126,0

92,8

Merynos polski
134,2
131,4
136,5
131,5
133,7
Polska owca nizinna
142,0
145,6
140,9
133,0
141,2
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Wskaźniki rozrodu zostały wyrażone jako średnie ważone dla ponad 1175 tys.
maciorek rasy merynos polski i ponad 915 tys. polskich owiec nizinnych (w tym
owcy wielkopolskiej i Corriedale polskiego). Porównanie wskaźników rozrodu
tych dwóch grup rasowych (tab. 2) wykazało, że w ostatnich 20 latach wyższą
średnią płodnością (96,2%), plennością (141,2%), a także użytkowością rozpłodową (126,0%) charakteryzowały się polskie owce nizinne w porównaniu z rasą
merynos polski, u której odnotowano niższe wartości omawianych cech, odpowiednio o 4,6%, 7,5% i 12,2%, przy prawie identycznym u obu ras odchowie
jagniąt. Analiza rozrodu w czterech badanych okresach wykazała, że wartości
poszczególnych wskaźników na przestrzeni lat praktycznie nie zmieniły się.
Sytuacja ta pozwala sądzić, że likwidowano nie tylko najgorsze stada, ale również
te, które osiągały wysokie parametry w zakresie rozrodu. Brak poprawy poziomu
wskaźników rozrodu budzi poważne wątpliwości co do skuteczności prowadzonej
pracy hodowlanej i wskazuje na potrzebę dogłębnej analizy istniejącej sytuacji.
Przy mięsnym kierunku użytkowania liczą się nie tylko efekty rozrodu, równie
istotne są także przebieg wzrostu jagniąt i parametry tuszy. W tabeli 3 przedstawiono dane, charakteryzujące masę ciała jagniąt, poddanych kontroli użytkowości
w 56. dniu życia. Analogicznie jak w przypadku rozrodu, wyższe wartości omawianych cech odnotowano u jagniąt polskich owiec nizinnych w porównaniu
z rówieśnikami rasy merynos polski. U obydwu ras i płci obserwowano tendencje
wzrostu masy ciała w 56. dniu życia, co wskazuje zarówno na poprawę warunków
utrzymania, jak i prawidłowość prowadzonej pracy hodowlanej.
Tabela 3. Masa ciała (kg) jagniąt w 56. dniu życia w badanych okresach
(Lipecka i Gruszecki, 2010)
Płeć

1989–1993

Tryczki
Maciorki

17,30
16,10

Tryczki
Maciorki

18,00
16,40

Masa ciała (kg) w okresach (lata)
1994–1998
1999–2003
2004–2008
Merynos polski
18,20
18,00
18,80
17,10
17,30
18,00
Polska owca nizinna
19,50
19,60
19,70
18,30
18,80
19,10

średnio
18,20
17,20
19,30
18,30

Ocena użytkowości mlecznej i rozpłodowej kóz od jej wprowadzenia w 1983 r. do
1994 r. była przeprowadzana wyłącznie przez pracowników Okręgowych Stacji
Hodowli Zwierząt. Od 1995 r. leży to w gestii PZOw i Regionalnych Związków
Hodowców Owiec i Kóz (RZHOiK). Zootechnicy oceny przeprowadzają comiesięczne udoje, w większości stad metodą A4, określając dzienną wydajność mleka.
Są oni również zobowiązani do prowadzenia dokumentacji hodowlanej. Niezależne
laboratoria określają zawartość składników w mleku. Do 2003 r. włącznie była to
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jedynie zawartość tłuszczu i białka. Od roku 2004, kiedy koszty laboratoryjnej
oceny mleka zostały przejęte przez państwo, hodowcy kóz otrzymują dodatkowo
informacje o zawartości laktozy, suchej masy, mocznika, punkcie zamarzania
i liczbie komórek somatycznych w mleku. Budowa ciała i stopień rozwoju koziołków i kózek są oceniane w momencie przyznawania licencji. Na kartach kóz
i kozłów jest wpisywana informacja o rożności bądź bezrożności zwierząt.
W chwili obecnej brak jest możliwości prowadzenia programu hodowlanego dla
kóz ze względu na bardzo niską liczbę zwierząt objętych oceną użytkowości.
Jednak, rolnicy utrzymujący stada kóz towarowych, są zainteresowani ich doskonaleniem i zakupem materiału hodowlanego.
Szczegółowa analiza trendu genetycznego i środowiskowego cech mlecznych
w polskiej populacji kóz mlecznego typu użytkowania została przedstawiona
w pracy Bagnickiej i in. (2002). Obecnie, przy praktycznie braku prowadzenia
oceny użytkowości mlecznej i rozpłodowej kóz w Polsce po roku 2007, niemożliwe jest ani oczekiwanie wzrostu wartości użytkowej ani monitorowanie zmian
zachodzących w populacji kóz mlecznych.
W hodowli i chowie kur wyróżnia się dwa podstawowe kierunki użytkowania, tj.
nieśny i mięsny. W każdym z tych kierunków użytkuje się wysoko wydajne rasy
i mieszańce towarowe, uzyskane poprzez krzyżowanie międzyrasowe i międzyrodowe, przydatne wyłącznie w danym kierunku użytkowania. Materiał hodowlany
do produkcji kurcząt brojlerów i młodych indyków rzeźnych pochodzi wyłącznie
z importu. W przypadku drobiu nieśnego nadal, ale w niewielkiej części (około
5%) wykorzystywany jest w produkcji materiał krajowy. Krajowe fermy zarodowe
utrzymywały w latach 2000–2009 16 rodów kur nieśnych o średniorocznej liczbie
około 28 tys. sztuk, stanowiących materiał wyjściowy do tworzenia zestawów
reprodukcyjnych do produkcji mieszańców towarowych kur do intensywnej
produkcji jaj. W 2008 r. powstała nowa, mała ferma, utrzymująca około 700 sztuk
kur rodzimej rasy zielononóżka kuropatwiana, produkująca kurki do chowu
ekstensywnego i produkcji jaj markowych. Od 2009 r. pozostały tylko 2 krajowe
fermy zarodowe (w Mieni i Rszewie), utrzymujące 12 wysoko wydajnych rodów
kur nieśnych o średniorocznej liczbie około 26 tys. sztuk.
Programami genetycznego doskonalenia są objęte dwa rody gęsi białych kołudzkich – ród męski W-33 i ród żeński W-11. Hodowlą tych rodów zajmuje się IZ PIB
ZD Kołuda Wielka. W rodzie żeńskim gęsi Białych Kołudzkich W-11 są doskonalone cechy nieśne, tj. liczba zniesionych jaj, masa jaja, wskaźniki zapłodnienia jaj
oraz wylęgowości piskląt z jaj nałożonych i zapłodnionych, przy zachowaniu na
optymalnym poziomie wydajności cech mięsnych, tj. odpowiedniej masy ciała
i umięśnienia. W rodzie męskim W-33 prace hodowlane zmierzają do doskonalenia
cech mięsnych, jak: masa ciała, długość grzebienia mostka, grubość mięśnia
piersiowego, zawartość mięsa w tuszce, przy zachowaniu na optymalnym poziomie
cech reprodukcyjnych. Rody te są wykorzystywane do produkcji zestawów hodow-
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lanych, odznaczających się dużymi zdolnościami kombinacyjnymi. Ocena wartości
hodowlanej w rodach gęsi W-33 i W-11 jest prowadzona dla wszystkich rodzin
i indywidualnie dla poszczególnych ptaków z uwzględnieniem ich płci i wieku.
Wartość hodowlana jest szacowana na podstawie indeksu selekcyjnego w oparciu
o wyniki użytkowości własnej ptaka i jego krewnych.
Programami genetycznego doskonalenia są objęte trzy rody kaczek – ród męski A55 i ród żeński F-11 kaczek typu pekin oraz ród D-11 kaczki Dworki, wytworzonej
w wyniku krzyżowania kaczora cayuga z kaczką typu pekin, rodów A-44 i A-55.
W rodzie żeńskim F-11 doskonalone są cechy nieśne, a w rodzie męskim A-55
cechy mięsne. Hodowlą rodów A-55 i F-11 zajmuje się Ośrodek Hodowli Kaczek
w Lińsku, woj. kujawsko-pomorskie, należący do prywatnego hodowcy, Pana
Adama Belta. Natomiast ród D-11 jest doskonalony w IZ PIB ZD Kołuda Wielka,
Stacja Ochrony Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, woj.
wielkopolskie. W realizacji pracy hodowlanej zwraca się szczególną uwagę na
utrzymanie wysokiej wartości cech reprodukcyjnych kaczek, prowadząc równocześnie selekcję na zwiększenie szybkości wzrostu początkowego do 3. tygodnia
życia, masy ciała ptaków w 7. tygodniu życia oraz zwiększenie umięśnienia
i zmniejszenie otłuszczenia tuszek. W miarę tworzenia i doskonalenia rodów
kaczek wprowadzono ocenę zdolności kombinacyjnej cech reprodukcyjnych
i mięsnych zestawów dwurodowych i ich potomstwa (mieszańców) do produkcji
brojlerów kaczych. Do produkcji towarowej wybrano zestawy rodzicielskie, dające
brojlery o największej masie ciała, wynoszącej od 3,3 do 3,6 kg i zużywające
najmniej paszy na 1 kg masy ciała (od 2,8 do 3,0 kg). Wraz z doskonaleniem stad
zarodowych kaczek stopniowo modyfikowano także programy hodowlane, wprowadzając skrócone odstępy między pokoleniami, nowe terminy oceny cech i nowe
cechy podlegające selekcji, ograniczając jednocześnie ich liczbę do czterech lub
pięciu. Opracowano i zastosowano w pracy hodowlanej metodę przyżyciowej
oceny umięśnienia i otłuszczenia kaczek i na podstawie równań regresji wielokrotnej wprowadzono indeksy selekcyjne cech mięsnych.
Efektywność wdrażania programów hodowlanych przyjętych dla drobiu można
ocenić, analizując kształtowanie się cech użytkowych w stadach rodzicielskich
oraz towarowych, objętych oceną wartości użytkowej. Ocenę tę prowadzi się we
wszystkich stadach rodzicielskich drobiu i w reprezentatywnej dla danego zestawu
hodowlanego liczbie stad towarowych, a jej wyniki są corocznie publikowane
i upowszechniane przez Krajową Radę Drobiarstwa – Izbę Gospodarczą w Warszawie.
Programy hodowlane zwierząt futerkowych są prowadzone i nadzorowane przez
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt wewnątrz poszczególnych stad. Celem
programów jest doskonalenie stad hodowlanych poprzez uzyskiwanie zwierząt
lepszych od pokolenia rodzicielskiego w zakresie cech reprodukcyjnych oraz cech
użytkowych. U mięsożernych zwierząt futerkowych doskonali się jakość okrywy
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włosowej, a w przypadku roślinożernych zwierząt futerkowych (z wyjątkiem
szynszyli) główny nacisk kładzie się na użytkowość rzeźną. Przy prowadzeniu prac
hodowlanych w poszczególnych stadach zwraca się także uwagę na warunki
utrzymania zwierząt i ich dobrostan. Efekty pracy hodowlanej są najlepiej widoczne na fermach komercyjnych, utrzymujących cieszące się największym zainteresowaniem odbiorców rasy roślinożernych czy mięsożernych zwierząt futerkowych.
W chwili zwiększenia opłacalności chowu na większości ferm przeznacza się
zdecydowanie wyższe środki na zakup materiału hodowlanego wysokiej jakości.
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt współpracuje z Instytutem Zootechniki PIB
w zakresie realizacji programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych.
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt prowadzi ocenę wartości użytkowej pszczół
łącznie z oceną ich wartości hodowlanej, według stacjonarnej lub terenowej
metodyki oceny. Wobec znacznego zróżnicowania warunków środowiska, do
którego trafiają matki pszczele, rozprowadzane na terenie całego kraju, ocena
stacjonarna pszczół, prowadzona bezpośrednio w pasiekach hodowlanych, jest
uzupełniona przez ocenę terenową, prowadzoną w pasiekach produkcyjnych.
Ocena stacjonarna pszczół, prowadzona w pasiekach hodowlanych obejmuje:
• cechy fenotypowe: ubarwienie szkieletu chitynowego matek, robotnic
i trutni;
• cechy biologiczne: dostosowanie rozwoju do warunków zewnętrznych,
skłonność do rójki, sposób zachowania, wskazujący na łagodność lub
złośliwość, zimotrwałość;
• cechy zachowania: zachowanie pszczół na plastrach po wyjęciu z ula,
miejsce gromadzenia zapasów, sposób zasklepienia plastrów;
• cechy produkcyjne: miodność.
Drugi typ oceny, czyli ocena terenowa, może być prowadzony na terenie całego
kraju.
W Polsce są prowadzone krajowe programy hodowlane genetycznego doskonalenia pszczół dla ras: kraińskiej (44 programy), kaukaskiej (9 programów) i środkowoeuropejskiej (1 program). Realizowane są również programy ochrony zasobów
genetycznych pszczół rasy środkowoeuropejskiej dla 4 linii hodowlanych: Asta,
Północna, Kampinoska i Augustowska. Selekcja pszczół w populacjach utrzymywanych w pasiekach hodowlanych jest ograniczona ze względu na ich liczebność.
Stosowanym rozwiązaniem w selekcji linii pszczół jest okresowe rozszerzanie
zmienności genetycznej w populacjach hodowlanych poprzez introdukcję materiału z zewnątrz, której celem jest między innymi wprowadzanie pożądanych genów
do selekcjonowanych populacji oraz zapobieganie negatywnym skutkom chowu
wsobnego. Poza programami genetycznego doskonalenia pszczół oraz ochrony
zasobów genetycznych są realizowane także programy hodowlane, mające na celu
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krzyżowanie różnych linii pszczół, dzięki czemu jako materiał użytkowy do pasiek
produkcyjnych są oferowane matki pszczele zarówno czysto liniowe, jak i mieszańce międzyliniowe i międzyrasowe. Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 r.
otwarto 28 rejestrów dla linii pszczół, pochodzących z krzyżowania.
Stały postęp w pracy hodowlano-selekcyjnej, prowadzonej od połowy lat 70.
ubiegłego wieku, umożliwił dostosowanie cech użytkowych populacji pszczół do
lokalnych warunków środowiska, a także obserwacje dodatkowych cech, jak np.
zachowanie higieniczne.
Tabela 4. Stan populacji aktywnej pszczół w poszczególnych podgatunkach
(dane KCHZ, 2012)
Liczba matek pszczelich
wg identyfikacji,
stan na 30.06.2012
Wpisane i zakwalifikowane
do wpisu do ksiąg
W ocenie stacjonarnej
Razem

Rasa
kraińska

kaukaska

środkowoeuropejska

820

103

185

1303
2123

119
222

268
453

Efektem realizacji programów jest również wyraźna poprawa w zakresie cech
użytkowych, przede wszystkim wydajności miodu oraz łagodności. Ewidencja
i kontrola rodowodów 58 linii hodowlanych pszczół w obrębie trzech podgatunków: kraińskiej, kaukaskiej i środkowoeuropejskiej jest prowadzona przez Krajowe
Centrum Hodowli Zwierząt.
Proces doskonalenia genetycznego i poprawa użytkowości ryb słodkowodnych
(głównie karpia) był prowadzony systematycznie na terenach Polski od połowy XIX
wieku. Na początku ubiegłego stulecia w Europie wyróżniano kilka „ras” karpia
hodowlanego, w tym – galicyjską (polską). Podczas II wojny światowej większość
czystych populacji karpia hodowlanego została zmieszana i w zasadzie bezpowrotnie
utracona. Prace selekcyjne i badania genetyczne karpia wznowiono na początku lat
pięćdziesiątych. W drugiej połowie XX wieku, w wyniku prac hodowlanych,
mających na celu odtworzenie karpia galicyjskiego po stratach spowodowanych II
wojną światową oraz zmierzających do poprawy cech użytkowych, wytworzono
szereg krajowych linii, utrzymywanych w chowie wsobnym. Zasoby te były
uzupełniane importem uznanych linii hodowlanych karpia z zagranicy. Aktualnie
dysponujemy w Polsce ponad 20, różnie zinbredowanymi, liniami hodowlanymi
karpia.
W rybactwie brak jest nadal jednolitego programu oceny wartości użytkowej
posiadanych populacji karpia i pstrąga. Placówki, utrzymujące zasoby genetyczne
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tych podstawowych gatunków ryb użytkowych, przeprowadzają niezależnie od
siebie testy porównawcze posiadanych linii hodowlanych. Porównywane są
najczęściej takie cechy, jak: tempo wzrostu, przeżywalność w warunkach stawowych, przeżywalność w okresie zimowania, wrażliwość na czynniki patogenne,
wykorzystanie paszy. Najczęściej kontrolowane cechy to: tempo wzrostu (osiągnięty przyrost w wieku 0+ do 1+, od 1+ do 3+); prawidłowość budowy i pokroju
(masa ciała, wskaźniki morfometryczne, typ ułuszczenia i zabarwienie skóry);
odporność na niesprzyjające warunki środowiskowe i czynniki patogenne oraz
wydajność rozrodcza (kg ikry na kg masy ciała samicy). Wyniki są publikowane
lub prezentowane podczas specjalistycznych konferencji naukowo-technicznych.
Hodowane w kraju karpie posiadają ustabilizowany fenotyp, wykształcony
w wyniku wielu lat selekcji, w pełni spełniający oczekiwania producentów oraz
konsumentów. Karpie gołyskie, zatorskie i knyszyńskie dają dobre wyniki produkcyjne i od lat są wykorzystywane w produkcji krzyżówek towarowych. Wśród
cech, składających się na szczególną wartość tych karpi, a jednocześnie wyróżniających je od karpi hodowanych w krajach ościennych, należy wymienić: prawidłową budowę i pokrój, optymalny indeks wygrzbiecenia, ustabilizowany typ
ułuszczenia typu lustrzeń (jednolity z pokolenia na pokolenie oraz w całej populacji), prawidłowe zabarwienie. Karpie te są doskonale przystosowane do stosowanych w Polsce metod chowu i do miejscowych warunków środowiskowych.
W wyniku dotychczasowych prac hodowlanych, prowadzonych w szczepach
pstrąga, uzyskano wyraźną poprawę cech użytkowych, takich jak: odporność na
choroby, dobre tempo wzrostu i opóźnienie pory wiosennego tarła o około 30 dni,
natomiast przyspieszenie jesiennego o około 15 dni. Jest to najprawdopodobniej
jedyny w Europie konsekwentnie i w takim zakresie prowadzony program selekcji
pstrąga tęczowego dla hodowli słodkowodnych.
W efekcie długotrwałej selekcji i zabiegów hodowlanych polska akwakultura
dysponuje obecnie bogatym zbiorem linii/szczepów karpia i pstrąga, doskonale
dostosowanych do miejscowych warunków klimatycznych. Materiał ten stanowi
obecnie „żywy bank genów” i podstawę systematycznego doskonalenia krajowej
populacji ryb oraz bazę dla badań z dziedziny genetyki ryb.
Jelenie szlachetne, hodowane na fermach, pochodzą głównie od rodzimych jeleni
odmiany mazurskiej, karpackiej i pomorskiej, z możliwym udziałem krwi byków
rumuńskich, węgierskich, bawarskich, niemieckich, austriackich i angielskich.
Wymienione krzyżówki odmian traktuje się jako linie hodowlane, często tworzone
indywidualnie przez hodowców, importujących zwierzęta do własnych ferm.
W hodowli wymienionych linii są obecnie zauważalne dwa trendy: hodowla na
mięso oraz na jakość poroża.
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Dokumentacja, prowadzona dobrowolnie przez hodowców na fermach danieli
i jeleni, jest ważnym elementem hodowli tych zwierząt. Poza numerami identyfikacyjnymi i rodowodem, dokumentacja zawiera także informacje, dotyczące
rozrodu, takie jak: wycielenia, masa ciała przy urodzeniu i płeć cielaka oraz
zastosowane leczenia, szczepienia (odrobaczania), przebiegi chorób, dawki żywieniowe itp. W hodowli jeleniowatych, poza standardowymi danymi, jest wymagane
odnotowywanie zdarzeń niespotykanych w innych hodowlach. Należą do nich:
daty nakładania, wycierania i zrzucania poroża, termin rozpoczęcia rykowiska, czy
też pozycja byków w hierarchii stada. Informacje te pozwalają na prawidłowy
dobór byków do kryć, jak też mogą mieć znaczenie praktyczne w kompletowaniu
grup byków, przebywających na tej samej kwaterze. U samic ważne są informacje,
dotyczące przebiegu sezonu rozrodczego, takie jak: termin wystąpienia rui oraz
możliwość jej rozpoznania ze względu na fakt, że objawy rui są trudne do wykrycia.
Hodowcy zwierząt jeleniowatych decydują o kierunkach rozwoju hodowli własnych ferm w oparciu o posiadane zwierzęta oraz import materiału zarodowego
(byki) z krajów UE. Ze względu na krótki czas, od jakiego rozwija się hodowla
zwierząt jeleniowatych w Polsce, istniejące związki hodowców tych zwierząt nie
przedstawiły, jak dotąd, krajowego programu hodowlanego. Skuteczność tych
niekoordynowanych programów jest zależna od przedsiębiorczości hodowcy
i statusu fermy. Uzyskanie dobrych wyników gwarantuje hodowcy zbyt zwierząt
do rozrodu nie tylko na rynku krajowym, ale także do UE i Rosji, co jest głównym
bodźcem w strategii hodowlanej właściciela.
4.6. Stan ochrony ras rodzimych in-situ
W 1999 r. wprowadzono program ochrony in-situ dla rasy polskiej czerwonej,
obejmujący początkowo tylko 150 krów. W kolejnych latach ochroną objęto
jeszcze trzy rodzime rasy bydła: białogrzbietą w 2003, polską czerwono-białą
w 2007 oraz polską czarno-białą w 2008. W 2012 r. ochroną zasobów genetycznych było objętych łącznie 7728 krów należących do czterech ras, utrzymywanych
w 991 stadach (dane IZ PIB, 2013).
Programy ochrony w początkowym okresie swojego funkcjonowania miały
charakter restytucji, gdyż populacje krajowe były już mocno przekrzyżowane
materiałem pochodzącym z importu. W pierwszych latach funkcjonowania programów ochrony z populacji masowej wybierano krowy, odpowiadające wymogom przede wszystkim w odniesieniu do rodowodu oraz zgodności z określonym
na podstawie literatury wzorcem rasowym. Dążono do zwiększenia liczby buhajów
o niskim udziale obcych przodków w rodowodzie, tak aby obniżyć udział dolewu
obcej krwi w całej populacji.
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Wykres 5. Dynamika wzrostu populacji chronionych ras bydła (dane IZ PIB, 2013)

Jako zjawisko bardzo korzystne należy odnotować wyraźny wzrost liczebności
populacji czterech ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych
(wykres 5), a mianowicie:
• polskiej czerwonej ze 150 sztuk w 1999 r. do 2321 sztuk w 2012 r.;
• białogrzbietej z 24 sztuk w 2003 r. do 318 sztuk w 2012 r.;
• polskiej czarno-białej do 1945 sztuk w 2012 r.;
• polskiej czerwono-białej do 3144 sztuk w 2012 r.
Trzeba jednak nadmienić, że w przypadku ras polskiej czerwono-białej i polskiej
czarno-białej trend ten załamał się w roku 2010.
Rozwój programów ochrony zasobów genetycznych bydła należy łączyć z możliwościami uzyskania wsparcia finansowego przez hodowców. Należy oczekiwać, że
obniżenie dopłat bądź ich zupełne zniesienie spowoduje likwidację wielu stad
i gwałtowny spadek liczebności populacji tych ras. Istnieje zagrożenie, że
w pierwszej kolejności bydło rasy polskiej czerwono-białej oraz polskiej czarnobiałej zostanie przekrzyżowane ponownie rasą PHF.
Programy ochrony zasobów genetycznych bydła są tak skonstruowane, aby dawały
możliwość prowadzenia pracy i restytucji rasy w małych gospodarstwach, utrzymujących tylko kilka krów. Wymóg uczestnictwa gospodarstw w ocenie użytkowości mlecznej bydła, prowadzonej przez PFHBiPM, umożliwia prowadzenie
obserwacji podstawowych parametrów produkcji i cech użytkowych, a także
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kontroli nad prowadzonymi kojarzeniami zwierząt. Cele określone w programach
ochrony poszczególnych ras są zbieżne. Obejmują one zachowanie dwukierunkowego typu użytkowania, obniżenie dolewu krwi obcych ras i utrzymanie dużej
zmienności genetycznej, przy zachowaniu specyficznych walorów danej rasy.
Ogromna większość gospodarstw, utrzymujących rodzime rasy bydła, to gospodarstwa małe i średnie, a więc położone przede wszystkim na południu i wschodzie
Polski. Stada objęte programami ochrony zasobów genetycznych charakteryzują
się niewielką obsadą. W 2011 r. liczebność krów w stadach wynosiła średnio: dla
rasy polskiej czerwonej – 9 sztuk, białogrzbietej – 9 sztuk, rasy polskiej czerwonobiałej – 7 sztuk oraz polskiej czarno-białej – 9 sztuk. Zwierzęta objęte ochroną są
nieomal wyłącznie własnością rolników indywidualnych. Gospodarstwa utrzymujące bydło rasy białogrzbietej występują głównie wzdłuż wschodniej granicy, co
jest zgodne z pierwotnym rejonem występowania tej rasy. Rasa polska czerwona
i czerwono-biała najliczniej występują w południowych, górzystych i podgórskich
rejonach kraju, co jest związane z ich dużą wytrzymałością w trudnych warunkach
środowiskowych. Rasa polska czarno-biała jest rozmieszczona głównie na nizinnych terenach Polski. W rejonach Polski o intensywnej produkcji mleka gospodarstwa objęte programem ochrony praktycznie nie występują, natomiast dominującą
rasą jest PHF.
Wszystkie te cztery rasy są w typie kombinowanym mleczno-mięsnym, ale
w programach hodowlanych realizowane jest przede wszystkim doskonalenie cech
użytkowości mlecznej. Mimo prowadzonych prac hodowlanych, ze względu na
utrzymywanie tych zwierzat w trudniejszych warunkach środowiskowych, wydajność mleka jest niska, co wpływa na opłacalność jego produkcji.
W rejonach Warmii i Mazur, gdzie rasa polska czerwona była wprowadzona
ponownie do wielu gospodarstw, znaczna część hodowców nie jest zainteresowana
produkcją mleka, lecz utrzymaniem krów w systemie mamek. W Instytucie
Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu oraz w Instytucie Zootechniki PIB
są prowadzone badania nad opłacalnością ekstensywnego użytkowania bydła rasy
polskiej czerwonej w tym systemie. Ze względu na zainteresowanie części hodowców tym kierunkiem produkcji rozważane jest opracowanie metodyki oceny
użytkowości mięsnej rodzimych ras bydła w systemie utrzymania krów mamek.
W 2012 r. zaobserwowano niewielki spadek liczby stad i krów, zwłaszcza w rasach
polskiej czerwono-białej i polskiej czarno-białej. Spowodowane jest to rezygnacją
części hodowców z udziału w programach ochrony ze względu na nieopłacalność
utrzymywania tych ras. Faktem jest, że obecna wysokość wsparcia niestety nie jest
atrakcyjna dla hodowców, gdyż na przestrzeni ostatnich lat wzrosły koszty energii,
pasz, usług inseminacyjnych i weterynaryjnych. W sytuacji, jeśli dofinansowanie
nie ulegnie zmianie, należy spodziewać się, że liczba hodowców i krów będzie
systematycznie malała. Istotnym problemem jest objęcie wsparciem buhajów, gdyż
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przy niskim zapotrzebowaniu na nasienie buhajów ras objętych programami
ochrony, stacje unasienniania nie są zainteresowane zakupem buhajów ras rodzimych użytkowanych w małych populacjach.
W rasach świń objętych programami ochrony (do 2008 w rasie puławskiej, oraz do
2010 w rasach złotnickich) obserwowano stopniowy wzrost liczby loch, a także
liczby stad. Było to związane z możliwością realizacji programów rolnośrodowiskowych i uzyskania wsparcia do lochy stada podstawowego w ramach Pakietu 7,
jak też z większym zaangażowaniem w promocję hodowli tych ras podmiotów
doradztwa rolniczego i ARiMR. Z czasem jednak poziom wsparcia z Pakietu 7
okazał się zbyt niski dla zachowania opłacalności produkcji, co spowodowało
rezygnację lub zmniejszenie liczebności stad, szczególnie rasy puławskiej. Od
15.03.2013 r. program rolnośrodowiskowy realizowało już tylko 24 hodowców
świni puławskiej, co stanowi 57% ich liczby w stosunku do roku 2011. Stan macior
w tej rasie na dzień 1 listopada 2013 r. wyniósł 446 sztuk, natomiast knurów 24
sztuki, jest to odpowiednio 53% oraz 54% w stosunku do stanu z 2011.
Hodowcy ras złotnickich utrzymywali dotychczas maksymalną liczbę loch, jaką
byli w stanie utrzymać ze względu na wielkość chlewni i zasoby paszowe. Duża
część hodowców świń złotnickich białych i pstrych deklaruje jednak, że po zakończeniu realizacji obecnego Pakietu 7 w ramach PROW 2007–2013 zrezygnuje
z powodów ekonomicznych z dalszej hodowli tej rasy. Dotyczy to szczególnie
hodowców rasy złotnickiej pstrej. Rolników zniechęca nie zmieniający się od lat
poziom wsparcia. Wprowadzenie możliwości wsparcia dla knurów, utrzymywanych w stadach objętych programami ochrony, zrekompensowałoby koszty ponoszone przez rolników na zapewnienie prawidłowego rozrodu w stadach, objętych
ochroną zasobów genetycznych. Hodowcy w większości przypadków nie mogą
korzystać z nasienia knurów ras objętych ochroną, gdyż ze względu na małe
zapotrzebowanie na nasienie stacje produkcji nasienia nie są zainteresowane
zakupem knurów tych ras. Rolnicy utrzymujący świnie innych ras mogą korzystać
z nasienia ze Stacji Unasienniania Loch, nie ponoszą więc kosztów utrzymania
knura. Prognozy rozwoju hodowli rodzimych ras świń nie są zatem optymistyczne.
Stan hodowli zachowawczej świń przedstawiony jest na wykresie 6 i w tabeli 5.
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Wykres 6. Dynamika wzrostu populacji chronionych ras świń (dane IZ PIB, UP Poznań)

Tabela 5. Wielkość i liczba stad ras objętych programami ochrony w 2012 r. (dane IZ PIB)
Rasa

Liczba loch

Liczba knurów

Liczba stad

Puławska
Złotnicka biała
Złotnicka pstra

803
702
939

42
35
53

42
32
51

Łącznie

2444

130

125

W Polsce programy ochrony zasobów genetycznych koni są realizowane metodą
in-situ, a prace hodowlane są prowadzone głównie w kierunku zwiększenia liczebności populacji, zachowania zmienności genetycznej oraz utrzymania specyficznych cech danej rasy. Pierwsze programy hodowli zachowawczej, dla koników
polskich i hucułów, były realizowane w ośrodkach państwowych od końca lat 70.
XX wieku. Część pogłowia została wtedy objęta niewielką dotacją z budżetu
państwa. Od 2000 r. realizacja programów ochrony ras rodzimych była koordynowana, ale nadal dotyczyła tylko dwóch rodzimych ras koni, tj. koników polskich
i koni huculskich.
W 2005 r. programami ochrony objęto dwie kolejne rasy rodzime, a mianowicie
konie małopolskie i śląskie. Uzasadnieniem konieczności ochrony tych ras był fakt
coraz szerszego stosowania w rozrodzie ogierów innych ras szlachetnych, co
powodowało przekształcanie genotypu tych koni. Część populacji koni małopolskich, w której zachowały się jeszcze specyficzne cechy tzw. starego typu wszechstronnie użytkowego, a rodowód obejmował ograniczoną liczbę obcych przodków,
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postanowiono objąć ochroną. Przedmiotem ochrony został także stary typ konia
śląskiego, który był zbliżony do tego konia sprzed lat 80. XX wieku, a pod względem użytkowym przydatny do sportu zaprzęgowego.
W 2008 r. do ras objętych programami ochrony dołączyły konie wielkopolskie
i dwa regionalne typy konia zimnokrwistego: konie sztumskie i konie sokólskie.
W pierwszym przypadku konieczność ochrony była podyktowana spadkiem
liczebności rasy, a przede wszystkim, w związku ze zwiększonym użyciem
w rozrodzie innych ras szlachetnych, stopniowym zatracaniem specyficznego
genotypu konia wielkopolskiego. Dlatego, celem realizowanego programu ochrony
jest zachowanie części populacji koni wielkopolskich, jako rasy rodzimej, posiadającej swoją genotypową i fenotypową odrębność.
Analiza rodowodowa pogłowia polskiego konia zimnokrwistego wykazała, że z tej
najliczniejszej populacji, w której wcześniej wyodrębniano kilka odmian regionalnych, nadal jest możliwe wydzielenie grupy koni sztumskich i sokólskich.
W porównaniu do pozostałej populacji koni zimnokrwistych, hodowanych
w Polsce, konie sztumskie charakteryzują się większym kalibrem, ale jednocześnie
znaczną limfatycznością. Mają one zachować typ ciężkiego stępaka o dużej masie
ciała, umożliwiający wydajną pracę w stępie z dużymi obciążeniami. Konie
sztumskie mogą być szczególnie przydatne w gospodarstwach ekologicznych
i agroturystycznych oraz do prac pielęgnacyjnych i transportowych w lasach i na
terenach o wysokich walorach przyrodniczych. Konie sokólskie natomiast powinny
charakteryzować się łagodnym charakterem i spokojnym temperamentem, dobrym
ruchem, przy energicznym stępie i wydajnym kłusie oraz dużą wytrzymałością
w pracy zaprzęgowej. Ta odrębna genotypowo i fenotypowo populacja koni
zimnokrwistych może być przydatna zwłaszcza w gospodarstwach ekologicznych
i agroturystycznych, do wykonywania różnych prac zaprzęgowych, a nawet
wierzchowych.
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Wykres 7. Dynamika wzrostu populacji chronionych ras koni (dane IZ PIB)

Wykres 7 przedstawia przebieg rozwoju populacji ras, objętych programami
ochrony w latach 2000–2012. W 2012 r. w siedmiu programach ochrony poszczególnych ras uczestniczyło łącznie 4589 klaczy, utrzymywanych w 1243 stadach.
W stosunku do limitu dla wszystkich ras łącznie, określonego na rok 2013, stanowiło to około 35%. Najwyższy procent wykonania w 2012 r., w stosunku do
przyjętego limitu, miały konie rasy huculskiej: 42,6% i śląskiej: 40,3%. Obserwuje
się stałą dynamikę wzrostu populacji chronionych ras koni, za wyjątkiem rasy
wielkopolskiej, gdzie nastąpił niewielki spadek udziału klaczy w programie
ochrony.
Działania na rzecz ochrony in-situ rodzimych ras owiec, a także owiec ze stad
zachowawczych oraz tzw. rezerwy genetycznej były wspomagane z budżetu
resortu rolnictwa od lat 80. XX wieku. Poczynając od roku 1997, kiedy wprowadzono krajową koordynację tych działań, populacja owiec objętych ochroną
znacznie zwiększyła się, zarówno w odniesieniu do liczby ras, stad, jak i ogólnej
liczby zwierząt. Programy ochrony, opracowane dla każdej populacji początkowo
już w 1999 r., były stopniowo weryfikowane i uzupełniane. Od 2002 r., kiedy
koordynację programów ochrony zasobów genetycznych zwierząt przejął Instytut
Zootechniki PIB, działania te nabrały rozmachu. W 2005 r. wydano zbiorcze
opracowanie „Programy ochrony zasobów genetycznych owiec”, które zawiera
m.in. takie informacje, jak: historię poszczególnych ras, uzasadnienie konieczności
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ochrony, cel programu, wzorzec populacji, cechy podlegające systematycznej
ocenie oraz zasady jej prowadzenia, metody oceny wartości hodowlanej, zasady
selekcji, metody doboru zwierząt do kojarzeń. Praca hodowlana jest prowadzona
zgodnie z ww. Programem.
W przypadku owiec, dynamika wzrostu populacji objętych programami ochrony
jest najwyższa w porównaniu ze wszystkimi innymi gatunkami zwierząt. Dotyczy
to przede wszystkim liczby matek i liczby stad. O ile w roku 2005 w programie
ochrony uczestniczyły 8004 matki, należące do 11 ras i utrzymywane w 146
stadach, to w roku 2012 666 stad i 42 616 matek było objętych programem ochrony. Od 1997 r. zwiększyła się także liczba ras objętych ochroną, których obecnie
jest 13. Najbardziej liczne populacje to: owce pomorskie, wrzosówka i merynos
polski w starym typie (wykresy 8 i 9). Najmniej liczną rasą jest merynos polski
odmiany barwnej. Zdecydowana większość populacji chronionych to rasy, których
użytkowość odpowiada potrzebom współczesnej hodowli i produkcji, ukierunkowanej na jagnięta rzeźne, a w przypadku owiec rejonu gór – wszechstronnemu
użytkowaniu. Na przestrzeni lat struktura rasowa w populacji, objętej programami
ochrony, uległa zmianie. Jest ona obecnie znacznie bardziej wyrównana, aczkolwiek nadal mamy kilka ras o bardzo niewielkim udziale – od poniżej 1 do ponad
2% – populacji chronionych (tab. 7).
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Wykres 8. Dynamika wzrostu populacji chronionych ras owiec: rasy o znacznej liczebności
(dane IZ PIB)
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Tabela 6. Zmiany struktury rasowej populacji owiec objętych ochroną zasobów
genetycznych w latach 2000–2012 (%) (Źródło: PZOw, IZ PIB)
Rasa
Merynos polski
w starym typie
Corriedale
Kamieniecka
Merynos polski odm.
barwnej
Polska owca górska
odm. barwnej
Olkuska
Pomorska
Świniarka
Uhruska
Wielkopolska
Wrzosówka
Żelaźnieńska
Cakiel podhalański
RAZEM

2000
matki
%
–
–

2005
matki
%
–
–

2011
matki
%
4465 12,07

2012
matki
%
4736 11,11

70
300
110

1,84
7,88
2,89

192
622
84

2,40
7,77
1,05

746
2015
218

2,02
5,45
0,59

1057
2875
260

2,48
6,75
0,61

100

2,63

142

1,77

772

2,09

912

2,14

95
500
180
250
500
1500
200
–
3805

2,50
13,14
4,73
6,57
13,14
39,42
5,26
–

179
2998
228
228
1376
1833
122
–
8004

2,23
37,46
2,85
2,85
17,19
22,90
1,52
–

669
6489
849
4975
3832
6809
449
4702
36990

1,81
17,54
2,30
13,45
10,36
18,41
1,21
12,71

885
7751
1035
4725
4752
7642
784
5202
42616

2,08
18,19
2,43
11,09
11,15
17,93
1,84
12,21
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Duży udział ras chronionych w całej populacji wskazuje na dobrą skuteczność
działania dopłat. Należy jednak rozważyć, na ile struktura rasowa owiec objętych
ochroną zasobów genetycznych odpowiada potrzebom współczesnej hodowli
i produkcji. Ponadto, do rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce przyczyniłby się
system dotowania tryków, dzięki któremu wzrosłaby liczba samców w populacji
aktywnej.
W 2005 r. z inicjatywy Instytutu Zootechniki PIB podjęto próbę restytucji kóz rasy
karpackiej, która była uznana za wymarłą. Odnaleziono pojedyncze osobniki kóz
w typie kozy karpackiej i utworzono stado w Zakładzie Doświadczalnym IZ PIB
w Odrzechowej. W 2009 r. został opracowany Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej, zaopiniowany pozytywnie przez Radę Naukową
Instytutu i wdrożony do realizacji zarządzeniem Dyrektora IZ PIB. Dotychczas,
koza karpacka jest jedyną rasą kóz objętą ochroną zasobów genetycznych.
W programie ochrony w 2011 r. uczestniczyły 32 kozy matki, a w 2012 tylko 29.
Na działania restytucyjne i ochronę czekają jeszcze dwie polskie rasy kóz: kazimierzowska i sandomierska, bardzo dobrze przystosowane do lokalnych warunków
środowiska.
Polska posiada cenną kolekcję rodzimych ras/rodów kur nieśnych, która aktualnie
wynosi 19 ras/rodów, utrzymywanych na 4 fermach w różnych regionach kraju
(tab. 7). Największe zagrożenie wyginięcia ras drobiu wystąpiło w latach 70.
XX wieku, kiedy to krajowe drobiarstwo wstąpiło na drogę intensyfikacji i przemysłowych metod chowu, a z zagranicy zaczął napływać wysoko wydajny materiał
hodowlany. Doprowadziło to do wyginięcia wielu populacji, w tym m. in. rodzimych ras indyków i kur mięsnych. Spośród kur nieśnych utracono czubatki polskie
i gołoszyjki.

Tabela 7. Fermy utrzymujące kury nieśne objęte programem ochrony
zasobów genetycznych
Nazwa i symbol
rasy/rodu

Hodowca

Leghorn (G-99)
Leghorn (H-22)
Sussex (S-66)
Rhode Island Red (R-11)
Zielononóżka kuropatwiana (Z-11)
Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)
Rhode Island Red (K-22)
Rhode Island White (A-33)
Zielononóżka kuropatwiana (Zk)
Polbar (Pb)

Zakład Doświadczalny
IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
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Rhode Island Red (K-44)
Rhode Island Red (K-66)
Rhode Island White (A-22)
Rhode Island White (A-88)
New Hampshire (N-11)
Barred Rock (P-11)
Barred Rock (WJ-44)
Barred Plym. Rock (D-11)

Zakład Doświadczalny
Rossocha Sp. z o.o.

Ośrodek Hodowli Zarodowej
„MESSA” Sp. z o.o. w Mieni

Leghorn (H-33)

Pracownicy naukowi Instytutu Zootechniki oraz kilku innych ośrodków naukowych podjęli działania, zmierzające do ochrony tych populacji. Dokonano inwentaryzacji stad, opracowano ich charakterystyki genetyczne i produkcyjne. Opracowano pierwsze programy zachowania rodzimych ras kur nieśnych, zawierające
metody ochrony, wzorce rasowe, niezbędną minimalną liczebność populacji
(500♀+50♂) oraz odpowiedni system kojarzeń, który ogranicza niepożądany
wzrost inbredu. Początkowo programem ochrony objęto 8 ras/rodów o łącznej
liczbie około 4400 ptaków. Po 1989 r., w warunkach wolnego rynku, w sektorze
drobiu nastąpiły niekorzystne dla polskiej hodowli zmiany. Napływ materiału
hodowlanego z zagranicy spowodował kolejny raz eliminowanie z krajowego
rynku wielu rodów, których status zmienił się z hodowlanych na zachowawcze.
Pod koniec lat 90. zwiększono zasoby ras chronionych o 2 rody (A-33 i K-22), a od
2010 r. programem ochrony objęto kolejne 9 rodów kur nieśnych. Z uwagi na
możliwość zakończenia funkcjonowania niektórych ferm zarodowych (względy
ekonomiczne) należy dokonać analizy celowości przeniesienia pozostałego materiału hodowlanego do rezerwy genetycznej i objęcia programami ochrony in-situ.
Rasy i rody kur objęte programami ochrony to ptaki o niskiej wydajności nieśnej,
które ze względów ekonomicznych zostały zepchnięte na margines produkcji.
Przyjęte w programach ochrony metody hodowli zachowawczej, w których nie
prowadzi się selekcji na poprawę cech użytkowych, a dobór ptaków na następne
pokolenie jest losowy, powoduje, że na przestrzeni ostatnich lat nieśność utrzymuje
się na stałym i niskim poziomie (Cywa-Benko, 2002; Krawczyk i Calik, 2010).
Ze wstępnych badań wynika, że rodzime rasy i rody kur mogą być źródłem produktów o podwyższonych cechach jakościowych. Jaja kur rasy zielononóżka
kuropatwiana są zarejestrowane jako produkt regionalny Fundacji „Dolina Baryczy” na Dolnym Śląsku. Podejmowane są próby produkcji kapłonów z wykorzystaniem kur ras/rodów zachowawczych. Na liście produktów regionalnych zarejestrowano rosół z kapłonów. Stwierdzono pozytywny wpływ wolnowybiegowego
systemu chowu i żywienia na wzrost witamin i korzystną zmianę w strukturze
kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kur ras/rodów objętych programami ochrony
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(Krawczyk, 2009; Sosin-Bzducha i Krawczyk, 2012). Kury rodów: Rhode Island
Red, Sussex, Barred Rock, New Hampshire oraz lżejszych ras: zielononóżka
i żółtonóżka kuropatwiana mogą być wykorzystywane do krzyżowania z rodami
mięsnymi do tworzenia kurcząt rzeźnych wolno rosnących, przeznaczonych do
chowu na zielonych wybiegach oraz w gospodarstwach ekologicznych. Można
w ten sposób uzyskać kurczęta o dobrej wydajności rzeźnej i niewielkim otłuszczeniu (Gornowicz i in., 2011; Brodacki i in., 2010).

Tabela 8. Liczebność populacji kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów
genetycznych drobiu w latach 2000–2012 (stan na dzień 1 lutego każdego roku)
(daneIZ PIB)
Rok
Symbol
rodu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
(G-99)
(H-22)
(S-66)
(R-11)
(Z-11)
(Ż-33)
(K-22)
(A-33)
(Zk)
(Pb)
(K-44*)
(K-66*)
(A-22*)
(A-88*)
(N-11*)
(P-11*)
(WJ-44*)
(D-11*)
(H-33*)

587
588
585
593
581
590
901
897
446
550

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

550
550
550
550
550
550
550
550
550
550

566
565
565
565
564
565
848
808
550
550

556
557
558
557
558
558
662
660
660
670
–
–
–
–
–
–
–
–
–

560
559
560
560
560
559
786
808
720
770

664
664
664
664
664
664
834
796
678
687

792
792
792
792
1001
792
843
850
820
825

803
804
802
801
1006
1004
1074
986
843
845

803
800
802
803
1004
1003
1056
954
909
850
696
697
695
681
700
693
695
687
1625

800
800
800
802
1002
1000
1051
955
995
1004
1015
1003
986
948
1003
1010
934
1007
1600

804
903
930
922
1086
1104
1053
1089
946
936
1039
1093
953
932
1084
990
1051
1020
1632

Razem 6318 5500 5500 5500 6146 5996 6442 6979 8299 8968 16153 18715 19567
* Włączone do Programu ochrony zasobów genetycznych populacji kur nieśnych od 2010 r.

W Polsce, w trzech ośrodkach hodowlanych utrzymywanych jest 14 rodów gęsi
objętych programem ochrony zasobów genetycznych (tab. 9).
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Tabela 9. Fermy utrzymujące populacje gęsi objętych programem ochrony zasobów
genetycznych (dane IZ PIB)
Hodowca

Instytut Zootechniki PIB
Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
w Dworzyskach

Zbigniew Kołodziej „Majątek Rutka” w Puchaczowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Nazwa i symbol rasy/rodu
Lubelska (Lu)
Kielecka (Ki)
Podkarpacka (Pd)
Garbonosa (Ga)
Kartuska (Ka)
Rypińska (Ry)
Suwalska (Su)
Pomorska (Po)
Romańska (Ro)
Słowacka (Sł)
Landes (LsD-01)
Kubańska (Ku)
Biłgorajska (Bi)
Zatorska (ZD-1)

Tabela 10. Liczebność populacji gęsi objętych programem ochrony zasobów genetycznych
zwierząt w Polsce (stan na dzień 1 lutego każdego roku) w latach 2000–2012 (dane IZ PIB)
Nazwa
Rok
i symbol
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
rodu
(Lu)
146 178 145 140 114 166 230 194 278 202 285 267 279
(Ki)
149 182 146 165 135 168 149 201 217 250 281 276 250
(Pd)
129 179 138 140 130 163 209 197 309 247 299 281 266
(Ga)
187 181 136 215 226 167 149 209 205 250 314 273 275
(Ka)
162 190 148 155 138 163 230 180 293 246 338 311 317
(Ry)
165 180 142 160 110 168 142 197 197 240 281 301 285
(Su)
161 174 127 160 129 165 251 210 275 230 343 310 300
(Po)
194 60 70 140 153 167 130 205 184 224 287 279 281
(Ro)
196 55 103 85 105 168 150 220 173 303 280 291 281
(Sł)
195 250 227 115 250 250 236 256 246 307 300 350 328
(LsD-01) 212 61 100 250 90 249 191 244 261 345 300 351 398
(Ku)*
–
–
–
–
–
–
– 369 357 402 373 426 415
(Bi)
273 200 200 250 250 267 250 227 410 512 495 480 458
(ZD-1)
216 200 200 250 250 300 320 304 410 450 468 433 483
Razem

2385 2090 1882 2225 2080 2561 2637 3213 3815 4208 4644 4629 4616

* Włączona do zasobów od 2007 r.
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Największa kolekcja stad gęsi (12) utrzymywana jest w Instytucie Zootechniki
PIB, w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Spośród
chronionych genotypów gęsi dwa: garbonose (Ga) i kubańskie (Ku) wywodzą się
od gęsi łabędziowej (Anser cygnoides), natomiast pozostałe od szarej gęsi gęgawy
(Anser anser): kartuskie (Ka), kieleckie (Ki), lubelskie (Lu), podkarpackie (Pd),
pomorskie (Po), rypińskie (Ry), suwalskie (Su), zatorskie (ZD-1) i biłgorajskie
(Bi). Do stad o pochodzeniu zagranicznym, ale utrzymywanych w kraju od lat 80.
XX wieku, należy zaliczyć gęsi: romańskie (Ro), słowackie (Sł), landes (LsD-01)
oraz wymienione wcześniej kubańskie (Ku). Rodzime odmiany gęsi są dobrze
przystosowane do lokalnych warunków środowiskowych i klimatycznych. Ich
występowanie było związane z rolniczym krajobrazem oraz tradycją i kulturą
społeczności różnych regionów Polski. Stada o zagranicznym pochodzeniu natomiast doskonale przystosowały się do krajowych warunków środowiskowożywieniowych i należą do jedynych lub nielicznie występujących populacji
w Europie.
Stada gęsi, objęte programem ochrony zasobów genetycznych, stanowią cenny
i wartościowy materiał hodowlany, który może być wykorzystany w programach
hodowlanych do tworzenia mieszańców towarowych, zwłaszcza gęsi: romańskie,
kubańskie, słowackie, landes, biłgorajskie, kartuskie i garbonose, a w przypadku
pozostałych genotypów przedstawiają wyjątkowe walory użytkowe oraz możliwość uczestniczenia w zachowaniu środowiska przyrodniczego i tradycyjnej
kultury różnych regionów Polski. Liczebność 14 populacji gęsi objętych programem ochrony wyniosła w 2012 r. ogółem 1128 gęsiorów i 3488 gęsi. Do populacji
o największej liczbie chronionych ptaków należą: gęś zatorska i biłgorajska,
w których w 2012 r. było utrzymywanych odpowiednio 123 i 151 samców oraz
360 i 307 samic. Najmniejszą obsadę stwierdzono natomiast w 2012 r. u gęsi:
lubelskich, kieleckich, podkarpackich i garbonosych, których liczebność kształtowała się w przedziale od 61 do 66 gęsiorów i od 184 do 218 gęsi.
W Polsce jest 10 genotypów kaczek, objętych programem ochrony zasobów
genetycznych (tab. 11), utrzymywanych w dwóch ośrodkach hodowlanych. Kaczki
objęte programem ochrony pochodzą z różnych rejonów Polski, gdzie były użytkowane w systemie ekstensywnym i półintensywnym. Warunki klimatyczne kraju
oraz długotrwałe użytkowanie spowodowało wytworzenie specyficznej odporności
na mniej korzystne warunki środowiska naturalnego i przystosowanie do warunków chowu. Zróżnicowane populacje kaczek stały się elementem tradycji i kultury
rolnej różnych regionów Polski. Niewątpliwie, chów kaczek wpłynął także na
rozwój wytwarzania surowców i produktów pochodzenia regionalnego o znamionach żywności proekologicznej i funkcjonalnej.
Liczebność 10 populacji kaczek, objętych programem ochrony, wyniosła w 2012 r.
ogółem 743 samców i 3218 samic. Do populacji o największej liczbie chronionych
ptaków należy pekin krajowy: P-44 i P-55, których utrzymywano w 2012 r.
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odpowiednio 148 i 149 samców oraz 606 i 556 samic. Najmniejszą liczebność
w 2012 r. stwierdzono u kaczek pomniejszonych K-2, mieszańców KhO-1 oraz
pekina francuskiego P-9; kształtowała się ona w przedziale od 32 do 34 kaczorów
i od 167 do 168 kaczek.
Tabela 11. Fermy kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych
(dane IZ PIB)
Hodowca

Nazwa i symbol rasy/rodu
Pomniejszone (K-2)
Mieszańce (KhO-1)
Pekin angielski (LsA)
Pekin duński (P-8)
Pekin francuski (P-9)
Pekin krajowy (P-33)
Pekin krajowy (P-11)
Pekin krajowy (P-22)
Pekin krajowy (P-44)
Pekin krajowy (P-55)

Instytut Zootechniki PIB
Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej,
Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego
w Dworzyskach

Adam Belt, Ośrodek Hodowli Kaczek w Lińsku

Tabela 12. Liczebność populacji kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce (stan na dzień 1 lutego każdego roku) w latach 2000–2012
(dane IZ PIB)
Nazwa
i symbol
rodu
(K-2)
(KhO-1)
(LsA)
(P-8)
(P-9)
(P-33)
(P-11)
(P-22)
(P-44*)
(P-55*)

Rok
2000
150
152
150
192
213
170
180
180
–
–

2001
413
231
258
113
116
87
250
250
–
–

2002
188
159
172
122
139
129
250
250
–
–

2003
250
160
130
100
140
125
250
250
–
–

2004
132
108
108
108
108
108
300
300
–
–

2005
182
171
176
167
174
184
300
300
–
–

2006
167
150
267
271
155
261
300
300
–
–

2007
206
211
185
178
210
183
461
406
564
452

2008
200
200
200
200
200
200
461
576
546
633

2009
220
220
190
193
220
192
522
710
758
720

2010
204
213
223
222
204
227
519
716
774
713

2011
215
222
206
200
230
204
504
709
761
707

2012
200
200
240
228
201
227
503
703
754
705

Razem 1387 1718 1409 1405 1272 1654 1871 3056 3416 3945 4015 3958 3961
* Włączone do zasobów od 2007 r.
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Stada kaczek objęte programem ochrony zasobów genetycznych stanowią cenny
materiał hodowlany, który może być wykorzystany w programach do tworzenia
mieszańców towarowych, zwłaszcza rody P-55, P-44, LsA, P-8, P-9, P-11 i P-22.
Niektóre genotypy, zwłaszcza kaczka pomniejszona (K-2), przedstawiają wyjątkowe walory użytkowe. Kaczka K-2 może być podstawą do produkcji tzw. kaczek
jednoporcjowych (grillowych), o wybitnych walorach kulinarnych i smakowych.
Stada kaczek objęte programem ochrony zasobów genetycznych mogą także służyć
do realizacji nowych koncepcji i myśli hodowlanych. Dlatego, wydaje się uzasadnione dopuszczenie możliwości wykorzystania rezerwy genetycznej w tworzeniu
nowych rodów hodowlanych.
Zasadniczym celem programów ochrony zasobów genetycznych drobiu jest
zachowanie poszczególnych populacji i zwiększenie ich liczebności do takiego
poziomu, aby ograniczyć możliwości wystąpienia niepożądanego zinbredowania
i dryftu genetycznego, a w przypadku zdarzeń losowych ochronić populację przed
wyginięciem. Celem jest także utrzymanie istniejącej zmienności genetycznej oraz
zachowanie cech specyficznych dla poszczególnych populacji. Podstawowym
działaniem na rzecz zachowania zmienności genetycznej jest odpowiedni dobór
ptaków na odtwarzanie stada (Krawczyk i Calik, 2010).
Zwierzęta futerkowe zostały objęte nieformalną ochroną już w 1996 r. W tym roku
rozpoczęto ochronę lisa pospolitego pastelowego i białoszyjnego oraz tchórza
hodowlanego. W 1999 r. do programu ochrony dołączono szynszyle beżowe
i króliki popielniańskie białe. W 2000 r. wszystkie te gatunki, rasy i odmiany
zostały objęte sformalizowanym programem ochrony zasobów genetycznych
zwierząt gospodarskich. W 2007 r. program ochrony został powiększony o nutrie
odmian: standardowa, czarna dominująca, bursztynowozłocista, biała niealbinotyczna, sobolowa, pastelowa oraz perłowa. Od 2008 r. ochronie podlegają również
nutrie odmiany grenlandzkiej. W tabeli 13 przedstawiono wielkość populacji roślinożernych i mięsożernych zwierząt futerkowych objętych programami ochrony.

Tabela 13. Liczebność populacji zwierząt futerkowych, objętej programem ochrony
zasobów genetycznych w latach 2000–2012 (dane IZ PIB)
Odmiana\rok
2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lis pospolity pastelowy
100
37
48
111 120 102
70
70
63
Lis pospolity białoszyjny
25
60
66
68
68
70
81
94
93
Królik popielniański biały 30
74
78
122 149 174 237 258 349
Szynszyla beżowa
22
100 100 192 200 200 200 200 200
Tchórz hodowlany
30
138 102 132 160 221 121 112
79
Nutrie
474 441 470 473 416 435
Razem
207 409 394 1099 1138 1237 1182 1150 1219
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Sytuacja mięsożernych zwierząt futerkowych, objętych programami ochrony
zasobów genetycznych, jest na stabilnym poziomie. Wprawdzie stada lisów
i tchórzy są mało liczne, jednakże wszystkie zostały zgromadzone na fermie ZD IZ
PIB w Chorzelowie. Jedynie dwa stada są w posiadaniu indywidualnych hodowców. Włączenie w 2007 r. stad nutrii do programu ochrony zasobów genetycznych
zwierząt było ratunkiem dla tego niknącego gatunku. W chwili obecnej cała
populacja aktywna jest objęta programem ochrony. Stada są zlokalizowane
u dwóch hodowców indywidualnych i na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.
Najefektywniej działania na rzecz ochrony zasobów genetycznych zaowocowały
w przypadku królika popielniańskiego i szynszyli beżowej. W obydwu tych
gatunkach następuje stały wzrost stad i pogłowia, zarówno w fermach objętych
programem, jak i w fermach towarowych lub przydomowych, a także w gospodarstwach agroturystycznych.
Pszczoła środkowoeuropejska Apis mellifera mellifera pierwotnie występowała
w Polsce na terytorium całego kraju, z wyjątkiem południowego pasa Podkarpacia.
W ostatnich dziesięcioleciach napływ innych podgatunków znacznie zredukował
zarówno liczebność rodzin, jak i obszar ich występowania. Mimo wielu korzystnych cech, zwłaszcza większej odporności na choroby, lepszemu zimowaniu
i zdolności wykorzystania słabych pożytków, następowało wypieranie pszczół
środkowoeuropejskich, związane z ich mniejszą wydajnością i większą złośliwością. Obecnie na terenie Polski występują cztery linie tego podgatunku, rozlokowane w północno-wschodniej i środkowej części kraju. Pszczoła Augustowska
występuje w swoim naturalnym środowisku na terenie Puszczy Augustowskiej,
podobnie jak Kampinoska, której populacja umiejscowiona jest w Puszczy Kampinoskiej. Linia Asta została utworzona w latach międzywojennych z miejscowego
materiału na terenie południowej części województwa łódzkiego (obecnie pasieki
znajdują się na terenie powiatu radomszczańskiego). Linię Północną utworzono
przy wykorzystaniu materiału genetycznego pszczoły pomorskiej. Występuje ona
w zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Wszystkie cztery linie
są objęte programem ochrony zasobów genetycznych pszczół, prowadzonym przez
Instytut Zootechniki PIB.
Prace związane z ochroną pszczół rasy środkowoeuropejskiej rozpoczęto już
w latach 70. ubiegłego wieku w utworzonych w tym celu rejonach hodowli zachowawczej. Celem programów ochrony jest zachowanie populacji poprzez zwiększenie jej liczebności; zachowanie cech fenotypowych, zgodnie ze wzorcem linii;
zachowanie typowych cech biologicznych i użytkowych (jak: wczesny rozwój,
odporność, dobre zimowanie, zdolność gromadzenia dużej ilości pyłku, wzmożona
obronność gniazda, wysoka produkcja wosku) oraz reintrodukcja matek do środowiska naturalnego i umiarkowane doskonalenie.
Hodowla zachowawcza opiera się na systemie stad wiodących, utrzymywanych
przez Stacje Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Bydgoszczy (linia M Augustow-
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ska, M Kampinoska, M Północna) oraz Mazowieckie Centrum Hodowli i Unasienniania Zwierząt w Łowiczu (M Asta). Każda z czterech linii posiada jedno stado
wiodące, którego głównym celem jest wychów i unasiennianie matek pszczelich,
poddawanie pszczół ocenie wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenie selekcji, reklama oraz promocja. Poza stadami wiodącymi, występują stada zachowawcze współpracujące, mające na celu utrzymanie populacji w wymaganym stanie
liczbowym, przekazywanie do stada wiodącego matek pszczelich, udostępnianie
pasieki do prowadzenia oceny fenotypowej i pobierania materiału (larw i trutni)
przez stado wiodące, wykonywanie zaleceń selekcyjnych, otrzymanych ze stada
wiodącego i inne. Liczebność materiału w programach ochrony zawiera tabela 14.
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W programach ochrony metodą in-situ zasobów genetycznych wszystkich ras,
a szczególnie tych o niewielkiej liczebności, nadrzędnym celem jest utrzymanie
dużej zmienności genetycznej w obrębie rasy i w niektórych przypadkach obniżenie dolewu ras obcych. Należy stwierdzić, że nadal brakuje kompleksowych
działań o charakterze edukacyjno-promocyjnym, dotyczących rodzimych ras
zwierząt gospodarskich i pochodzących od nich produktów, wspierających ochronę
in-situ. Edukacja powinna być skierowana do najmłodszych, gdyż im wcześniej
zostaną wpojone takie pojęcia, jak „rasa rodzima”, czy „produkt krajowy”, tym
większe są szanse na pozyskanie w przyszłości świadomego i zainteresowanego
specjalistycznym produktem klienta. Dlatego, celowe byłoby powołanie zespołu,
złożonego z przedstawicieli związków i organizacji, skupiających hodowców
i producentów krajowych, który opracowałby strategię, dotyczącą promocji tego
sektora w Polsce i za granicą. Środki masowego przekazu (głównie TV i prasa)
powinny w większym stopniu włączać się w działania promujące polską hodowlę,
tj. poprzez audycje informacyjne z wystaw, pokazów, zawodów i innych imprez
o charakterze hodowlano-rekreacyjnym.
Realizowane działania ochronne obejmują 21 linii karpia, w tym 8 linii hodowlanych pochodzenia rodzimego. Ze względu na korzystne cechy użytkowe do
produkcji materiału obsadowego karpia powszechnie wprowadzane jest potomstwo
krzyżówek międzyliniowych, co wymaga utrzymywania, obok linii pochodzenia
krajowego, również karpi pochodzących z zagranicy. W związku z wysokimi
kosztami utrzymania i selekcji stad podstawowych nie zawsze udaje się zachować
optymalną strukturę wiekową w liniach polskich, a liczba zdolnych do rozrodu
tarlaków w poszczególnych latach często zbliża się do niebezpiecznie niskich
granic (15–20 osobników).
Celem programu ochrony zasobów genetycznych karpi jest:
• Utrzymanie na obecnym poziomie zmienności genetycznej poprzez osiągnięcie i utrzymanie docelowej liczebności 100 sztuk tarlaków w każdej linii.
Liczba 100 sztuk dotyczy zdolnych do rozrodu (dojrzałych płciowo) samic
i samców w każdej linii/populacji. W perspektywie natomiast docelowa wielkość całej chronionej populacji/linii musi być większa i powinna obejmować
zarówno materiał zarybieniowy w liczbie 5–10 tys. sztuk, jak również selekty
(w wieku 3+) w liczbie około 500 osobników. Taka właśnie struktura populacji wynika z faktu, że u karpia nie można definitywnie określić płci według
cech zewnętrznych aż do osiągnięcia przez nie wieku 5+;
• Zapobieganie depresji inbredowej poprzez zwiększenie liczby efektywnej
populacji drogą stosowania tareł masowych i osiągnięcia liczby efektywnej Ne
= 30–80 osobników w każdej chronionej populacji;
• Utrzymanie na obecnym poziomie osiągniętego postępu selekcyjnego i gospodarczo ważnych cech, charakterystycznych dla poszczególnych linii, takich jak: tempo wzrostu, typ ułuszczenia, prawidłowa budowa i pokrój, właściwe zabarwienie skóry;
• Doskonalenie takich cech, jak przeżywalność, odporność na niesprzyjające
warunki środowiskowe i czynniki patogenne.
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Program ochrony zasobów genetycznych obejmuje dwie linie pstrąga: wiosennego
i jesiennego tarła. W efekcie prac hodowlanych prowadzonych w Zakładzie
Hodowli Ryb Łososiowatych Instytutu Rybactwa Śródlądowego Rutki (ZHRŁ
Rutki) uzyskano wyraźną poprawę cech użytkowych, takich jak: odporność na
choroby, dobre tempo wzrostu i opóźnienie pory wiosennego tarła o około 30 dni,
natomiast przyspieszenie jesiennego o około 15 dni. Jest to najprawdopodobniej
jedyny w Europie konsekwentnie i w takim zakresie prowadzony program selekcji
pstrąga tęczowego dla hodowli słodkowodnych.
W przypadku zwierząt jeleniowatych nie ma uzasadnienia prowadzenie ochrony
in-situ.
4.7. Stan ochrony ras rodzimych ex-situ
Ochrona ex-situ in vitro jest bardzo ważnym elementem strategii zrównoważonego
użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt, wspierającym realizację
programów ochrony, a wykorzystanie zgromadzonego w bankach ex-situ materiału
genetycznego może służyć do odzyskania utraconej zmienności genetycznej
wewnątrz rasy.
Realizowane programy ochrony zasobów genetycznych poszczególnych ras
powinny określać potrzeby, zakres gromadzenia i przechowywania materiału
biologicznego w bankach ex-situ oraz zasady wykorzystania tego materiału.
Obecnie w bankach ex-situ jest zdeponowany materiał biologiczny bydła rasy
polskiej czerwonej, owiec rasy wrzosówka i świniarka, pstrąga tęczowego oraz
karpia. W Banku Materiałów Genetycznych (BMG) w Instytucie Zootechniki PIB
w ramach realizowanych wcześniej projektów badawczych zgromadzono: 680
porcji nasienia tryków rasy świniarka, 1217 porcji nasienia tryków rasy wrzosówka
oraz 2575 porcji nasienia tryków rasy olkuska (Krupiński i Martyniuk, 2009). Od
kilku lat prowadzony jest przez Instytut Zootechniki PIB program gromadzenia
nasienia buhajów. Jego zasoby, łącznie z historycznym materiałem nasienia
buhajów rasy polskiej czerwonej, obejmują ponad 51 tys. porcji nasienia od 174
buhajów (tab. 15).
Tabela 15. Stan kolekcji nasienia buhajów ras rodzimych w IZ PIB
(Szczęśniak-Fabiańczyk, 2012)
Rasa

Liczba porcji

Liczba buhajów

Polska czerwona
Białogrzbieta
Polska czerwono-biała
Polska czarno-biała

40 512
1 050
5 152
4 810

129
12
16
17

Razem

51 524

174
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Ponadto, w Banku w Balicach zdeponowano 1900 zarodków rasy polskiej czerwonej.
Tworzenie banku genów jest przedsięwzięciem niezwykle ważnym, gdyż posiadanie zasobów genetycznych zwierząt w sektorze publicznym ma dodatkowy, bardzo
ważny aspekt, związany z wdrażaniem w Polsce Protokołu z Nagoi o dostępie do
zasobów genetycznych i dzieleniu się korzyściami wynikającymi z ich użytkowania
(http://www.cbd.int/abs/). Każdy kraj, będący stroną Protokołu, ma obowiązek
udostępniać swoje zasoby innym krajom, przy możliwości osiągania korzyści z ich
komercjalizacji. W przypadku zwierząt gospodarskich w większości stanowią one
własność prywatną, natomiast administracja państwowa może dysponować jedynie
zasobami genetycznymi, które są w sektorze publicznym. Krajowe banki materiału
genetycznego zwierząt mogą w przyszłości pełnić także funkcje, związane
z wdrażaniem Protokołu z Nagoi, szczególnie w przypadku zainteresowania rasami
rodzimymi.
Na potrzeby realizacji programu ochrony ex situ gatunków i ras utworzono
w Instytucie Zootechniki PIB Krajowy Bank Materiałów Biologicznych (KBMB).
W banku będzie gromadzony materiał biologiczny, pochodzący od bydła, koni,
świń oraz owiec i kóz, zgodnie z opracowanymi metodami oraz sposobami pobierania i przechowywania materiału biologicznego.
W przypadku ras bydła objętych programami ochrony zakres działań ex-situ
powinien ulec rozszeżeniu. Zgodnie z zapisami w Programach ochrony poszczególnych ras, do BMG w Balicach powinno być przekazane po 200 porcji nasienia
od każdego buhaja przeznaczonego do rozrodu (z wyłączeniem buhajów dopuszczonych do krycia naturalnego). W celu wzmocnienia ochrony zagrożonych
populacji celowe byłoby rozszerzenie zasobów materiału biologicznego również
o kolekcję zarodków od ras objętych programami ochrony.
Do chwili obecnej nie podjęto w Polsce działań związanych z ochroną zasobów
genetycznych koni metodą ex-situ. Jednak, w każdym z programów ochrony danej
rasy znajdują się zapisy, umożliwiające zastosowanie tej metody. W uzasadnionych przypadkach materiał biologiczny może być gromadzony i przechowywany
ex-situ. Dotyczy to nasienia, pochodzącego od wytypowanych ogierów oraz
zarodków, pobranych od wytypowanych klaczy. Wydaje się, że w celu zabezpieczenia ciągłości linii męskich i żeńskich, szczególnie tych nielicznie reprezentowanych oraz utrzymania wewnątrzrasowej zmienności genetycznej konieczne będzie
zastosowanie tej metody w najbliższym czasie.
W odniesieniu do owiec nie prowadzi się jeszcze ochrony zasobów genetycznych
metodą ex-situ. W BMG są przechowywane, zgromadzone w ramach wcześniejszych badań, nasienie i zarodki kilku ras owiec. Rutynowe pobieranie materiału
genetycznego owiec na potrzeby KBMB będzie dotyczyć wszystkich ras hodowa-
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nych na terenie naszego kraju. Będzie to materiał, pochodzący od tryków (nasienie) i owiec (zarodki).
Planowane jest również kolekcjonowanie materiału biologicznego, pochodzącego
od kóz, zarówno objętych programem ochrony (koza karpacka), jak i ras produkcyjnych: saaneńska, alpejska, biała uszlachetniona, barwna uszlachetniona.
Podobnie, w przypadku świń planowane jest pobieranie zarodków i nasienia od
zwierząt należących do ras objętych programem ochrony. W dalszej kolejności
planowane jest deponowanie materiału biologicznego, pochodzącego od ras
wysoko produkcyjnych.
W przypadku ryb również prowadzona jest kriokonserwacja nasienia (mlecza).
Mlecz samców linii hodowlanych karpia konserwuje i utrzymuje Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Gołyszu. Systematyczne, coroczne mrożenie
prowadzono od 2003 r. Liczba porcji zamrożonego nasienia chronionych linii
hodowlanych karpia wynosi około 12 000. Programem zostały objęte prawie
wszystkie tarlaki chronionych linii. Obecnie program kriokonserwacji nasienia
karpia jest kontynuowany dzięki dofinansowaniu Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007–
2013”. Dotacja celowa z Osi 2.2. tego programu umożliwia konserwację 1000
porcji nasienia karpia rocznie. Nasienie pstrągów było pobierane i konserwowane
w Zakładzie Rutki w latach 1999–2008. Zamrożone nasienie pstrągów jest utrzymywane w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie. Aktualnie pobieranie oraz konserwacja nasienia pstrągów nie są prowadzone.
Wprawdzie prowadzone są w naszym kraju badania nad możliwością skutecznego
mrożenia nasienia ptaków, nie opanowano jednak jeszcze techniki przechowywania zarodków ptaków lub komórek jajowych. Dlatego też, na obecnym etapie nie
ma możliwości ochrony zasobów genetycznych drobiu metodą ex-situ.
Nie podjeto też ochrony ex-situ w przypadku roślinożernych i mięsożernych
zwierząt futerkowych oraz ochrony ex-situ poszczególnych podgatunków rodzimych pszczoły miodnej.
W przypadku jeleniowatych pobieranie nasienia i jego kriokonserwacja nie ma
obecnie znaczenia praktycznego. Może to ulec zmianie wraz z rozwojem krajowych hodowli jeleniowatych.
4.8. Działania na rzecz zachowania zmienności genetycznej wewnątrz ras
międzynarodowych, stanowiących bazę produkcji towarowej
Działania na rzecz zachowania zmienności w rasach stanowiących trzon produkcji
towarowej są zróżnicowane co do zaawansowania i poziomu wdrażania, zależnie
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od gatunku, a nawet rasy. Różnice dotyczą także obecnego stanu spokrewnienia
i zinbredowania, jaki obserwujemy w populacjach poszczególnych ras zwierząt.
Podstawowym działaniem na rzecz zachowania zmienności genetycznej w populacji bydła jest odpowiedni dobór par do kojarzeń. Polska Federacja Hodowców
Bydła i Producentów Mleka zaleca, aby zwierzęta wybierane do kojarzeń indywidualnych nie były ze sobą spokrewnione do dwóch pokoleń wstecz. Ze względu na
niewielką dynamikę wzrostu współczynników inbredu i pokrewieństwa addytywnego w populacji krajowej, w najbliższych latach nie ma potrzeby uwzględniania
inbredu w stosowanej w kraju metodyce oceny wartości hodowlanej.
Badania, przeprowadzone przez Topolskiego i Jagusiaka (2011), potwierdzają
zaobserwowany wcześniej trend, wskazujący na stopniowy wzrost średniego
spokrewnienia w populacji bydła polskiego holsztyńsko-fryzyjskiego. Średnie
współczynniki pokrewieństwa addytywnego dla całej populacji w latach 1998–
2008 nie przekraczały 2% przy średnim współczynniku zinbredowania poniżej
1,5%. Stwierdzono również, że najwyższe średnie spokrewnienie buhajów
z roczników o najmniejszej liczebności (buhaje urodzone do 2002 r.) może przełożyć się aktualnie na wzrost zinbredowania w populacji rasy polskiej holsztyńskofryzyjskiej odmiany czarno-białej (Topolski i Jagusiak, 2011). Buhaje z tych
roczników są obecnie aktywnie wykorzystywane w hodowli.
W przypadku bydła mięsnego inseminacja jest stosowana w niewielkim zakresie,
ograniczając się głównie do stad elitarnych, produkujących materiał hodowlany;
w większości stad stosowane jest krycie naturalne. Zgodnie z zasadą przyjętą przez
PZHiPBM, realizowany w Polsce program hodowlany dla poszczególnych ras
bydła mięsnego powinien być w zasadniczym zakresie zbliżony do programów,
realizowanych w krajach pochodzenia tych ras. Często hodowcy, właściciele
najlepszych stad, dokonują importu nasienia lub buhajków z tych krajów, na ogół
ze stad, z których właścicielami utrzymują stałą współpracę. Dzięki temu krajowy
materiał hodowlany jest w bardzo małym stopniu spokrewniony. W celu ograniczenia zagrożenia spokrewnieniem, głównie w stadach towarowych, stosujących
krycie naturalne, buhaje rozpłodowe są używane nie dłużej niż 2 lata, ze zwróceniem uwagi na podobieństwo rodowodu buhaja ustępującego i wprowadzanego do
stada. Ponadto, mała liczba krów – około 30 krytych jednym buhajem – sprzyja
zachowaniu dużej zmienności genetycznej.
W populacji aktywnej świń, zarówno w rasach międzynarodowych, jak i krajowych, zmienność genetyczną utrzymuje się poprzez stosowanie oprogramowania,
ułatwiającego przygotowanie planu kojarzeń w stadzie (program OPTIMATE).
Program ten wykorzystuje przy doborze knurów do loch nie tylko dane, dotyczące
pochodzenia zwierząt, ale również informacje o ich cechach użytkowych. Obecnie
program jest stosowany wyłącznie w stadach zarodowych; należy zabiegać o jego
wdrożenie również w stadach produkcyjnych lub uświadomić hodowcom możli-
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wości stosowania kojarzeń nie ograniczających zmienności genetycznej. W rasach
rodzimych – puławskiej i złotnickich dodatkowo podejmuje się działania na rzecz
zachowania zmienności genetycznej poprzez ocenę genetycznej struktury, w której
uwzględniono kontrolę grup krwi oraz szereg markerów genetycznych, wśród nich
sekwencje mikrosatelitarne.
W Polsce rasami międzynarodowymi są konie czystej krwi arabskiej i pełnej krwi
angielskiej, których hodowla prowadzona jest w czystości rasy. W niewielkiej
części są one wykorzystywane do uszlacheniania ras półkrwi (nie jest to jednak
produkcja towarowa). Zachowanie zmienności genetycznej w tych rasach umożliwia stały import reproduktorów z innych krajów.
Międzynarodowe rasy owiec, stanowiące bazę krajowej produkcji, to owce merynosowe oraz rasy mięsne i plenne. W przypadku tych populacji stosowane metody
rozrodu umożliwiają pełną kontrolę pochodzenia i tym samym selekcjonerzy mogą
nie dopuszczać do kojarzeń w pokrewieństwie. Służy temu również system komputerowy „Owce”, którym posługuje się PZOw, jako podmiot prowadzący pracę
hodowlaną. W owczarniach, utrzymujących omawiane rasy, remont stada podstawowego matek odbywa się najczęściej w oparciu o własny materiał żeński, natomiast tryki remontowane są poprzez zakup z obcych stad, zarówno krajowych jak
i zagranicznych.
Międzynarodowe rasy kóz, utrzymywane w Polsce to: rasa saaneńska i alpejska
o jednostronnej użytkowości mlecznej. Niestety, ze względu na brak udziału
ogromnej większości hodowców tych zwierząt w systemie oceny użytkowości nie
ma możliwości prowadzenia oficjalnej kontroli pochodzenia. Z tego powodu
hodowcy sami muszą kontrolować system kojarzeń, tak aby nie dopuścić do
wzrostu inbredu i wystąpienia depresji inbredowej czy chorób genetycznych. Jedną
z możliwości dla hodowców jest import żywych zwierząt, który łączy się z ogromnym ryzykiem sanitarnym, a drugą – niezwykle kosztowny import nasienia mrożonego. Ponadto, w ostatnich latach, wraz ze spadkiem populacji aktywnej malała
liczba kozłów hodowlanych, co prowadziło do ich nadmiernego wykorzystania.
Często zdarza się, że jeden kozioł kryje w kilku stadach, a więc zwiększa się liczba
jego potomstwa w populacji. Część hodowców, mając trudności z zakupem kozłów
hodowlanych, stosowała kojarzenia w pokrewieństwie. Niestety, nasienie tryków
i kozłów oraz zarodki pozyskiwane od owiec i kóz nie podlegają oficjalnemu
obrotowi na terytorium Polski. Materiał, zgromadzony w wyniku eksperymentów
i badań w ośrodkach naukowych, przechowywany jest w bankach materiałów
genetycznych poszczególnych jednostek. Może on służyć jedynie do prowadzenia
badań, lecz nie może być rozprowadzany.
W związku z tym, że prawie całość produkcji towarowej kur i indyków opiera się
o materiał hodowlany pochodzący z zagranicy, specyfika programów hodowlanych
importowanych kur i indyków stanowi, że są to mieszańce, a nie „czyste” rody czy
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rasy. Działania, dotyczące ograniczenia inbredu, są więc praktycznie niepotrzebne
na poziomie odbiorcy tego materiału. Kury nieśne, doskonalone w krajowych
fermach zarodowych, należy zaliczyć do „ras międzynarodowych”. Fermy zarodowe kur nieśnych, gęsi i kaczek, realizując programy genetycznego doskonalenia,
kontrolują spokrewnienie osobników i stopień zinbredowania stada. Podstawowym
działaniem na rzecz zachowania zmienności genetycznej populacji zarodowych
drobiu jest odpowiedni sposób doboru osobników do kojarzeń w stadkach selekcyjnych, służących do odtworzenia populacji i uzyskania pokolenia potomnego.
Warunkiem kojarzenia osobników w stadkach selekcyjnych jest brak ich wzajemnego spokrewnienia co najmniej w dwóch poprzednich pokoleniach.
Zarówno w przypadku pstrąga, jak i karpia dąży się do zapobiegania depresji
inbredowej poprzez stosowanie większej liczby tarlaków podczas rozrodu linii
chronionych (unikanie tareł dwójkowych).

5. Stan organizacji hodowli
5.1. Podstawy prawne hodowli i rozrodu zwierząt
Chów i hodowla zwierząt podlegają bardzo ścisłym regulacjom i wielu aktom
prawnym. Najważniejszym z nich jest ustawa z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 133, poz. 921, z późn.
zm.). Ustawa ta i wynikające z niej rozporządzenia regulują podstawowe zagadnienia z zakresu hodowli oraz zachowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, oceny wartości użytkowej i hodowlanej, prowadzenia ksiąg hodowlanych
i rejestrów, a także nadzoru nad hodowlą i rozrodem zwierząt gospodarskich. Do
ustawy tej zostały wydane następujące rozporządzenia:
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 grudnia 2007 r.
w sprawie zakresu informacji oraz sposobu składania sprawozdania z prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów (Dz. U. Nr 243, poz. 1789 oraz z 2010 r.
Nr 240, poz. 1606);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie maksymalnej wysokości opłat pobieranych za dokonanie wpisu do
księgi hodowlanej i rejestru, wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu do księgi hodowlanej lub rejestru oraz wydanie świadectwa potwierdzającego pochodzenie zwierząt hodowlanych i materiału biologicznego będącego przedmiotem handlu (Dz. U. Nr 250, poz. 1876);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 grudnia 2007 r.
w sprawie wysokości i sposobu uiszczania opłaty za prowadzenie oceny wartości użytkowej pszczół i stad zwierząt futerkowych (Dz. U. Nr 250, poz. 1877
oraz z 2008 r. Nr 215, poz. 1365);
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• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców
lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie rejestrów zwierząt gospodarskich innych niż świnie (Dz. U. Nr 84, poz. 513);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2008 r.
w sprawie dodatkowych wymagań, jakie powinny spełniać związki hodowców
lub inne podmioty ubiegające się o prowadzenie księgi hodowlanej drobiu, zwierząt futerkowych i pszczół (Dz. U. Nr 84, poz. 512);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r.
w sprawie podmiotu upoważnionego do realizacji działań w zakresie ochrony
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 108, poz. 691);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2008 r.
w sprawie upoważnienia związków hodowców lub innych podmiotów do wykonywania zadań z zakresu prowadzenia oceny wartości użytkowej lub hodowlanej zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 787, z późn. zm.);
• rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie współpracy ministra właściwego do spraw rolnictwa z właściwymi organami państw
członkowskich Unii Europejskiej i Komisją Europejską w zakresie sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem prawodawstwa zootechnicznego (Dz. U. Nr
128, poz. 819);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 czerwca 2008 r.
w sprawie Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt (Dz. U. Nr 122, poz. 792
oraz z 2010 r. Nr 249, poz. 1671);
• rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2009 r.
w sprawie materiału biologicznego wykorzystywanego w rozrodzie zwierząt
gospodarskich (Dz. U. Nr 209, poz. 1610).
W następnej kolejności, do aktów prawnych ściśle związanych z hodowlą i produkcją zwierzęcą należą:
• ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
(Dz. U. z 2008 r., Nr 204, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 1529), wraz z aktami
wykonawczymi:
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 czerwca 2004
r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zamieszczanych w rejestrze
zwierząt gospodarskich oznakowanych (Dz. U. Nr 152, poz. 1605),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2005 r.
w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz (Dz. U. Nr 151,
poz. 1268, z późn. zm.),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2007
r. w sprawie sposobu oznakowania bydła, owiec i kóz oraz świń, określenia wzorów znaków identyfikacyjnych oraz wymagań i warunków technicznych kolczyków dla zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 220, poz. 1635
oraz z 2010 r. Nr 183, poz. 1232),
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−

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 listopada
2009 r. w sprawie opłat za czynności związane z identyfikacją i rejestracją
koniowatego, wydaniem i doręczeniem paszportu koniowatego lub jego
duplikatu oraz z wydawaniem i doręczaniem paszportu bydła lub ich duplikatów (Dz. U. Nr 207, poz. 1598 oraz z 2013 r., poz. 884),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie formularza umożliwiającego wprowadzanie danych do systemu
teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
w którym jest prowadzony rejestr zwierząt gospodarskich oznakowanych
(Dz. U. Nr 56, poz. 345),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 marca 2010 r.
w sprawie wykonywania nadzoru w zakresie identyfikacji i rejestracji
zwierząt, współpracy organów Inspekcji Weterynaryjnej, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz podmiotów prowadzących rejestry
koniowatych, a także dokonywania zmian w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, rejestrach koniowatych i centralnej bazie danych koniowatych (Dz.U. Nr 64, poz. 400),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 marca 2011 r.
w sprawie sposobu identyfikacji koni rasy trakeńskiej (Dz.U. Nr 72, poz.
387);
• ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r., poz. 856)
wraz z aktami wykonawczymi, z których najważniejsze dla chowu i hodowli są:
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010
r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 56, poz. 344, z późn.
zm.),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca
2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków
zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały
określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 116, poz. 778);
• ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.);
• ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn.
zm.).
Nadzór nad bezpieczeństwem zdrowotnym zarówno zwierząt, jak i produktów
zwierzęcych na etapie przetwórstwa prowadzi Główny Lekarz Weterynarii poprzez
swoje oddziały powiatowe. W sferze rolnictwa działają trzy Agencje, których
działalność wpływa w sposób istotny na rozwój produkcji zwierzęcej: wspomniana
już Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Rynku
Rolnego i Agencja Nieruchomości Rolnych.
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5.2. Inne powiązane akty prawne
Inne akty prawne, wpływające pośrednio na kształt hodowli i produkcji zwierzęcej,
to m.in:
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 50);
• Ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz.
U. z 2006 r., Nr 17, poz. 127, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.
U. z 2010 r., Nr 136, poz. 914, z późn. zm.);
• Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. z 2013 r., poz. 173);
• Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.
885 oraz poz. 938).
Polska jest także sygnatariuszem umów międzynarodowych, mających na celu
zapewnienie odpowiednich warunków chowu oraz uboju zwierząt gospodarskich,
takich jak: Europejska konwencja o ochronie zwierząt hodowlanych i gospodarskich, sporządzona w Strasburgu dnia 10 marca 1976 r. (Dz. U. z 2008 r., Nr 104,
poz. 665) oraz Europejska konwencja o ochronie zwierząt przeznaczonych do
uboju, sporządzona w Strasburgu dnia 10 maja 1979 roku (Dz. U. z 2008 r., Nr
126, poz. 810).
Akty prawne dotyczą także działań na rzecz ochrony zasobów genetycznych
zwierząt. Od stycznia 2002 r. funkcję Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego ds.
ochrony zasobów genetycznych zwierząt pełni Instytut Zootechniki PIB. IZ PIB
koordynuje realizację działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt
gospodarskich na podstawie upoważnienia, zawartego w rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie podmiotu, upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 152, poz. 1604) oraz rozporządzeniu
Ministrstra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie podmiotu
upoważnionego do realizacji lub koordynacji działań w zakresie ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 108, poz. 691).
Dla realizacji zadań, związanych z ochroną zasobów genetycznych, w strukturze
organizacyjnej Instytutu Zootechniki PIB powstał, oprócz Krajowego Ośrodka
Koordynacyjnego, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, którego
pracownicy są koordynatorami ds. ochrony poszczególnych gatunków zwierząt.
Dyrektor Instytutu powołał także Zespół Koordynacyjny ds. ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich. Zespół jest organem doradczym i opiniodawczym Dyrektora IZ PIB w zakresie problematyki, dotyczącej ochrony i gospo-
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darowania zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich. W skład Zespołu
wchodzą przedstawiciele nauki, reprezentanci podmiotów prowadzących księgi
oraz organizacji hodowców, instytucji i organizacji związanych z ochroną zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich. Ponadto, w realizacji zadań, dotyczących
ochrony zasobów genetycznych zwierząt, ważną rolę pełnią Grupy Robocze.
W Instytucie Zootechniki PIB działają Grupy Robocze ds. ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich koni, bydła, owiec i kóz, trzody chlewnej,
drobiu, zwierząt futerkowych, pszczół i ryb oraz Grupa Robocza ds. metod biotechnologicznych, wykorzystywanych w hodowli zwierząt. Grupy Robocze
opiniują i wstępnie zatwierdzają programy ochrony, a na podstawie zbieranych
obowiązkowo wyników oceny użytkowości zwierząt oceniają efekty i skuteczność
realizowanych programów, sugerując konieczność wprowadzania ewentualnych
zmian.
5.3. Aktualnie stosowane mechanizmy wsparcia hodowców i ich organizacji
Zgodnie z kryteriami, określonymi w przepisach wspólnotowych, w Polsce od
2010 r. przyznawane jest rolnikom specjalne wsparcie z tytułu prowadzenia
określonych rodzajów gospodarki rolnej, które mają znaczenie dla ochrony lub
poprawy stanu środowiska. Specjalne wsparcie stanowi rekompensatę za szczególne niedogodności, których doświadczają rolnicy, działający w sektorze mleczarskim, wołowiny i cielęciny oraz mięsa baraniego na obszarach wrażliwych pod
względem gospodarczym lub środowiskowym lub w tych samych sektorach
z tytułu wrażliwych gospodarczo rodzajów gospodarki rolnej. Celem wsparcia,
skierowanego do rolników utrzymujących krowy, jest zachowanie produkcji
mleczarskiej oraz produkcji wołowiny i cielęciny w małych gospodarstwach
położonych na obszarach wrażliwych gospodarczo (duże rozdrobnienie gospodarstw) oraz środowiskowo (ONW). Płatność ma więc charakter regionalny i jest
dostępna w rejonach, odznaczających się szczególną wrażliwością pod względem
gospodarczym lub środowiskowym, w których producenci doświadczają szczególnych niedogodności z tych tytułów.
Płatności do krów są skierowane do rolników, posiadających małe stada w następujących województwach: lubelskim, małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim. W 2011 r. wnioski o dopłaty do krów złożyło 149 797 hodowców dla
307 944 krów. Najwięcej wniosków w 2011 r. złożyli hodowcy z województwa
lubelskiego (dla 102 000 krów), małopolskiego (73 000), świętokrzyskiego
(54 000), podkarpackiego (53 000) i śląskiego (24 000 krów). Wysokość tego
wsparcia w przeliczeniu na 1 krowę wynosi około 90 euro/sztukę rocznie.
Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka uzyskuje corocznie
z budżetu państwa dofinansowanie kosztów realizacji zadań, związanych z prowadzeniem ksiąg oraz oceny wartości użytkowej. Rodzaje kosztów, kwalifikujących
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się do objęcia dotacją oraz roczne stawki dotacji są określone w rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów, wykonujących zadania na rzecz
rolnictwa (Dz. U. Nr 91, poz. 595, z późn. zm.) (zwanym dalej rozporządzeniem
w sprawie stawek dotacji). Dodatkowym mechanizmem wsparcia jest Fundusz
Promocji Mleka (FPM), który zapewnia środki finansowe na programy promocyjne
i informacyjne. Organizacje związane z hodowlą mogą finansować ze środków
FPM:
• udział w wystawach i targach, związanych z chowem lub hodowlą bydła
mlecznego, produkcją lub przetwórstwem mleka;
• badania rynkowe, dotyczące spożycia mleka i przetworów mlecznych;
• badania naukowe i prace rozwojowe, mające na celu poprawę jakości mleka
i przetworów mlecznych oraz prowadzące do wzrostu ich spożycia;
• działania, mające na celu informowanie o korzyściach, płynących z przeprowadzania oceny wartości użytkowej bydła typu użytkowego mlecznego i mięsnomlecznego;
• szkolenia dostawców i podmiotów skupujących;
• działalność krajowych organizacji branżowych, w tym ich przedstawicieli,
biorących udział w pracach specjalistycznych stałych i roboczych komitetów
organizacji międzynarodowych lub będących członkami statutowych organów
tych organizacji, zajmujących się problemami rynku mleka i przetworów
mlecznych.
Hodowcy rodzimych ras bydła, uczestniczący w programach ochrony zasobów
genetycznych, mogą korzystać ze wsparcia w ramach Pakietu 7. „Programu
rolnośrodowiskowego” PROW 2007–2013. Aktualnie warunki uczestnictwa
w programie rolnośrodowiskowym, dającym wsparcie finansowe hodowcom,
uczestniczącym w programach ochrony zasobów genetycznych, są sformułowane
w oparciu o rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca
2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Program rolnośrodowiskowy”, objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 361).
Informacje na temat warunków uczestnictwa hodowców w programach ochrony
podane
są
na
stronie
internetowej
Instytutu
Zootechniki
PIB
(http://www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/).
Hodowcy bydła mięsnego mogą korzystać z tych samych płatności bezpośrednich
(do krowy), jak hodowcy krów mlecznych. Mechanizmem wsparcia jest również
Fundusz Promocji Mięsa Wołowego, zasilany przez przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie uboju bydła lub cieląt, a także przedsiębiorców, będących podatnikami podatku od towarów i usług, którzy prowadzą
działalność gospodarczą w zakresie wywozu poza terytorium kraju żywego bydła
lub cieląt. PZHiPBM wspiera hodowców poprzez:
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•
•
•
•
•

propagowanie wiedzy, dotyczącej bydła ras mięsnych, organizację szkoleń,
doskonalenie metod oceny wartości użytkowej buhajów,
wprowadzenie oceny wartości hodowlanej buhajów,
wspieranie importu cennego genetycznie materiału hodowlanego,
rozwój zakresu i form współpracy z hodowcami (strona internetowa:
www.bydlo.com.pl, biuletyn Związku),
• szkolenie hodowców i selekcjonerów,
• promocję polskiej wołowiny poprzez działania ze środków funduszy promocji,
• współpracę z organizacjami hodowlanymi innych krajów.

Jednym z działań, wspierających hodowców rodzimych ras świń, uczestniczących
w programach ochrony zasobów genetycznych, było uwzględnienie tego gatunku
zwierząt w Pakiecie 7. „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007–
2013. Umożliwiło to beneficjentom uzyskanie wsparcia do lochy stada podstawowego z tytułu realizacji pięcioletniego zobowiązania rolnośrodowiskowego.
W przyszłości celowe byłoby wprowadzenie wsparcia dla knurów stada podstawowego.
Wsparciem dla hodowców są również dwie organizacje: Regionalny Związek
Hodowców i Użytkowników Świni Rasy Puławskiej „PUŁAWIAK” oraz Wielkopolskie Stowarzyszenie Hodowców, Producentów i Przetwórców Świń Złotnickich, które we współpracy z prowadzącymi księgi hodowlane podejmują działania
na rzecz promocji ras rodzimych oraz wytwarzania produktów markowych.
POLSUS oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, jako podmioty wykonujące
zadania na rzecz rolnictwa, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek dotacji,
mają możliwość uzyskania całkowitego lub częściowego zwrotu kosztów, związanych z prowadzeniem ksiąg oraz prowadzeniem oceny wartości użytkowej lub
hodowlanej zwierząt.
Bezpośrednim wsparciem hodowców koni i reprezentujących ich związków
hodowców jest dofinansowywanie przez budżet państwa, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek dotacji, prowadzenia ksiąg hodowlanych oraz oceny
wartości użytkowej i hodowlanej. Część szkoleń, jakie organizują związki hodowców dla swoich członków, jest finansowana w ramach projektów realizowanych
z Funduszy Europejskich.
Hodowcy, którzy przystąpili do programu ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni, otrzymują wsparcie finansowe w ramach programu rolnośrodowiskowego. Utrzymanie ras rodzimych, objętych programami ochrony zasobów
genetycznych, jest uzależnione od wielkości rekompensaty, jaką otrzymują hodowcy, bowiem chów tych ras koni generuje większe koszty. Kontynuacja pakietów,
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dotyczących ochrony ras lokalnych w ramach programu rolnośrodowiskowego
PROW na lata 2014–2020 jest w tym względzie konieczna.
Związki hodowców przeznaczają – w ramach funduszy własnych – określone
środki na premiowanie najlepszego materiału hodowlanego oraz organizację
najważniejszych imprez hodowlanych w poszczególnych rasach. Środki pozyskane
z Funduszu Promocji Mięsa są wykorzystywane do promocji i propagowania
konsumpcji koniny w Polsce.
Hodowcy owiec mogą korzystać z jednego z czterech rodzajów wsparcia, którymi
są:
• Pakiet „Programu rolnośrodowiskowego” w ramach PROW 2007–2013,
dotyczący ochrony lokalnych ras owiec,
• Program wsparcia specjalnego dla rolników, utrzymujących owce w województwach Polski południowej,
• Program „Owca Plus”,
• Tworzenie grup producenckich.
Celem programu wsparcia specjalnego dla rolników, utrzymujących owce
w województwach Polski południowej jest utrzymanie produkcji owczarskiej na
obszarach wrażliwych pod względem gospodarczym lub środowiskowym, pielęgnacja krajobrazu, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego na obszarach
górskich i podgórskich oraz podtrzymanie tradycyjnej produkcji serów górskich,
zarejestrowanych poprzez Chronione Nazwy Pochodzenia.
Program „Owca Plus”, realizowany w latach 2010–2014, ma na celu aktywizację
gospodarczą oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jest on finansowany z licznych funduszy, głównie Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz organizacji pozarządowych.
Hodowcy owiec i kóz mają szansę uzyskania wsparcia dla grup producentów
rolnych w ramach PROW 2007–2013. Udzielana pomoc finansowa ma ułatwić
tworzenie i funkcjonowanie grup producentów rolnych, powstających w celu
dostosowania produkcji do wymogów rynkowych, wspólnego wprowadzania przez
członków grupy towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży i dostaw
do odbiorców hurtowych oraz ustalania wspólnych zasad informowania o produkcji. Pomoc dotyczy działalności rolnej, związanej z owcami i kozami żywymi oraz
z mięsem baranim i kozim. Z pomocy tej korzystają obecnie trzy grupy hodowców
i producentów owiec: Spółdzielnia „Gazdowie”, działająca na terenie Podhala,
Spółdzielnia „Ovis”, prowadząca działalność na terenie Pomorza oraz najstarsza
grupa producencka „Owczarze” z województwa podkarpackiego. Obecnie została
zorganizowana przez firmę Agro-Danmis grupa producencka, której celem jest
współpraca właścicieli stad kóz mlecznych. Poza już realizowanymi przedsięwzię-
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ciami, hodowcy mogą korzystać z innych mechanizmów wsparcia, dotyczących
inwestycji, związanych z działalnością rolniczą. Są to np. działania, dotyczące
modernizacji gospodarstw rolnych czy tworzenia i rozwijania mikroprzedsiębiorstw.
Wsparcie może dotyczyć także dopłat do oprocentowania kredytów inwestycyjnych i klęskowych oraz częściowej spłaty kapitału kredytów inwestycyjnych.
Gospodarstwa, zajmujące się chowem i hodowlą owiec i kóz, mogą korzystać z 7
linii kredytów inwestycyjnych z dopłatami Agencji do oprocentowania, np. na
zakup budynków lub budowli, w tym zakup budynku inwentarskiego wraz
z pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi czy wyposażanie pastwisk lub wybiegów dla zwierząt, w szczególności koszty grodzenia lub budowy wiat.
Z makroekonomicznej oceny rynku drobiarskiego wynika, że w warunkach
produkcji towarowej istniejący w Unii Europejskiej system wsparcia pośredniego
(cła, dopłaty eksportowe i dopłaty do produkcji zbóż) wydaje się być wystarczający. Problemem natomiast staje się niedoinwestowanie na poziomie produkcji
pierwotnej w krajach przyjętych do UE po 2004 r. Wdrażane w szybkim tempie
zalecenia z zakresu dobrostanu, wymogów weterynaryjnych i sanitarnych wymuszają na producentach modernizację obiektów i ponoszenie wysokich kosztów.
Wpływa to na spadek opłacalności chowu i stwarza zagrożenie spadku tempa
wzrostu produkcji krajowej. Problemem jest także niewielka liczba grup producentów, które w krajach dawnej Unii (UE-15) skupiają często wszystkich producentów
drobiu (Niemcy, Dania), przejmują na siebie obroty handlowe w zakresie zarówno
zaopatrzenia ferm, jak i sprzedaży produktów, co skutecznie zabezpiecza interesy
producentów. W Polsce obserwuje się wyraźną koncentrację firm, otaczających
producentów drobiu (mieszalnie pasz, materiał hodowlany, zakłady wylęgowe,
ubojnie, sieci handlowe) i ciągle niedostateczną integrację producentów żywca
z ubojniami.
Hodowcy, posiadający stada drobiu, uczestniczące w realizacji programu ochrony
zasobów genetycznych drobiu, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów ich
utrzymania na warunkach, określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji. Ponadto, wsparciem finansowym z budżetu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są objęte podmioty,
prowadzące ocenę wartości użytkowej i hodowlanej drobiu oraz księgi hodowlane.
Wsparcie to odbywa się, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie stawek dotacji, na
podstawie rozliczenia ponoszonych wydatków w wysokości 100% kosztów,
kwalifikujących się do objęcia dotacją na prowadzenie ksiąg hodowlanych oraz
70% na prowadzenie oceny wartości użytkowej lub hodowlanej drobiu.
Korzystnym czynnikiem, stymulującym rozwój produkcji mięsa gęsiego, jest
zapoczątkowana w 2009 r. promocja jego spożycia, finansowana ze środków
Funduszu Promocji Mięsa Drobiowego. Ponadto, bardzo intensywną promocję
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hodowli i produkcji gęsi prowadzi samorząd województwa kujawsko-pomorskiego,
który m.in. wspólnie z IZ PIB ZD Kołuda Wielka rozpowszechnia i wdraża chów
zagrodowy gęsi. Prowadzona przez województwo i Instytut Zootechniki PIB, ZD
Kołuda Wielka promocja pod hasłem „Kujawsko–pomorska gęsina na Świętego
Marcina” obejmuje nie tylko region, ale staje się ogólnopolskim świętem gęsi.
Instytut, poprzez szeroką współpracę z Kołami Gospodyń Wiejskich, propaguje
chów gęsi Białych Kołudzkich®, dostarczając na wieś pisklęta od marca do lipca,
a także prowadząc szkolenia na temat chowu w warunkach przyzagrodowych.
Ponadto, Krajowa Rada Drobiarstwa – IG uzyskała zgodę na realizację programu
informacyjnego pt. „Nowa jakość w drobiarstwie”, finansowanego ze środków
Komisji Europejskiej (decyzja nr K (2011) 4611 z 30 czerwca 2011 r.). Działanie
to, o łącznym budżecie 3 994 043 euro, zakłada podjęcie w okresie 3 lat akcji
informacyjnych i edukacyjnych na obszarze Polski i Niemiec. Program „Nowa
jakość w drobiarstwie” wpisuje się w strategię promocji mięsa drobiowego
w Polsce, która zawiera spójną wizję długookresowego rozwoju tej branży. Działania promocyjne będą dotyczyć mięsa, wyprodukowanego zgodnie z krajowym
systemem jakości (System Gwarantowanej Jakości Żywności QAFP – Quality
Assurance for Food Products). Nadrzędnym celem opracowania i wdrożenia
systemu QAFP jest zagwarantowanie konsumentowi, zarówno na rynku niemieckim, jak i polskim, że kupowany przez niego produkt nie tylko spełnia wymagania
w zakresie bezpieczeństwa żywności, ale dostarcza dodatkowych, identyfikowalnych walorów jakościowych.
Podstawowym wsparciem dla hodowców, biorących udział w programie ochrony
zasobów genetycznych zwierząt futerkowych, jest dofinansowanie kosztów
utrzymania tych zwierząt na warunkach, określonych w stosownym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie stawek dotacji. Dodatkowym
bodźcem zachęty są organizowane regularnie wystawy zwierząt hodowlanych,
które dla hodowców są istotnym zabiegiem marketingowym. Instytut Zootechniki
PIB, we współpracy z licznymi organizacjami hodowców, Krajowym Centrum
Hodowli Zwierząt oraz regionalnymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje
różnego rodzaju prelekcje, kursy i seminaria, połączone niejednokrotnie z prezentacjami zwierząt. Również promocja produktów pochodzących ze zwierząt ras
rodzimych, poprzez współpracę z organizacjami non-profit (np. Slow Food),
powoduje duże zainteresowanie medialne, przekładające się na wzrost liczby
hodowców i producentów oraz konsumentów. Warta podkreślenia jest również
szeroka popularyzacja całego programu ochrony zasobów genetycznych poprzez
prowadzenie stałej akcji „otwartych drzwi”, podczas których na fermach Instytutu
Zootechniki PIB są prowadzone wykłady i pokazy dla młodzieży szkół gimnazjalnych, średnich i wyższych.
W Polsce jest prowadzona sprzedaż matek pszczelich, pochodzących zarówno
z pasiek hodowlanych, w których są realizowane programy doskonalenia, jak
i z tych, w których programy hodowlane nie są realizowane. W latach 70. i 80. XX
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wieku sprzedaż matek pszczelich kształtowała się na poziomie około 20 tys.
rocznie. W latach 1990–2005 sprzedaż matek wzrosła z 30 tys. do 80 tys., w tym
odpowiednio od około 2 tys. do 28 tys. matek sztucznie unasiennionych.
W kolejnych latach 2006–2009, w związku z wejściem w życie mechanizmu
„Wsparcie rynku produktów pszczelich”, w ramach którego pszczelarze otrzymali
dofinansowanie do zakupu matek pszczelich, ich sprzedaż gwałtownie wzrosła –
do 120 tys. w 2009 r. Od 2010 r. sprzedaż matek spada, natomiast obserwuje się
wzrost zapotrzebowania na matki nieunasiennione i unasiennione naturalnie.
Wsparcie, z jakiego korzystają pszczelarze obejmuje:
• uczestnictwo w programach ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy
środkowoeuropejskiej linii: Asta, Augustowska, Kampinoska i Północna poprzez dofinansowanie kosztów realizacji zadań określonych w programach
hodowlanych;
• Krajowy program wsparcia pszczelarstwa w Polsce w latach 2007/08–
2009/10, 2010/11, 2011/12 i 2012/13;
• wsparcie finansowe ze środków UE na: pomoc techniczną dla pszczelarzy
i organizacji pszczelarzy, zwalczanie warrozy, racjonalizację sezonowego
przenoszenia uli, środki wspierające laboratoria, przeprowadzające analizy
właściwości fizykochemicznych miodu, działania mające na celu wsparcie
zwiększania pogłowia pszczół we Wspólnocie oraz współpracę z wyspecjalizowanymi jednostkami, wdrażającymi programy naukowo-badawcze w dziedzinie pszczelarstwa i produktów pszczelich.
O refundację środków finansowych w ramach Krajowego programu wsparcia
pszczelarstwa mogą ubiegać się także podmioty uprawnione, w tym: związki
pszczelarskie, stowarzyszenia pszczelarzy, zrzeszenia pszczelarzy oraz spółdzielnie
pszczelarskie.
Posiadany materiał hodowlany ryb stanowił do 2006 r. podstawę krajowych
programów utrzymania rezerwy genetycznej ryb hodowlanych i zachowania
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, koordynowanych bezpośrednio
przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a utrzymanie zasobów genetycznych
było dofinansowane ze środków, przeznaczanych na wsparcie postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. W związku ze zmianą zasad wspierania podmiotów,
wykonujących zadania na rzecz rolnictwa oraz wyłączenia ryb z programów
dofinansowania postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej, w latach 2007
i 2008 utrzymanie zasobów genetycznych ryb było dofinansowane poprzez bezpośrednie zlecenie zadań podmiotom przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
(Ministerstwo Gospodarki Morskiej). Ze względu na „prowizoryczny” charakter
tego rozwiązania uznano za optymalne włączenie, w kolejnych latach, dofinansowania kosztów utrzymania zasobów genetycznych do Programu Operacyjnego
„Ryby”. Zgodnie ze stosownym rozporządzeniem, możliwość dofinansowania
ochrony zasobów genetycznych ryb została przypisana do Osi 2, w ramach środka
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2.2. Działania wodno-środowiskowe. Z możliwości tej korzysta obecnie ZIiGR
PAN w Gołyszu oraz SGGW w Warszawie.
Obecnie, w ZIiGR PAN Gołysz, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego
Ryby (2007–2013) prowadzone są prace pilotażowe w celu identyfikacji markerów
genetycznych, związanych z podwyższoną odpornością na choroby infekcyjne.
Celem tego Programu jest uzyskanie populacji, charakteryzujących się ponadprzeciętną odpornością na choroby zakaźne. Planowany termin rozpoczęcia prac
wdrożeniowych to rok 2014. Realizowany jest również, wspomniany wcześniej,
projekt badawczy, pozwalający na pełniejszą charakterystykę genetyczną posiadanych populacji ryb użytkowych.
W PROW 2007–2013 przewidziano środki na dofinansowanie hodowli fermowej
jeleniowatych. Pozwalały one na zakup pasz i zwierząt hodowlanych. Jednak od
2011 r. z siedmiu przyjętych kierunków dofinansowywana była jedynie produkcja
mleka. W programie „Młody Rolnik” jest możliwość otrzymania tzw. premii
w wysokości 75 tys. zł na rozwój hodowli, co pozwala na zakup zwierząt, urządzeń, budowę ogrodzeń itp. Nie ma jednak pewności, że ta forma wsparcia zostanie utrzymana. Ponadto, ilość środków jest ograniczona i nie wszyscy mogą z nich
skorzystać. Taka sytuacja nie stwarza stabilności w planowaniu, tworzeniu
i funkcjonowaniu ferm jeleniowatych, które są inwestycjami na długie lata. Czynnikiem wspomagającym zakładanie fermy i jej prowadzenie jest dopłata bezpośrednia do gruntów, która z całą pewnością ma pozytywne oddziaływanie.

6. Główne czynniki wpływające na rozwój sektora i prognozy do roku 2025
Do czynników, korzystnie wpływających na rozwój sektora mleczarskiego
w Polsce, należy zaliczyć nowoczesność zakładów przetwórczych, wysoką jakość
produktów, opłacalność produkcji, wynikającą z wciąż niskich kosztów pracy i cen
surowca, a poprzez to konkurencyjność na rynkach światowych. Zdobyte z programów SAPARD czy PROW 2004–2006 fundusze zostały wykorzystane na
rozbudowę i modernizację zakładów przetwórczych, co miało duży wpływ na
poprawę jakości produktów. Polska jest kojarzona ze stosunkowo czystym środowiskiem przyrodniczym oraz niskim zużyciem nawozów sztucznych i środków
ochrony roślin, co buduje pozytywny wizerunek produktów, pochodzących
z naszego kraju, zarówno wśród rodaków, jak i konsumentów zagranicznych.
Do czynników, ograniczających rozwój sektora mleczarskiego, należą: wciąż niska
koncentracja dostawców mleka i rozdrobnienie gospodarstw. Duża liczba niewielkich dostawców mleka generuje nie tylko zwiększone koszty dostawy surowca do
zakładów przetwórczych, ale również powoduje większą pracochłonność. Problemem jest również zakorzeniona niechęć do współpracy między producentami, co
utrudnia tworzenie i sprawne funkcjonowanie grup producenckich, które w swoim
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założeniu miałyby reprezentować interesy dostawców. Brak wspólnej polityki
wobec sieci handlowych skutkuje małymi możliwościami negocjacji cen, szczególnie w warunkach dużej konkurencji na rynku krajowym. Kolejnym problemem
jest wciąż niedoinwestowanie i niewielkie zaangażowanie środków w szeroko
pojmowany marketing. Jednocześnie ma miejsce przenikanie obcych, silnych
marek na polski rynek oraz występowanie barier dla polskiego eksportu na hermetycznych rynkach wschodnich, które mogłyby być dużą szansą dla naszego mleczarstwa. Stosunkowo niskie spożycie produktów mleczarskich może również być
czynnikiem ograniczającym rozwój sektora mleczarskiego. Spożycie mleka i jego
przetworów mogłoby stosunkowo łatwo ulec zwiększeniu dzięki zastosowaniu
odpowiedniej strategii marketingowej i skutecznej promocji produktów regionalnych, tradycyjnych czy ekologicznych. Produkty takie zyskują coraz większą
rzeszę zwolenników ze względu na propagowane w Polsce, wzorem krajów
zachodnich, zdrowe odżywianie.
Znacznym zagrożeniem dla chowu bydła mlecznego jest też coraz bardziej powszechna uprawa roślin energetycznych na potrzeby biogazowni, ponieważ
jednym z najlepszych substratów do biogazowni jest kukurydza. Powszechne
wykorzystanie kukurydzy w biogazowniach będzie stanowiło poważną konkurencję dla chowu bydła. W konsekwencji, koszty produkcji i ceny mleka mogą
wzrosnąć, co niewątpliwie będzie ograniczało jego konsumpcję w kraju. Zagrożeniem mogą być też nowe choroby kukurydzy, które mogą zaostrzyć ww. problem.
W dłuższej perspektywie czasowej problemem dla hodowców bydła mogą być też
ograniczenia, związane z emisją gazów cieplarnianych, emitowanych przez
przeżuwacze. Zastanowienia wymaga też stan zdrowotny i płodność bydła
w stadach o wysokiej wydajności. Problem ten prowadzi do bardzo krótkiego
okresu użytkowania krów. W krańcowych przypadkach stada nie są w stanie
zapewnić reprodukcji prostej.
Niskie spożycie wołowiny wynika przede wszystkim z relatywnie wysokiej ceny
tego mięsa, powodowanej wysokimi kosztami produkcji i często niezadowalającej,
zmiennej jakości. Wołowina jest jednocześnie mięsem o dużych walorach smakowych i dużej wartości odżywczej. Prowadzona przez PZHBiPBM z Funduszu
Promocji Mięsa Wołowego akcja, promująca wołowinę i rozwój hodowli bydła
mięsnego, powinna spowodować powolny wzrost spożycia wołowiny i zwiększenie pogłowia krów mamek. Liczba mamek, mimo słabej koniunktury dla bydła
mięsnego, zwiększyła się w latach 2007–2011 z 60 tys. sztuk do 145 tys. sztuk.
Należy sądzić, że ta tendencja będzie się utrzymywać w przyszłości ze względu na
postępujące powolne zmniejszanie się pogłowia krów mlecznych, a także zmniejszanie się liczby rolników, głównie utrzymujących małe, nierentowne stada. Te
zwolnione miejsca w oborach i wolne powierzchnie pastwisk mogą być w znacznej
części zasiedlane krowami mamkami.
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Wśród czynników, wpływających na ograniczenie rozwoju sektora produkcji świń
w kraju, należy wskazać kilka najbardziej istotnych. Przede wszystkim jest to
ogromne rozdrobnienie, dekapitalizacja gospodarstw oraz wynikająca z tego mała
efektywność produkcji i słaba zdolność inwestycyjna gospodarstw. Jednocześnie,
praktycznie nie funkcjonują programy wsparcia inwestycyjnego produkcji świń.
Największa efektywność produkcji jest uzyskiwana na dużych fermach. Sytuację
polskich producentów pogarsza fakt, że mimo silnego rozdrobnienia nie rozwija się
ani pionowa ani pozioma integracja producentów. Słabość ekonomiczna polskich
rolników, doświadczenia z przeszłości oraz dogmatyczne podejście polityków do
spółdzielczości, niechęć rolników do współpracy, a także obawa przed utratą
samodzielności w podejmowaniu decyzji spowodowały, że proces prywatyzacji
i przemiany własnościowe nie zostały wykorzystane do zapewnienia niezbędnej
integracji sektora.
Zbyt wolno rozwijają się też grupy producentów wieprzowiny, mimo istniejących
regulacji prawnych, umożliwiających wsparcie takich działań. Jedną z ważnych
przyczyn słabego rozwoju grup producentów świń jest niechęć przetwórców do
współpracy z tymi grupami. Konsekwencją są wysokie koszty i niska konkurencyjność cenowo-kosztowa polskiej wieprzowiny, niskie dochody oraz słaba
pozycja producentów i przetwórców w stosunku do dynamicznie rozwijającego się
handlu, zwłaszcza w kontekście rosnącego zapotrzebowania na wieprzowinę na
rynkach międzynarodowych.
Skala opłacalnego tuczu świń jest w zasadniczej mierze uwarunkowana powierzchnią paszową gospodarstwa. Z tej między innymi przyczyny będzie się
zmieniać populacja świń w regionach. W skali kraju będzie się zmniejszać liczba
gospodarstw, utrzymujących świnie. W krajach UE wycofywanie się z chowu świń
na własny użytek było gwałtowne, nastąpiło w ciągu kilkunastu lat, a eliminacja
z rynku małych producentów postępowała jeszcze szybciej. W Polsce te zmiany są
także nieuniknione. Polaryzacja każdej produkcji rolnej, a w tym szczególnie
drobiu i świń, trwa na całym świecie. Największe jej tempo było w USA i UE-15.
Koncentracja ziemi i zwiększanie gospodarstw oraz koncentracja tuczu świń
będzie się dokonywać samoistnie, pod wpływem warunków ekonomicznych.
Można ją jednak stymulować, stosując narzędzia i instrumenty polityki Państwa
oraz WPR.
W przypadku świń ras rodzimych, cechujących się słabszymi wynikami użytkowości, rozwój populacji jest znacznie ograniczony. Aktualna, nie zmieniająca się od
lat stawka dotacji nie wyrównuje opłacalności ich chowu w stosunku do ras wbp
i pbz. W momencie wprowadzenia dotacji jej wysokość pokrywała roczny koszt
żywienia lochy. Obecnie, przy rosnących cenach pasz i ich komponentów dotacja
nie pokrywa nawet połowy tych kosztów. Problemem jest również zbyt tuczników
ras rodzimych. Cechują się one niską mięsnością, co przy stosowanym powszechnie w skupie żywca systemie z podziałem na klasy mięsności powoduje brak
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opłacalności tej produkcji. Dodatkowo, świnie te wolniej rosną, co wydłuża czas
tuczu i zwiększa koszty związane z żywieniem. Pomimo że tuczniki ras rodzimych
cechują się doskonałą jakością mięsa, to jednak zakłady mięsne nie premiują
finansowo tej cechy. Ponadto, hodowcy skarżą się na brak wiarygodności zakładów mięsnych, skupujących zwierzęta tych ras, które nie wywiązują się w terminie
ze zobowiązań finansowych w stosunku do rolników. To wszystko zniechęca
rolników do dalszego utrzymywania świń ras rodzimych.
Istotnym problemem jest zapewnienie bezpieczeństwa rynkowego krajowych
producentów, zarówno w sferze bazy surowcowej, jak i przetwórstwa oraz handlu.
Konieczne jest zatrzymanie trudnej do oszacowania wielkości importu żywca,
mięsa wieprzowego świeżego oraz mrożonego i przetworów poprzez zaostrzenie
kryteriów jakościowych. Przy pełnym poszanowaniu zasad Wspólnej Polityki
Rolnej – wolnego przepływu towarów i usług – można zastosować wymagania
jakościowe i inne instrumenty, stosowane dla zatrzymania dumpingowego masowego napływu mięsa wieprzowego i przetworów. Z powodzeniem stosują je
Niemcy, kraje Beneluksu, a szczególnie Wielka Brytania. Na przykład, wymaganiem jakościowym jest system jakości QS, wprowadzony w sklepach w Niemczech. Sklepy, które mają w swojej ofercie mięso czy przetwory QS, nie mogą
jednocześnie mieć mięsa spoza systemu. Wprowadzane są również specjalne
wymagania w zakresie żywienia zwierząt (Green line w krajach Beneluksu) oraz
najnowszy system podwyższonego dobrostanu (Tierwohl w Niemczech). Taka
produkcja generuje wyższe koszty, ale zakłady ubojowe nie chcą zmieniać standardów produkcji i coraz bardziej ograniczają się do współpracy z dostawcami,
produkującymi świnie w odpowiednich standardach, tym samym ograniczając
zakupy z zewnątrz kraju. Oferta mięsa produkowanego w takich standardach
systematycznie zwiększa się, zostawiając coraz mniej miejsca na rynku dla anonimowego produktu.
Ponadto, istniejący w Polsce system kształcenia zawodowego rolników, w tym
producentów i hodowców świń, jest niezwykle rozproszony, słaby i istotnie
odstający od potrzeb. Większość zawodowych szkół rolniczych została zlikwidowana, a nieliczne, które pozostały, nie dysponują bazą szkoleniową i nie mają
możliwości szkolenia uczniów w nowoczesnych (a takie w Polsce są) obiektach
chowu świń. Jednym słowem, w Polsce nie ma możliwości i warunków do kształcenia zawodowego hodowców i producentów świń na aktualnym poziomie europejskim. System taki oraz program szkolenia powinny być opracowane od nowa
przy udziale wszystkich podmiotów, uczestniczących w produkcji świń i przetwórstwie wieprzowiny. Szkoły zawodowe, specjalizujące się w kształceniu zawodowym przyszłych hodowców i producentów świń, powinny być zlokalizowane
przede wszystkim tam, gdzie jest skoncentrowana produkcja tych zwierząt, to
znaczy w Wielkopolsce i województwie kujawsko-pomorskim.
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Statystyki, obrazujące kondycję i trendy polskiego sektora produkcji żywca
wieprzowego, są niepokojące. Polska, jeszcze w 1997 r. była jednym z pięciu
największych eksporterów mięsa wieprzowego na świecie. Obecnie staje się
systematycznie jednym z większych importerów netto mięsa i żywca wieprzowego
oraz prosiąt i warchlaków do dalszego tuczu. W 2011 r. zaimportowaliśmy ponad
2,5 mln, a w 2012 r. ponad 3 mln warchlaków do dalszego tuczu w cyklu otwartym, z trwałą tendencją wzrostu. Sytuacja ta wynika z wielu czynników, przede
wszystkim niższych (często dumpingowych) cen prosiąt w Europie Zachodniej, ale
także z trudności wyprodukowania w kraju dużych liczebnie stawek prosiąt,
gwarantujących wysokie parametry użytkowości do tuczu w cyklu otwartym.
W opinii zarówno specjalistów, jak i hodowców, dla których użytkowanie koni jest
źródłem utrzymania, sytuacja ekonomiczna w tym sektorze jest bardzo niekorzystna. Zaistniałe w ciągu ostatnich pięciu lat wyraźne obniżenie zamożności mieszkańców krajów UE wpłynęło bezpośrednio na zmniejszenie popytu zarówno na
materiał hodowlany, jak i konie użytkowe. Zainteresowanie rekreacyjną i sportową
jazdą konną (w tym turystyką), które są aktywnością związaną z wolnym czasem
i wypoczynkiem społeczeństwa, nie maleje, ale jej realizacja jest zależna od
aktualnych możliwości finansowych osób i grup społecznych, które chcą z niej
korzystać. W czasach kryzysu tego rodzaju wydatki są najczęściej ograniczane. Na
rozwój rekreacji i turystyki jeździeckiej ograniczająco będą działały wszelkie
lokalne przepisy, związane np. z zakazem wstępu do lasu, niemożnością wytyczenia ścieżek do przejażdżek konnych i tras turystycznych, czy też przepisy hamujące
inwestycje budowlane, dotyczące stajni i urządzeń przystajennych.
Rozwój hipoterapii, który rozpoczął się w Polsce pod koniec lat 80. ubiegłego
wieku, korzystnie wpłynął na zainteresowanie tymi rasami koni, które są szczególnie przydatne w usprawnianiu fizycznym (hucuły, koniki polskie, kuce felińskie).
Zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi nie będzie maleć, tak samo jak liczba osób
wymagających rehabilitacji.
Obok działalności związków hodowców, reprezentujących daną rasę koni, korzystnie na rozwój sektora wpływają różne stowarzyszenia hobbystyczne, gdzie czynnikiem integrującym ich członków jest koń. Dotyczy to m.in. miłośników dawnej
broni i zwyczajów kawaleryjskich, nietypowych form użytkowania, odtwórstwa
historycznego itp. W opinii hodowców ras rodzimych, a przede wszystkim koni
szlachetnych, istnieje pilna potrzeba edukacji i promocji tych ras wśród ich potencjalnych użytkowników.
Konieczne jest wypracowanie mechanizmów dla promocji konsumpcji mięsa
końskiego na rynku wewnętrznym oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu dla
tego produktu w krajach dalekiej Azji (Japonia, Malezja, Korea Południowa i in.).
Brak możliwości zbytu końskiego materiału rzeźnego oraz niedostateczny rozwój
ubojni to ograniczenie chowu i hodowli koni zimnokrwistych i pogrubionych,
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które stanowią około 55% populacji krajowej. Ponadto, działania organizacji,
walczących o prawa zwierząt, zmierzające do wprowadzenia zakazu wywozu koni
rzeźnych z kraju, jak również kierowania koni na rzeź, będą miały bezpośredni
wpływ na rozwój sektora produkcji żywca końskiego.
Analiza sytuacji sektora wskazuje, że zła passa rodzimego owczarstwa trwa nadal.
Owca domowa jako gatunek przestaje egzystować w wielu regionach Polski,
w których była utrzymywana przez wieki. Niekorzystne efekty są już widoczne,
np. na terenach objętych różnymi formami ochrony przyrody lub na obszarach
czasowo wyłączonych z użytkowania rolniczego, gdzie zaprzestano wypasu. Jest to
olbrzymi błąd, bowiem pozbawienie jakiegokolwiek ekosystemu stałego elementu,
w tym przypadku owiec, może grozić trudnymi czy niemożliwymi do naprawienia
skutkami ekologicznymi.
Przyczyny sukcesywnego zmniejszenia liczebności pogłowia owiec są wielorakie,
jednak u podstaw leżą przede wszystkim czynniki ekonomiczne. Brak opłacalności
produkcji powodował natychmiastową reakcję ze strony hodowców i producentów.
Konieczne jest więc wsparcie finansowe tej gałęzi produkcji zwierzęcej. Wprowadzony „Program doskonalenia pogłowia owiec w Polsce do roku 2010” i zastosowany w pewnym okresie system dopłat zahamował na pewien czas proces likwidacji stad. Podobnie oddziałuje system finansowego wspierania populacji objętych
ochroną zasobów genetycznych lub też „Program Owca Plus”. Zainteresowanie
utrzymaniem zwierząt, objętych wsparciem finansowym, które można określić jako
olbrzymie, wynika z faktu otrzymywania dopłaty do każdej maciorki. W 2004 r.
„Programem ochrony” objętych było 3566 sztuk owiec matek reprezentujących 11
ras. Obecnie ochroną objętych jest ponad 46 tys. owiec matek, należących do 13
ras. Wyraźne ożywienie i wzrost pogłowia ras objętych programem ochrony
i wsparciem finansowym potwierdza tezę o ekonomicznym podłożu regresu
w owczarstwie. Wydaje się, że system wspierania powinien uwzględniać także
populacje, charakteryzujące się wysokimi parametrami użytkowymi, ukierunkowanymi na produkcję jagnięciny.
Na rynkach Europy Zachodniej deficyt mięsa jagnięcego, szacowany obecnie na
200 tys. t rocznie, stwarza realną szansę rozwoju hodowli i przetwórstwa dla
polskich producentów jagnięciny. Zauważalne jest także zainteresowanie tym
mięsem konsumenta krajowego ze względu na promowanie jagnięciny jako
żywności ekologicznej i funkcjonalnej. Podobnymi zaletami i zainteresowaniem
konsumentów charakteryzuje się mleko owcze i jego przetwory. Przytoczone fakty
wskazują, że mięsny kierunek użytkowania owiec w Polsce powinien być wiodący,
a w uzasadnionych przypadkach jako uzupełniające należy wprowadzać użytkowanie mleczne, również na nizinach. Dużą szansą dla owczarstwa, a także środowiska
naturalnego jest wykorzystanie owiec do czynnej ochrony przyrody na terenie
całego kraju. Nieliczne dotychczas przykłady powinny być powielane. Niezbędne
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jest też opracowanie systemu bodźców finansowych, które zachęcą właścicieli stad
do świadczenia usług ekologicznych.
Do mocnych stron krajowego owczarstwa należą: tradycje w chowie i hodowli
owiec, dobra współpraca producentów z instytucjami i organizacjami otoczenia
rolnictwa (PZOw, jednostki naukowe), posiadanie populacji owiec ukierunkowanych na produkcję jagniąt rzeźnych, przystosowanych do lokalnych warunków
środowiska, dostępność technologii produkcji jagniąt rzeźnych, wysokie umiejętności i kierunkowa wiedza rolników, hodowców oraz dobra jakość produkowanego
żywca jagnięcego.
Słabe strony to przede wszystkim: niskie ceny żywca, odbiegające od realnych
kosztów produkcji, dominacja małej skali produkcji, związana m.in. z rozdrobnieniem gospodarstw, mała liczba gospodarstw specjalizujących się w produkcji
jagniąt rzeźnych, niski poziom użytkowości rozpłodowej maciorek, całkowite
uzależnienie cen i warunków sprzedaży od odbiorców zagranicznych, brak rynku
krajowego mięsa jagnięcego, brak lokalnych ubojni jagniąt i przetwórni tego
mięsa, brak jasnych regulacji prawnych i utrudnienia, dotyczące lokalnego obrotu
produktami pochodzenia owczego (mięso z uboju gospodarczego, sprzedaż bezpośrednia) oraz niski poziom wiedzy konsumentów o mięsie jagnięcym.
Szanse rozwoju sektora wynikają z ciągłego zainteresowania rolników chowem
i hodowlą owiec, otwartość lokalnych masarni na możliwość przetwórstwa jagnięciny, rosnąca otwartość konsumentów na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń
kulinarnych, jak też możliwość wykorzystania owiec do czynnej ochrony środowiska, utylizacji odpadów ogrodniczych, pielęgnacji szkółek drzew leśnych, pielęgnacji konstrukcji wodnych (groble), jako element rolnictwa zrównoważonego,
w agroturystyce, jak też możliwość wprowadzenia użytkowania mlecznego owiec
jako uzupełnienia przy kierunku mięsnym.
Najważniejsze zagrożenia obejmują: brak długofalowej polityki rolnej państwa
w odniesieniu do owczarstwa i wykorzystania owiec w kraju, brak wpływowej
organizacji, reprezentującej interesy hodowców, niska siła nabywcza polskich
konsumentów i brak tradycji spożywania jagnięciny, import jagnięciny z innych
krajów, sprzedaż 90% produkcji żywca jagnięcego na jeden rynek (włoski), niska
opłacalność produkcji oraz brak poprawy wskaźników rozrodu.
Podobne, do pewnego stopnia, są czynniki warunkujące rozwój hodowli i chowu
kóz. Mocne strony tego sektora obejmują: rosnącą współpracę niektórych producentów z instytucjami i organizacjami otoczenia rolnictwa oraz odbiorcami skupującymi mleko, unowocześnienie i zmechanizowanie doju w większych stadach,
wysokie umiejętności i kierunkową wiedzę producentów mleka, długie tradycje
użytkowania kóz, posiadanie ras o jednokierunkowej specjalizacji w produkcji
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mleka lub mięsa, udowodnioną wysoką jakość mleka i mięsa kóz oraz ich prozdrowotne właściwości (właściwości żywności funkcjonalnej produktów kozich).
Słabe strony to przede wszystkim: ceny mleka, odbiegające od realnych kosztów
produkcji, brak tradycji spożywania kozich produktów i wysoki koszt wprowadzenia do obrotu produktów kozich w dużych sieciach handlowych. Wynika to z małej
liczby gospodarstw, specjalizujących się w produkcji koźląt rzeźnych, braku rynku
krajowego na mięso kozie, braku lokalnych ubojni koźląt i przetwórni tego mięsa,
niskiego poziomu wiedzy konsumentów o walorach prozdrowotnych mleka i mięsa
koziego oraz braku promocji polskich, kozich produktów jako żywności funkcjonalnej. Dominacja niewielkich stad utrudnia pracę hodowlaną oraz ogranicza
upowszechnienie doju mechanicznego, niechęć do odchowu własnego remontu,
a w szczególności kozłów po najlepszych matkach, ogranicza postęp hodowlany.
Brak szerokiej kontroli użytkowości mlecznej i możliwości organizacji pracy
hodowlanej, utrudnienia dotyczące obrotu produktami pochodzenia koziego oraz
brak mechanizmów systemowych wspomagających hodowlę to kolejne słabe
strony sektora.
Szanse związane są z: tworzeniem większych stad, a tym samym możliwością
mechanizacji doju, ułatwieniem obrotu mlekiem dla podmiotów skupujących,
otwartością konsumentów na zmianę dotychczasowych przyzwyczajeń kulinarnych, powiązaniem w świadomości konsumentów produktów kozich z „ekologią”,
wprowadzeniem użytkowania mięsnego, możliwością wykorzystania kóz do
czynnej ochrony środowiska naturalnego, potwierdzoną w skali kraju kilkoma
praktycznymi przykładami oraz wykorzystania kóz w agroturystyce, traktowaniem
kóz jako elementu rolnictwa. Szansą dla prac hodowlanych byłoby utworzenie
centrum hodowlanego do produkcji materiału hodowlanego dla stad towarowych.
Zagrożenia dla koziarstwa to: niska opłacalność produkcji, brak poprawy wydajności mlecznej, brak poprawy wskaźników rozrodu, import obcego materiału hodowlanego przy braku własnego programu hodowlanego, niska siła nabywcza polskich
konsumentów, obecność zagranicznych produktów z mleka koziego w sklepach
sieciowych, duża „samodzielność” hodowców, niechęć do wspólnych działań oraz
do dzielenia się zdobytymi umiejętnościami, brak tradycji spożywania koźlęciny,
duże utrudnienia prowadzenia uboju gospodarczego koźląt i prowadzenia bezpośredniej sprzedaży mięsa.
Z uwagi na ciągle rosnący popyt na mięso drobiowe, będący skutkiem wysokich
walorów dietetycznych oraz relatywnie niskich jego cen, należy sądzić, że
w najbliższych 20 latach produkcja kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych będzie
wzrastać. Tempo wzrostu krajowej produkcji może być jednak niższe niż
w ostatniej dekadzie z powodu coraz mniejszej konkurencyjności cenowej na
rynku UE, a także na rynkach krajów trzecich. Produkcja jaj, po jej możliwym
zmniejszeniu się w latach 2012–2014, powinna powrócić do wielkości sprzed 2010
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r., a następnie wskazywać niewielką tendencję wzrostową. Przewiduje się szybki
wzrost produkcji markowej zarówno mięsa, jak i jaj. Ponad 90% produkcji towarowej w Polsce będzie wytwarzane z wykorzystaniem ptaków z hodowli zagranicznej. Niestety, ograniczone środki z budżetu krajowego nie pozwalają na wzrost
liczebności w populacjach, objętych programem ochrony. Możliwe będzie natomiast włączanie dalszych populacji drobiu do programu ochrony, np. w sytuacji
zakończenia funkcjonowania krajowych ferm zarodowych lub zakończenia prac
nad restytucją kur czubatek polskich. Liczebność tych populacji będzie utrzymywana na minimalnym poziomie, tj. około 600 sztuk każdej rasy/rodu.
Czynniki ograniczające rozwój hodowli drobiu to między innymi: wdrażanie
restrykcyjnych przepisów unijnych z zakresu dobrostanu zwierząt i ochrony
środowiska, zahamowanie eksportu produktów drobiarskich oraz ryzyko napływu
na rynek krajowy tanich produktów drobiowych z państw spoza rynku UE. Na
korzyść sektora drobiu przemawiają: konkurencyjne, niskie ceny mięsa drobiowego w porównaniu z mięsem wołowym i wieprzowym oraz wzrostowy trend popytu
na mięso drobiowe, eksport mięsa drobiowego nie tylko do Unii Europejskiej, ale
także do krajów trzecich oraz dopływ środków unijnych na różne działania
w rolnictwie. Duże znaczenie będzie też miała poprawa świadomości hodowców
i producentów drobiu, dotycząca potrzeb współczesnych konsumentów, dla
których bezpieczeństwo i walory zdrowotne są determinantami wyboru produktów
spożywczych. Ten obszar powinien stanowić priorytet pracy hodowlanej i polityki
rolnej w Zjednoczonej Europie.
Istotnym czynnikiem, mogącym rzutować na rozwój polskiego drobiarstwa, jest
wprowadzenie zakazu stosowania w żywieniu zwierząt pasz i komponentów
paszowych modyfikowanych genetycznie. Działania te mogą przyczynić się do
istotnego zwiększenia kosztów prowadzenia hodowli i produkcji drobiu. Czynnikiem negatywnie oddziaływującym na funkcjonowanie polskiego gęsiarstwa jest
zakaz podskubów gęsi. Zakaz ten, decyzją większości zakładów drobiarskich,
został wprowadzony w odniesieniu do stad towarowych gęsi owsianej. Obecnie
organizacje ekologiczne i ochrony zwierząt wywierają silną presję na polskich
producentów, żeby zakazem tym objąć także gęsi hodowlane. Wprowadzenie
zakazu podskubów stad hodowlanych oznacza powstanie strat finansowych,
zarówno dla hodowców gęsi, jak i zakładów pierzarskich. Prawidłowo wykonany
podskub powinien zagwarantować utrzymanie gęsi w okresie nieprodukcyjnym.
W przypadku wprowadzenia zakazu podskubów zwiększy się automatycznie koszt
produkcji jaj wylęgowych, według szacunkowych obliczeń koszt produkcji jednego jaja wylęgowego z tego tytułu ulegnie zwiększeniu o około 80 groszy, czyli od
12 do 16%. Brak podskubu gęsi rodzicielskich spowoduje zakłócenie w fizjologii
rozrodu, związane z inicjacją składania jaj w okresie braku możliwości zbytu
gąsiąt.
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W przypadku kaczek, z uwagi na powszechnie stosowany półintensywny system
utrzymywania, stada hodowlane są szczególnie narażone na wystąpienie ognisk
grypy ptasiej, co może potencjalnie wpłynąć na znaczne ograniczenie liczebności
materiału hodowlanego i tym samym możliwości pokrycia zapotrzebowania na
materiał towarowy. Analiza struktury hodowlanej i różnorodności selekcjonowanych rodów, jako populacji zamkniętych wykazuje, że zagrożeniem może być
ograniczenie liczebności ptaków w rodach, co może skutkować zwiększeniem
spokrewnienia i zmniejszeniem genetycznie aktywnej populacji.
Głównym czynnikiem, wpływającym na rozwój sektora produkcji zwierząt futerkowych jest zainteresowanie i popyt rynków światowych. Rynki te, w przypadku
mięsożernych zwierząt futerkowych, są uzależnione od aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie oraz trendów panujących w modzie. Niebagatelne znaczenie ma
również występowanie mroźnych zim, które wzmaga zainteresowanie wyrobami
futrzarskimi.
W Polsce od kilku lat obserwuje się ciągły wzrost napszczelenia. W 2006 r.
mieliśmy średnio 3,5 rodziny na 1 km2, w 2009 – 3,68; w 2010 – 3,88, a w 2011 –
już 3,99 rodziny na 1 km2, podczas gdy w krajach Unii Europejskiej przeciętne
napszczelenie wynosi zaledwie 2,9 rodziny na 1 km2. Z uwagi na wzrost świadomości na temat plonotwórczej roli pszczoły miodnej oraz rosnące zapotrzebowanie
na zapylanie dużych plantacji roślin entomofilnych zakłada się wzrost pogłowia
pszczół. Główne czynniki, ograniczające rozwój sektora to: brak aktów prawnych,
regulujących problemy wytrucia pszczół, brak dopłat do zapylania upraw rolniczych przez pszczoły oraz trudności w zaopatrzeniu w środki ochrony pszczół,
takie jak np. skuteczne środki przeciwko warrozie czy nosemozie.
Nadmierna eksploatacja ryb morskich powoduje spadek podaży rynkowej ryb,
pochodzących z tego źródła. W związku z tym dochodzi do systematycznego
zwiększania udziału na rynku ryb z wód śródlądowych. W warunkach polskich
będzie się to wiązało z utrzymaniem produkcji karpia oraz wzrostem produkcji
pstrąga. Nie można wykluczyć istotnego wzrostu podaży innych gatunków rodzimych ryb słodkowodnych, jak na przykład sandacza. Można jednak prognozować
pewne zmiany w technologii produkcji ryb. Kierunek zmian to chów ryb o wysokiej wartości rynkowej w systemie technologii intensywnych (przemysłowych),
połączony z jednoczesnym ekstensywnym chowem karpia w naturalnych stawach
ziemnych. Wprowadzenie takiego systemu pozwoli z jednej strony – na intensyfikowanie produkcji i obniżenie kosztów, z drugiej – na pełną kontrolę warunków
produkcyjnych. Wody poprodukcyjne z takich systemów mogą być następnie
utylizowane w stawach rybnych o ekstensywnym charakterze produkcji, obsadzonych karpiem. Technologia ta, nazwana zintegrowaną, pozwala na kontrolę
oddziaływania intensywnego chowu na środowisko. Tradycyjna produkcja stawowa będzie prowadzona z uwzględnieniem wymagań środowiskowych oraz zasad
zrównoważonego rozwoju.
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W polskiej hodowli jeleniowatych brak jest skuteczności w działaniach związków
hodowców lub działania te są niewystarczające. Główną przyczyną jest początkowe stadium rozwoju hodowli tych zwierząt w Polsce, a profesjonalna organizacja
hodowli wymaga dłuższego okresu działalności. Związkom hodowców bydła czy
świń, jako organizacjom o ugruntowanej historii, łatwiej jest dbać o swoje interesy.
Aktualnie w Polsce funkcjonuje jedna rzeźnia (w województwie lubuskim), co
powoduje koniczność transportu zwierząt nawet setki kilometrów. Jelenie i daniele
są gatunkami o specyficznym behawiorze. Z tego powodu transport, zwłaszcza na
duże odległości, odbywa się w warunkach silnego stresu, wynikającego ze stłoczenia zwierząt, temperatury, hałasu itp. Przewiduje się, że liczba ferm jeleniowatych
będzie ulegała zmniejszeniu.

7. Analiza dostosowania aktualnej struktury zasobów genetycznych do
potrzeb hodowli i produkcji
Zasoby genetyczne bydła w Polsce są złożone zarówno z ras przydatnych do
intensywnej produkcji (PHF), jak i do użytkowania w mniejszych gospodarstwach
czy na terenach trudnych pod względem warunków klimatyczno-glebowych (rasy
rodzime). W gospodarstwach o średniej intensywności produkcji, gdzie jako bazę
paszową z powodzeniem wykorzystuje się trwałe użytki zielone, użytkowane są
rasy o dwukierunkowym typie, w tym rasy rodzime i simentalska. Towarowa,
intensywna produkcja mleka w Polsce jest oparta o użytkowanie rasy polskiej
holsztyńsko-fryzyjskej. Na południu Polski, gdzie dominują gospodarstwa o małej
powierzchni, utrzymujące się z produkcji mleka, przeważa hodowla rodzimych ras
bydła. Występujące na tych terenach trudne, górskie warunki uniemożliwiły
ekspansję delikatnych, wysoko produkcyjnych ras, takich jak PHF. W niektórych
gospodarstwach, charakteryzujących się wysokim udziałem trwałych użytków
zielonych, dodatkowe źródło dochodu stanowi opas buhajków. Mleko, pochodzące
od ras o użytkowości dwukierunkowej, np. polskiej czerwonej, polskiej czerwonobiałej, simentalskiej i białogrzbietej, ma lepszą przydatność do przetwórstwa,
przede wszystkim do produkcji serów twardych, które z racji pochodzenia surowca
mogą uzyskać status żywności funkcjonalnej.
Ponadto, nasze cztery rasy rodzime o kombinowanym mięsno-mlecznym kierunku
użytkowania mogą być także wykorzystywane w systemie odchowu cieląt przy
matkach. Aczkolwiek nie mamy w Polsce żadnej rodzimej rasy mięsnej, te cztery
rasy dwukierunkowe – ze względu na dobre przystosowanie do trudniejszych
warunków środowiskowych – są przydatne i sprawdzają się w produkcji żywca.
W przypadku bydła polskiego czerwonego dodatkowym atutem jest wysoka jakość
mięsa.
Analiza aktualnej struktury rasowej wykazuje, że jest ona adekwatna do potrzeb
produkcji. Dominujący udział wysoko wydajnej rasy polskiej holsztyńsko-
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fryzyjskiej w strukturze rasowej bydła zapewnia produkcję mleka zarówno na
potrzeby własne, jak i na eksport (około 30% produkcji branży). Obecna struktura
rasowa bydła w Polsce daje również możliwości rozwoju rynku produktów ekologicznych, markowych, związanych z danym regionem, w oparciu o hodowlę
innych mniej popularnych ras.
Nieliczną żeńską populację aktywną rasowego bydła mięsnego (około 16 tys.
sztuk) tworzy aż 13 ras. Po buhajach tych ras pochodzi też ponad 8000 mieszańców, objętych oceną użytkowości. Są to rasy o bardzo zróżnicowanych cechach:
rasy duże, wyrostowe, ciężkie, późno dojrzewające oraz rasy małe. Mamy rasy,
których tusze i mięso jest bardzo chude, umiarkowanie otłuszczone czy obficie
otłuszczone, a także rasy o dużej atrakcyjności dla gospodarstw agroturystycznych.
Dotychczasowe doświadczenia w realizacji programu rozwoju bydła mięsnego
wskazują, że hodowcy preferują użytkowanie rasy Limousine (69,75% pogłowia),
Charolaise (14,4%), a w dalszej kolejności Hereford (4,70%). W tej sytuacji, aby
sprostać gustom krajowych, niestety nielicznych, konsumentów wołowiny, preferujących mięso chude, wystarczyłoby utrzymywać rasy Charolaise, Limousine,
Simental, Piemontese i Blonde D’Aquitaine. Z uwagi na zróżnicowane upodobania
konsumentów zagranicznych, czyli głównych odbiorców naszej wołowiny, tych
pięć ras jest w stanie zaspokoić potrzeby eksportowe. Brak w strukturze rasowej
imponująco umięśnionej rasy belgijskiej biało-błękitnej uzupełniony jest importem
nasienia do krzyżowania towarowego. Ze względu na trudne porody krów tej rasy,
kończące się najczęściej cesarskim cięciem, to rozwiązanie wydaje się słuszne,
gdyż zacielone nasieniem buhajów tej rasy krowy holsztyńskie cielą się bez
większych problemów.
Z uwagi na rysujące się w najbliższej przyszłości możliwości eksportowe i potrzebę poprawy jakości wołowiny na rynku wewnętrznym należy uznać, że aczkolwiek
struktura rasowa nie budzi zastrzeżeń, to pogłowie aktywnej populacji bydła
mięsnego jest niewystarczające. Należy także dodać, że w produkcji wołowiny,
w tym dobrej jakości, bardzo dużą rolę będzie odgrywać w przyszłości krzyżowanie towarowe.
W całym procesie produkcji tuczników duże znaczenie mają prace, dotyczące
genetycznego doskonalenia pogłowia świń. Obejmują one szereg działań, związanych z oceną zwierząt, przeprowadzaniem selekcji, w wyniku której pozostawi się
osobniki przeznaczone na rodziców następnego pokolenia (tzw. remont stada),
właściwego ich doboru, prowadzenia odpowiedniej dokumentacji itp. Działania te
są ujęte w programach, realizowanych przez związki hodowców, firmy hybrydowe
lub inne organizacje. Programy te, niezależnie od tego przez kogo są realizowane,
mają zawsze taką samą strukturę. Doskonalenie genetyczne dotyczy bowiem tylko
części populacji objętej programem, zwanej populacją prarodzicielską lub hodowlą
zarodową. W wyniku prac hodowlanych prowadzonych w hodowli zarodowej
uzyskuje się zwierzęta, których wartość genetyczna determinuje uzyskanie wyso-
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kich parametrów użytkowych. Rozprowadzane z tych stad loszki i młode knury są
nośnikami tego postępu do stad produkcyjnych (chowu masowego), których celem
jest produkcja materiału rzeźnego.
Całość zabiegów hodowlanych w fermach zarodowych sprowadza się do wyprodukowania komponentów do krzyżowania, a mianowicie:
− komponentu ojcowskiego – knurów, charakteryzujących się wysokimi
przyrostami dziennymi masy ciała, dobrym wykorzystaniem paszy na 1 kg
przyrostu, wysoką zawartością mięsa w tuszy o odpowiedniej jakości,
− komponentu matecznego – loch charakteryzujących się dużymi przyrostami dziennymi masy ciała, dobrym wykorzystaniem paszy na 1 kg przyrostu, dobrym umięśnieniem, a szczególnie wysokimi parametrami użytkowości rozpłodowej.
W Krajowym Programie Hodowlanym wymienione komponenty są otrzymywane
na bazie ras czystych: wielkiej białej polskiej, polskiej białej zwisłouchej, Duroc,
Pietrain i Hampshire. Oprócz świń z Krajowego Programu Hodowlanego, polskie
fermy produkcyjne mają dostęp do loszek i knurków z komercyjnych programów
hodowlanych, realizowanych między innymi przez firmy:
− Hypor – holenderską firmę wchodzącą w skład grupy Nutreco, obecną
w Polsce od 1999 r.,
− JSR-Eco Pig – firmę działającą głównie w Wielkiej Brytanii, w Polsce
obecną od 1998 r.,
− Pen Ar Lan – firmę wywodzącą się z Francji, działającą w Polsce od
1998 r.,
− PIC – komercyjną międzynarodową firmę, działającą na polskim rynku od
1994 r.
Firmy hodowlane, oferujące materiał hybrydowy, mają zasięg międzynarodowy,
dlatego też sprowadzają do Polski prosięta wyprodukowane w zagranicznych
fermach, działających w ramach ich systemów hodowlanych.
W efekcie prowadzonych w kraju prac hodowlano-produkcyjnych na początku
2012 r. struktura jakości tusz ubijanych tuczników była na unijnym poziomie, gdyż
tusz w klasie S było 17%, w klasie E – 55%, a w klasach U i R – odpowiednio 23
i 5%. Tusz w klasach O i P praktycznie już nie ma. Wyniki te wskazują, że krajowy materiał genetyczny zaspokaja potrzeby hodowców i producentów.
W obecnej sytuacji ogólnego kryzysu stan populacji ras zachowawczych oraz jej
struktura również zaspokajają potrzeby hodowli (remont stad) oraz produkcji.
Rolnicy, utrzymujący świnie rasy złotnickiej pstrej, często za podstawowy problem
swojej produkcji uważają kłopoty ze zbytem, zarówno prosiąt (jako łaciate nie
znajdują nabywców na targach w terenie ich wystepowania, nie ma też zaintereso-
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wanych stałym odbiorem takiego materiału), jak i tuczników. Świnie złb i złp, jako
wolniej rosnące oraz rasa puławska, cechujące się mniejszą mięsnością i znacznym
przetłuszczeniem, nie mogą konkurować z tucznikami ras czy linii wysokomięsnych. Duże zakłady mięsne poszukują surowca rzeźnego o wysokiej mięsności.
Kilka mniejszych zakładów przetwórstwa mięsnego skupuje świnie złotnickie,
które dostarczają wprawdzie mniej mięsa, ale o podwyższonej jakości. Niestety,
mogą odbierać jedynie niewielką liczbę tuczników, gdyż same borykają się
z problemem sprzedaży dobrej jakości produktów – jako znacznie droższych.
Rolnicy z kolei oczekują, że zakład mięsny zapłaci za tucznika rasy złotnickiej,
choćby ze względu na dłuższy czas tuczu, wyższą cenę. Tworzy to samonakręcającą się spiralę. Przyczyną jest niewątpliwie obecny kryzys oraz wieloletnie przyzwyczajenie konsumentów, które trudno zmienić.
W 2010 r. rozpoczęto współpracę z siecią hipermarketów Auchan, które w swojej
ofercie zamieściły, jako towar delikatesowy, mięso świń rasy puławskiej. Stąd też,
podjęto działania hodowlano-selekcyjne, zmierzające do uzyskania określonego
materiału hodowlanego, a w rezultacie surowca rzeźnego. Przyjęto (zgodnie
z założeniami programu ochrony) średnie wartości wskaźników użytkowości
tucznej i rzeźnej według standardu: loszki, przyrosty dobowe – 600 g, mięsność –
53,8% (w granicach od 52,0 do 55,0%), knurki, przyrosty dobowe – 650 g, mięsność – 54,6% (w granicach od 53,0 do 56,0%). Takie postępowanie pozwoli
utrzymać w rasie puławskiej typ przejściowy pomiędzy tłuszczowo-mięsnym
a mięsnym.
W podsumowaniu należy stwierdzić, że zasadniczą przyczyną załamania się
produkcji wieprzowiny nie są czynniki, dotyczące wartości genetycznej pogłowia,
lecz niska konkurencyjność krajowej produkcji, wynikająca z małej efektywności
ekonomicznej, która jest związana głównie z:
− silnym rozdrobnieniem hodowli, chowu i ubojni,
− relatywnie niską efektywnością produkcji,
− brakiem mechanizmów zapobiegających zbyt dużym wahaniom cen,
− relatywnie drogim kapitałem w porównaniu z krajami UE.
W ciągu ostatnich 10 lat procentowy udział koni, wpisanych do ksiąg, a więc
takich, które uznaje się za rasowe (dopuszczonych do udziału w programie hodowlanym), zwiększył się z 5% do 8,5%. Wynikło to przede wszystkim ze spadku
pogłowia masowego nie wpisanego do ksiąg. Tym samym, udział w pogłowiu
koni, mających określoną przynależność rasową, systematycznie wzrasta.
Wcześniejsze prognozy, dotyczące spadku liczbowego koni zimnokrwistych
a wzrostu koni ras szlachetnych i kuców, nie do końca się sprawdziły. Jedynie
liczba kuców i koni małych, a więc ras przydatnych do rekreacji, a częściowo i do
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sportu dla dzieci, systematycznie rośnie i wydaje się, że trend ten zostanie utrzymany. Ich udział w populacji hodowlanej, łącznie z konikami polskimi i hucułami,
przekracza obecnie 20%. Planowany natomiast spadek pogłowia koni zimnokrwistych nie nastąpił, podobnie jak wzrost koni szlachetnych. Udział tej rasy
w populacji hodowlanej nadal wynosi niemalże 41%, jeżeli uwzględnimy klacze
i ogiery łącznie. Hodowla konia zimnokrwistego nie może jednak obejść się bez
stałego importu zimnokrwistych ras zagranicznych, takich jak m.in. ardeny francuskie, ardeny szwedzkie, belgijskie, reńskie belgi i in. Dalszy rozwój hodowli koni
zimnokrwistych, a tym samym chów koni pogrubionych będzie zależeć od utrzymania obecnego poziomu eksportu koni rzeźnych lub wejścia koniny na rynek
krajowy. Alternatywą dla tej grupy rasowej może być agroturystyka i wykorzystanie jako siły roboczej w gospodarstwach ekologicznych. Trzeba mieć jednak
świadomość, że skala tego rodzaju użytkowania będzie niewielka i na pewno nie
zastąpi dotychczasowego wykorzystania tych koni. Na podstawie oceny obecnej
sytuacji ekonomicznej można sądzić, że zainteresowanie hodowlą koni zimnokrwistych i produkcją materiału rzeźnego nie zmieni się. Tym samym pogłowie koni,
reprezentujące ten typ, powinno w ciągu następnych kilkunastu lat utrzymać się na
obecnym poziomie wzrostowym. Prognozy co do wzrostu lub spadku krajowego
pogłowia koni szlachetnych muszą natomiast być bardziej ostrożne. Wprawdzie
znalazły one swoje stałe miejsce w sporcie i rekreacji, ale gwarancją rozwoju
hodowli jest możliwość zbytu wyhodowanego materiału, czego w obecnej sytuacji
ekonomicznej nie można zagwarantować. Bezpośrednią konsekwencją hodowlaną
spadku popytu na konie szlachetne jest ograniczenie liczby krytych klaczy, co
możemy zaobserwować w ciągu trzech ostatnich lat. Ponadto, konkurencją dla ras
krajowych są konie sprowadzane z zagranicy, hodowane dalej w czystości rasy, jak
również używane do krzyżowania. Dlatego m.in. bardzo trudno będzie zatrzymać
dalszy spadek pogłowia koni małopolskich i wielkopolskich, które często są
materiałem wyjściowym do produkcji polskiego konia szlachetnej półkrwi. Krzyżowanie tych dwóch ras z importowanymi ogierami stwarza także zagrożenie dla
ich odrębności genetycznej. Ostateczny wzrost lub spadek liczby koni szlachetnych
będzie także zależeć od tego, jak będzie dalej rozwijać się gospodarka krajów
członkowskich UE i związana z nią zamożność obywateli, gotowych korzystać
z tzw. „przemysłu końskiego” i jednocześnie inwestować w niego. W ogólnej
populacji hodowlanej (klaczy i ogierów wpisanych do ksiąg) udział ras szlachetnych nie przekracza 30%, a pozostałe około 8,5% to konie ras czystych.
Na przestrzeni lat 2000–2011 znacząco wzrosła liczba owiec objętych ochroną
zasobów genetycznych. Zwiększyła się również liczba ras objętych ochroną
i obecnie jest ich 13. Najbardziej liczne populacje to: owce pomorskie, wrzosówka
i merynos polski w starym typie. Najmniej liczną rasą jest merynos polski odmiany
barwnej. Zdecydowana większość populacji chronionych to rasy, których użytkowość odpowiada potrzebom współczesnej hodowli i produkcji, ukierunkowanej na
jagnięta rzeźne, a w przypadku owiec rejonu gór – na użytkowanie wszechstronne.
Otwartą sprawą jest „wykorzystanie owiec ras chronionych, a w szczególności
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świniarki i wrzosówki, które mogłyby np. być ściślej powiązane z funkcją czynnej
ochrony środowiska. Duża wytrzymałość tych zwierząt oraz małe wymagania
paszowe sprawiają, że jest to populacja odpowiednia do utrzymywania w systemie
chowu wolnego, bez pomieszczeń. Rozwiązanie tej sprawy wymaga wspólnych
decyzji czynników odpowiedzialnych za ochronę środowiska i hodowlę. W świetle
wymienionych faktów należy uznać, że dalsze wspieranie finansowe ras owiec
objętych programami ochrony jest uzasadnione zarówno względami hodowlanymi,
jak i produkcyjnymi.
Jedyną rasą kóz objętą ochroną zasobów genetycznych jest rasa karpacka. Na
ochronę przed wyginięciem czekają jeszcze dwie polskie, lokalne rasy kóz: kazimierzowska i sandomierska, które są bardzo dobrze przystosowane do warunków
środowiska, tworzącego krajobraz chroniony. W Polsce utrzymywane są obecnie
dwie rasy kóz o jednostronnie mlecznej użytkowości – polska biała i barwna
uszlachetniona, powstałe przez uszlachetnianie ich odpowiednio rasą saaneńską
francuską i alpejską francuską. Niestety, po wprowadzeniu w 2007 r. przepisów,
dotyczących kojarzeń w czystości rasy i braku odchowu materiału hodowlanego
jedyną możliwością prowadzenia hodowli w stadach, objętych oceną jest krzyżowanie wypierające ww. rasami obcymi, bez możliwości wpisania koziołków do
żadnej z ksiąg. Kózki mogą być wpisane do księgi wstępnej. Tak jak w przypadku
owiec, rozważenia wymaga wykorzystanie kóz do czynnej ochrony środowiska.
Zarówno produkcja kurcząt brojlerów, jak i indyków rzeźnych jest całkowicie
oparta na importowanym materiale hodowlanym. Produkcja jaj spożywczych także
w zdecydowanej większości opiera się na zagranicznym materiale hodowlanym.
W 2011 r. wyprodukowano w Polsce 27,4 mln kurek jednodniowych, pochodzących ze stad importowanych, a zaledwie około 5 mln, pochodzących z krajowych
ferm zarodowych lub reprodukcyjnych, przy czym te ostatnie trafiają przede
wszystkim do małych ferm o ściółkowym i wybiegowym systemie utrzymania.
Krajowy materiał zarodowy kur może być podstawą produkcji jaj markowych.
Liczne stada drobiu ras zachowawczych stanowią wystarczające i nie w pełni
dotychczas wykorzystane zaplecze do produkcji produktów niszowych – regionalnych i „markowych”, pochodzących od ptaków, utrzymywanych w proekologicznych warunkach chowu drobnostadkowego.
Struktura zasobów genetycznych gęsi jest dostosowana do aktualnych potrzeb
hodowli i produkcji. Liczebność gęsi hodowlanych, użytkowanych w 2011 r.
wyniosła ogółem 231 345 samic, z czego 95,24% stanowiły populacje, wywodzące się od gęsi doskonalonych w fermie zarodowej w Kołudzie Wielkiej. Pozostałe
4,76% (11 012 samic) stanowiły osobniki, utrzymywane w 14 populacjach objętych programem ochrony zasobów genetycznych (3531 gęsi – 1,53%) oraz ptaki
pochodzące z zagranicznych hodowli (7481 samic – 3,23%). Stada gęsi objęte
ochroną zasobów genetycznych stanowią cenny rezerwuar genów i mogą być
wykorzystane w przyszłości w programach hodowlanych do tworzenia nowych
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mieszańców lub rodów. Populacje te mogą być przydatne szczególnie w przypadku
wystąpienia potencjalnych zagrożeń zdrowotnych lub hodowlanych, polegających
na braku lub ograniczeniu uzyskiwanego postępu hodowlanego w rodach dotychczas selekcjonowanych oraz wystąpienia konieczności zmiany lub udoskonalenia
produktu finalnego.
Struktura zasobów genetycznych kaczek nie jest w pełni dostosowana do aktualnych potrzeb hodowli i produkcji. Udział krajowych zestawów hodowlanych
kaczek, użytkowanych w zapleczu reprodukcyjnym w 2011 r., wynosił jedynie
40%. Pozostałe 60% stanowiły stada, pochodzące od zagranicznych hodowli.
Z uwagi na różnorodny rezerwuar genów kaczek, objętych programem ochrony
zasobów genetycznych (10 genotypów), należałoby spodziewać się większego
wykorzystania w zapleczu reprodukcyjnym krajowego potencjału hodowlanego
i produkcyjnego tych ptaków.
Struktura zasobów genetycznych mięsożernych zwierząt futerkowych oraz szynszyli jest odzwierciedleniem światowej sytuacji na rynkach aukcyjnych. Kształtujące się tam procesy popytu i podaży są bardzo szybko przekładane na produkcję
materiału hodowlanego. W sytuacji ewentualnych braków w hodowli krajowej
następuje natychmiastowy import materiału hodowlanego z krajów skandynawskich. W przypadku roślinożernych zwierząt futerkowych, struktura zasobów
genetycznych królików odpowiada zapotrzebowaniu rozdrobnionego rynku,
głównie chowu przydomowego. W przypadku nutrii nastąpiło całkowite załamanie
rynku i istniejąca struktura zasobów genetycznych jest minimalna.
Potrzeby pszczelarzy są wskazaniem dla hodowców co do zapotrzebowania na
materiał hodowlany. Pszczoły środkowoeuropejskie zostały praktycznie wyparte
z terenów ich naturalnego występowania przez obce podgatunki pszczół. Prowadzone programy zachowawcze (dwa z nich oparte są o rejony, w których wolno
utrzymywać tylko pszczoły danej linii) mają na celu próbę zachowania puli
genowej pszczół środkowoeuropejskich, posiadających wiele cech przystosowawczych do warunków środowiskowych. Ze względu na ograniczoną w stosunku do
innych ras wielkość populacji pszczół środkowoeuropejskich czy też nieuzasadnione przekonanie pszczelarzy o nadmiernej agresywności tych pszczół, wykorzystanie tej rasy jest najmniejsze. Pszczoły kraińskie, jako najbardziej uniwersalne, są
wykorzystywane w największej liczbie pasiek. Pszczoły kaukaskie straciły nieco
na znaczeniu ze względu na zmniejszenie areałów uprawy czerwonej koniczyny
nasiennej (dostęp do kwiatów długorurkowych – długi języczek) oraz znaczne
uzłośliwianie się niektórych populacji po niekontrolowanych kojarzeniach.
Polska akwakultura dysponuje bogatym i wystarczającym zbiorem linii/szczepów
karpia i pstrąga, doskonale dostosowanych do miejscowych warunków klimatycznych i odpornych na choroby, występujące lokalnie. Stada te są efektem długo-
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trwałej selekcji i zabiegów hodowlanych, a w przypadku odmian karpi polskich są
one wręcz spuścizną wielowiekowej tradycji.
Można przypuszczać, że rozwój hodowli jeleniowatych będzie w przyszłości
uzależniony od importu nasienia wysokiej jakości byków jelenia szlachetnego
i daniela z ferm zagranicznych.

8. Główne założenie Krajowej strategii
Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych
zwierząt gospodarskich uwzględnia szeroki zakres zadań, stojących przed produkcją zwierzęcą w warunkach modelu rolnictwa wielofunkcyjnego i zrównoważonego, który wymaga utrzymania gospodarstw, mających szczególne znaczenie dla
zachowania funkcji pozaprodukcyjnych, m.in. ochrony ekosystemów, bioróżnorodności i dziedzictwa kulturowego. Równocześnie, musi uwzględniać potrzeby
przystosowania sektora do zmieniających się warunków ekonomicznych, produkcyjnych i środowiskowych oraz możliwości, jakie dają innowacyjne metody
i technologie.
Należy podkreslić, że Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich jest spójna ze „Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020” i stanowi jej
rozwinięcie w zakresie produkcji zwierzęcej.
8.1. Cel ogólny
Wizja rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w perspektywie do roku
2025 opiera się na realizacji następującego celu ogólnego:
Efektywne wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ich
ochrona na rzecz zrównoważonego rozwoju rolnictwa
Cel ogólny będzie realizowany ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
• Lepsze rozpoznanie potencjału zasobów genetycznych zwierząt użytkowanych w rolnictwie;
• Utrzymanie i doskonalenie bazy hodowlanej na potrzeby produkcji zwierzęcej;
• Zachowanie zmienności genetycznej między rasami i w obrębie ras w celu
pokrycia przyszłych potrzeb hodowli zwierząt;
• Zapewnienie podaży wysokiej jakości, bezpiecznej żywności pochodzenia
zwierzęcego na rynek krajowy i na eksport;
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•
•

Podnoszenie wiedzy i umiejętności zawodowych osób zatrudnionych
w sektorze produkcji zwierzęcej;
Zwiększenie świadomości konsumentów o walorach produktów pochodzenia zwierzęcego oraz różnorodnych funkcjach, jakie pełnią zwierzęta gospodarskie.

8.2. Obszary, priorytety i działania
Zgodnie z założeniami Światowego Planu Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt, przyjętego przez Konferencję FAO w 2007 r., realizacja priorytetów i działań Krajowej strategii będzie skoncentrowana w obrębie czterech obszarów:
Obszar I. Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring populacji oraz
trendów i zagrożeń;
Obszar II. Zrównoważone użytkowanie i rozwój;
Obszar III. Ochrona;
Obszar IV. Strategie, instytucje i budowanie potencjału.
Obszarom tym przypisano priorytety, a priorytetom kierunki działań, co przedstawiono na rysunkach 1–5.
Szeroki zakres priorytetów i kierunków działań, które zidentyfikowano jako
kluczowe dla zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych
zwierząt, będących podstawą dla rozwoju produkcji zwierzęcej, w dużej mierze
stanowi kontynuację działań krajowych i wspólnotowych, ale zawiera również
nowe elementy, które wpłyną na podniesienie poziomu konkurencyjności sektora
produkcji zwierzęcej. Wszystkie priorytety i wynikające z nich kierunki działań
mają charakter horyzontalny, a ich realizacja obejmuje wszystkie gatunki zwierząt
gospodarskich, użytkowanych w rolnictwie, przy hierarchii ważności, uzależnionej
między innymi od znaczenia gatunku i rozwoju jego hodowli w kraju.
Należy podkreślić, że proces przygotowania Krajowej strategii, z szerokim udziałem środowiska naukowego, przedstawcieli związków hodowców, organizacji
pozarządowych i administracji rządowej, przebiegał zgodnie z procesem zalecanym przez FAO i przedstawionym w „Wytycznych do przygotowania Krajowych
Strategii i Planów Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt”.
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Rysunek 1. Obszary realizacji celu ogólnego
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Rysunek 2. Kieruki działania w obrębie priorytetów obszaru I

98

Rysunek 3. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru II

Rysunek 4. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru III
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Rysunek 5. Kierunki działania w obrębie priorytetów obszaru IV
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8.3. Opis priorytetów z wyznaczeniem kierunków działań
Obszar I. Charakterystyka, inwentaryzacja i monitoring populacji oraz
trendów i zagrożeń
Priorytet 1. Monitoring struktury rasowej pogłowia poszczególnych gatunków
zwierząt (wielkości populacji ras/mieszańców użytkowanych w kraju)
W ramach omawianego priorytetu należy wypracować mechanizmy prowadzenia
regularnych ilościowych i jakościowych obserwacji struktury rasowej pogłowia
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i ich rozmieszczenia oraz
gromadzenia tych danych. Pozwoli to na lepsze rozeznanie sytuacji pogłowia
krajowego oraz podjęcie właściwych działań w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych i zagrożeń dla dalszego rozwoju. Przewidziano w tym priorytecie
dwa kierunki działań:
1.1. Wypracowanie zasad przekazywania danych o stanie populacji aktywnej
od podmiotów prowadzących księgi do IZ PIB na potrzeby uzupełniania krajowych i światowych baz danych (EFABIS i DAD-IS);
1.2. Podjęcie działań na rzecz lepszego rozpoznania struktury rasowej populacji towarowej.
Priorytet 2. Tworzenie i rozwój centralnych elektronicznych baz danych dla
poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich
Wprowadzenie do praktyki hodowlanej nowoczesnych metod chowu i hodowli
zwierząt wymaga utworzenia systemu informatycznego adresowanego do hodowców, którzy mieliby możliwość stałego dostępu w trybie on-line do wyników
szacowania wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt gospodarskich. Zapewnienie
bezpośredniego dostępu do wyników oceny wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich pozwala na podejmowanie świadomych decyzji przez hodowców, przyczynia się do wzrostu konkurencyjności i innowacyjności sektora hodowli zwierząt
gospodarskich oraz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej. Przedstawianie
w publikowanych wynikach oceny wartości użytkowej i hodowlanej trendów
fenotypowych i genetycznych pozwoli na obserwacje postępu, uzyskanego dzięki
prowadzeniu prac hodowlanych i powinno stanowić motywację do szerszego
w nich udziału. Zadanie to realizowane będzie poprzez:
2.1. Udostępnianie aktualnej informacji o wartości użytkowej i hodowlanej
zwierząt, w tym on-line bydło, świnie;
2.2. Wykorzystanie baz danych do monitorowania zmienności genetycznej
w populacjach zwierząt gospodarskich;
2.3. Uwzględnianie trendów fenotypowych i genetycznych w populacjach aktywnych w publikacjach wyników oceny wartości użytkowej i hodowlanej;
2.4. Monitoring stanu zinbredowania w populacjach aktywnych poszczególnych ras w ramach prowadzonych programów doskonalenia i ochrony.
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Priorytet 3. Wypracowanie mechanizmu współpracy, dotyczącej transferu
i gromadzenia informacji o zasobach genetycznych zwierząt gospodarskich
W Polsce istnieje kilka ośrodków, które gromadzą dane, dotyczące zwierząt
gospodarskich (IZ PIB, ARiMR, podmioty prowadzące księgi, stacje unasienniania, służby weterynaryjne), brak jest natomiast mechanizmów wzajemnego udostępniania informacji. Sytuacji tej nie sprzyjają również rozwiązania formalnoprawne i wynikające z nich ograniczenia przekazywania informacji. Warunkiem
udostępniania informacji o stanie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich będzie
wypracowanie systemu wzajemnego transferu danych, gromadzonych przez
zainteresowane strony. Działania te będą sprzyjać rozwojowi hodowli zwierząt
gospodarskich. Dla tego priorytetu przewidziano:
3.1. Wypracowanie mechanizmu i przekazywanie informacji o stadach uczestniczących w programach ochrony między podmiotami prowadzącymi księgi,
IZ PIB, ARiMR, służbami weterynarii i stacjami unasienniania;
3.2. Wymiana informacji o stanie pogłowia i strukturze rasowej gatunków objętych rejestracją i identyfikacją.
Priorytet 4. Poszerzenie charakterystyki fenotypowej i genetycznej
ras/odmian/linii zwierząt gospodarskich
Jednym z warunków skutecznego doskonalenia i użytkowania zwierząt gospodarskich jest dobre rozpoznanie cech fenotypowych i ich uwarunkowań genetycznych
w doskonalonych i chronionych populacjach zwierząt. Działania z tego zakresu
powinny stanowić przedmiot badań ośrodków naukowych we współpracy ze
związkami hodowców, a informacja o wynikach tych badań szeroko rozpowszechniona. Działania te będą realizowane w dwóch kierunkach:
4.1. Podejmowanie i kontynuacja badań dotyczących charakterystyki fenotypowej i genetycznej populacji zwierząt gospodarskich;
4.2. Udostępnianie informacji o prowadzonych projektach badawczych w zakresie populacji objętych programami ochrony oraz ich wynikach na stronie IZ
PIB.

Obszar II. Zrównoważone użytkowanie i rozwój
Priorytet 5. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowanie jej
wyników
Ocena wartości użytkowej i szacowanie wartości hodowlanej zwierząt gospodarskich są procesem ciągłym, a ich wyniki są podstawowym narzędziem, służącym
do prowadzenia pracy hodowlanej. Prawidłowa i dokładna ocena przy użyciu
nowoczesnych metod gwarantuje uzyskanie postępu hodowlanego w zakresie cech
użytkowych doskonalonych populacji, a w konsekwencji przynosi wymierny efekt
w postaci zwiększenia ilości i poprawy jakości pozyskiwanych surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego. Z uwagi na pozycję, jaką zajmuje polska hodowla
i produkcja niektórych gatunków zwierząt gospodarskich w Europie oraz dużą
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konkurencyjność w tym zakresie na rynkach europejskich i światowych, należy
zwracać szczególną uwagę na stosowanie nowoczesnych i innowacyjnych metod
hodowli. Działania te obejmują zarówno kontynuację już prowadzonych prac
hodowlanych, jak i dalszy ich rozwój oraz doskonalenie. W działaniach tych
konieczne jest bieżące przekazywanie wyników oceny wartości użytkowej
i hodowlanej zwierząt gospodarskich hodowcom i zainteresowanym podmiotom.
Niezmiernie ważne jest zwiększenie uczestnictwa hodowów w realizacji prac
hodowlanych, gdyż ostatecznie doprowadzi to do poprawy wartości genetycznej
użytkowanych zwierząt. Prace z tego zakresu będą prowadzone w ramach czterech
działań:
5.1. Prowadzenie oceny wartości użytkowej i hodowlanej oraz publikowanie
jej wyników przez upoważnione podmioty;
5.2. Doskonalenie metod i poszerzenie zakresu oceny wartości użytkowej i hodowlanej, walidacje i wdrożenia;
5.3. Podjęcie działań na rzecz wypracowania mechanizmów szerszego uczestnictwa stad w ocenie użytkowości.
Priorytet 6. Przegląd i aktualizacja programów hodowlanych zwierząt gospodarskich
Jednym z podstawowych warunków uzyskania postępu w hodowali zwierząt jest
stała aktualizacja programów hodowlanych z zastosowaniem nowoczesnych metod
oceny i selekcji oraz modyfikacji celu hodowlanego ze względu na rozwój wiedzy
oraz zmieniające się warunki opłacalności produkcji i wymagania rynku. W wielu
rasach rozważenia wymaga poszerzenie celu hodowlanego o cechy dotychczas
nieuwzględnione, jak na przykład cechy funkcjonalne czy dotyczące jakości
produktu. Szybki rozwój metod oceny genomicznej stwarza zupełnie nowe możliwości w hodowli zwierząt. Ich właściwe zastosowanie i wykorzystanie może
stanowić przełom w stosowanych metodach hodowlanych. W ramach tego priorytetu realizowane będą cztery kierunki działań:
6.1. Uwzględnienie w celach hodowlanych cech funkcjonalnych;
6.2. Wykorzystanie osiągnięć genomiki w pracach hodowlanych;
6.3. Uwzględnienie w programach hodowlanych działań na rzecz utrzymania
zmienności genetycznej;
6.4. Ocena efektywności programów doskonalenia i planowanego krzyżowania
zwierząt.
Priorytet 7. Kontynuacja działań na rzecz poprawy opłacalności produkcji
zwierzęcej oraz rozwoju chowu gatunków o mniejszym znaczeniu ekonomicznym
Polskie gospodarstwa rolne wykorzystują w swojej działalności w zdecydowanej
większości technologie tradycyjne, co częściowo sprzyja realizacji celu zrównoważonego rozwoju rolnictwa, równocześnie jednak wpływa na wzrost kosztów
eksploatacji środków trwałych, a tym samym obniża opłacalność produkcji rolnej
i hodowli zwierząt. Produkcja żywności o wysokich walorach jakościowych może
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poprawić opłacalność produkcji, a jednocześnie stanowi odpowiedź na rosnące
wymagania konsumentów. Działania z tego zakresu winny stanowić wsparcie dla
wytwarzania produktów wysokiej jakości metodami integrowanymi, ekologicznymi i tradycyjnymi z lokalnych surowców pochodzenia zwierzęcego.
7.1. Promowanie niszowych, tradycyjnych i regionalnych surowców i produktów, pochodzących od zwierząt gospodarskich, w tym produktów wysokiej jakości;
7.2. Promowanie użytkowania ras rodzimych w gospodarstwach ekologicznych, agroturystycznych oraz ekstensywnych;
7.3. Promowanie niskonakładowych systemów utrzymania zwierząt oraz mało
popularnych kierunków ich użytkowania.
Priorytet 8. Wykorzystanie zwierząt gospodarskich, w tym ras rodzimych,
w działaniach na rzecz ochrony i kształtowania środowiska
Wielofunkcyjny rozwój rolnictwa wymaga godzenia licznych funkcji: przede
wszystkim produkcji żywności i surowców pochodzenia zwierzęcego, przy jednoczesnym prowadzeniu produkcji rolnej zgodnie z wymaganiami środowiska oraz
zachowaniu bioróżnorodności agroekosystemów i typowego krajobrazu wsi.
Znacząca rolę odgrywają tu zwierzęta gospodarskie, zwłaszcza roślinożerne,
których użytkowanie jest ściśle związane z trwałymi użytkami zielonymi i które
stanowią ważny element ekosystemów łąk i pastwisk. Zwierzęta gospodarskie,
w tym rasy rodzime, w coraz większym zakresie powinny być wykorzystywane do
kontroli wegetacji na terenach o wysokich walorach przyrodniczych, objętych
różnymi formami ochrony. Powinny one także być wykorzystywane w pielęgnacji
krajobrazu, szczególnie na terenach zagrożonych sukcesją, na gruntach marginalnych i odłogach. W ramach tego priorytetu zaproponowano dwa działania:
8.1. Podjęcie działań na rzecz promowania utrzymania zwierząt na użytkach
zielonych oraz wykorzystania w pielęgnacji krajobrazu;
8.2. Podjęcie działań na rzecz wykorzystania ras rodzimych w czynnej ochronie przyrody.

Obszar III. Ochrona
Priorytet 9. Kontynuacja, usprawnienie i wspieranie działań na rzecz ochrony
in-situ
Istotnym elementem właściwie prowadzonej hodowli i produkcji zwierząt gospodarskich jest ochrona zasobów genetycznych tych zwierząt oraz ich racjonalne
wykorzystanie. Rasy objęte ochroną zasobów genetycznych to rasy występujące
lokalnie i charakteryzujące się unikalnym genotypem, przystosowane do trudnych
warunków środowiskowych, odporne na choroby. Pozyskiwane od nich specyficzne surowce i produkty mają często walory prozdrowotne. Ze względu na unikalne
cechy związane z adaptacją, zdrowiem i jakością produktu niezbędna jest ochrona
tych ras, aby istniała możliwość ich wykorzystania przez kolejne pokolenia ho-
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dowców dla dobra produkcji zwierzęcej i przyszłych konsumentów. Ochrona
zasobów genetycznych in situ jest koordynowana przez IZ PIB w oparciu
o programy ochrony poszczególnych ras zwierząt, przy współpracy ze związkami
hodowców; środki na te działania pochodzą programu rolnośrodowiskowego oraz
pomocy krajowej. Działania w tym obszarze stanowią w głównej mierze kontynuację dotychczas prowadzonych prac i będą obejmowały:
9.1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w realizację programów ochrony;
9.2. Analiza realizacji programów ochrony i ich nowelizacja;
9.3. Utrzymanie liczebności populacji i liczby stad objętych programami
ochrony na zrównoważonym poziomie, z zachowaniem właściwej proporcji
samic i samców objętych tymi programami;
9.4. Monitoring i kontrola spokrewnienia i inbredu w populacjach chronionych.
Priorytet 10. Zainicjowanie i prowadzenie rutynowych działań w ramach
ochrony ex-situ
Działania w ramach tego priorytetu będą prowadzone w oparciu o utworzony
w Instytucie Zootechniki PIB Krajowy Bank Materiału Biologicznego, w którym
będzie gromadzony materiał biologiczny zwierząt, pochodzących z ras objętych
programami ochrony zasobów genetycznych oraz z ras intensywnie użytkowanych.
Będzie to wymagać stworzenia procedur i mechanizmów, regulujących przekazywanie materiału biologicznego do/z Krajowego Banku Materiałów Biologicznych.
Działania te wynikają z wdrażania Światowego Planu Działań na rzecz zasobów
genetycznych zwierząt oraz pozwolą na wypełnianie zobowiązań, wynikających
z Konwencji o różnorodności biologicznej i jej Protokołu z Nagoi o dostępie do
zasobów genetycznych i sprawiedliwym i równym dzieleniu korzyści, wynikających z ich wykorzystania. Realizacja tego priorytetu nastąpi poprzez:
10.1. Określenie zakresu ochrony ex-situ dla zwierząt objętych programami
doskonalenia i ochrony zasobów genetycznych zwierząt;
10.2. Określenie w programach ochrony zakresu kriokonserwacji materiału
biologicznego;
10.3. Opracowanie procedur wyboru dawców materiału biologicznego do kriokonserwacji;
10.4. Opracowanie mechanizmów instytucjonalnych przekazywania materiału
biologicznego do/z Krajowego Banku Materiałów Biologicznych;
10.5. Wdrożenie innowacyjnych osiągnięć biotechnologii zwierząt do ochrony
ex-situ.
Priorytet 11. Monitorowanie trendów i zagrożeń dotyczących zasobów genetycznych zwierząt oraz opracowanie systemów wczesnego ostrzegania
Hodowla zwierząt w małych populacjach wymaga szczególnej uwagi; rodzi
konieczność stałego monitorowania zmienności genetycznej, oceny występujących
zagrożeń, szybkiego pozyskania i wymiany informacji w warunkach zagrożenia
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oraz podjęcia natychmiastowych niezbędnych działań naprawczych. Priorytet
będzie realizowany poprzez:
11.1. Uwzględnienie w programach ochrony mechanizmów przeciwdziałania
zagrożeniom;
11.2. Podjęcie działań na rzecz utworzenia systemu wymiany informacji o stadach objętych programem ochrony, szczególnie o ich statusie zdrowotnym.

Obszar IV. Strategie, instytucje i budowanie potencjału
Priorytet 12. Rozwijanie współpracy hodowców, producentów i konsumentów
Produkcja bezpiecznej żywności o wysokich walorach jakościowych wymaga
współpracy wszystkich zainteresowanych stron: hodowców, producentów, przetwórców i konsumentów. Dotyczy to zarówno produktów o znanej marce, jak
i procesu opracowywania nowych produktów i wprowadzania ich na rynek.
Niezbędna jest także promocja unikalnych cech jakościowych polskich produktów
tradycyjnych, doskonalenie i opracowywanie krajowych systemów jakości żywności oraz zapewnienie odpowiedniej kontroli jakości produktów, m.in. poprzez
certyfikaty i znaki jakości. Kierunki działań zawarte w tym priorytecie będą
realizowane poprzez:
12.1. Wspieranie tworzenia związków branżowych i rasowych oraz grup producenckich;
12.2. Promowanie marki na produktach pochodzenia zwierzęcego bezpiecznych dla konsumenta
12.3. Promowanie uczestnictwa w systemach jakości produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Priorytet 13. Rozwój kapitału ludzkiego zaangażowanego w produkcji zwierzęcej
Niezwykle istotnym elementem, niezbędnym dla rozwoju produkcji zwierzęcej jest
podnoszenie kwalifikacji i umiejętności hodowców, rolników, producentów i służb
rolnych, działających na rzecz tego sektora. Zwiększenie aktywności rolników oraz
promowanie kreatywności i inicjatyw będzie sprzyjać poprawie efektywności
produkcji, a tym samym zwiększeniu konkurencyjności polskich produktów
pochodzenia zwierzęcego na rynku europejskim. Niezwykle ważne są działania
wspierające gospodarstwa, które dzięki produkcji zwierzęcej realizują cele środowiskowe i społeczno-kulturowe oraz rozwijają ofertę produktów tradycyjnych,
regionalnych i ekologicznych:
13.1. Specjalistyczne szkolenia hodowców, producentów i służb doradztwa
rolniczego;
13.2. Wspieranie inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego użytkowania i
ochrony zasobów genetycznych zwierząt;
13.3. Wspieranie inicjatyw społeczności lokalnych, kultywujących tradycję
oraz wyrób produktów regionalnych i tradycyjnych.
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Priorytet 14. Kształtowanie świadomości społecznej o roli i znaczeniu hodowli
i chowu zwierząt
Dla kondycji zdrowotnej społeczeństwa niezmiernie ważne jest promowanie
wiedzy na temat zdrowego żywienia i kształtowania odpowiednich nawyków
żywieniowych, „w tym m.in. upowszechnianie informacji na temat zasad żywienia
i wpływu diety na zdrowie, pogłębianie wiedzy konsumentów na temat jakości,
cech i zalet wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, w tym wytwarzanych
metodami ekologicznymi i tradycyjnymi” (Strategia zrównoważonego rozwoju
wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020, Priorytet 3.4). Działania, objęte tym
priorytetem mają także na celu pogłębianie wiedzy społeczeństwa o roli i znaczeniu zwierząt gospodarskich oraz potrzebie ochrony ras rodzimych jako elementu
dziedzictwa kulturowego i historii polskiej wsi. Ważne jest także przełamywanie
mitów i dostarczanie rzeczowej informacji o sposobach i warunkach, w jakich jest
prowadzona produkcja zwierzęca, a także działania na rzecz dialogu i wzajemnego
zrozumienia między producentmai a konsumentami. Realizacja tych zadań przewidziana jest w 5 działaniach:
14.1. Wykorzystanie wystaw i pokazów hodowlanych do edukacji i popularyzacji hodowli zwierząt
14.2. Popularyzacja pozarolniczych funkcji zwierząt gospodarskich;
14.3. Popularyzacja wiedzy o dobrostanie i zasadach dobrej praktyki rolniczej
w hodowli i chowie zwierząt;
14.4. Promocja i popularyzacja ras rodzimych i konieczności ich ochrony;
14.5. Promocja produktów tradycyjnych pochodzących od ras rodzimych.
Priorytet 15. Analiza i doskonalenie prawodawstwa w obszarze hodowli
zwierząt
Dynamiczne zmiany, zachodzące w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich,
wprowadzają konieczność analizy i potencjalnej nowelizacji aktów prawnych
i przepisów, regulujących takie zagadnienia, jak: ocena wartości użytkowej
i hodowlanej, prowadzenie ksiąg i rejestrów zwierząt hodowlanych, rozród zwierząt, obrót zwierzętami i materiałem biologicznym, rejestracja i identyfikacja
zwierząt, ochrona zasobów genetycznych zwierząt. Przyjęcie nowych narzędzi
prawa międzynarodowego (Protokół z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych
i sprawiedliwym i równym dzieleniu korzyści wynikacych z ich wykorzystania)
i wdrażającej go legislacji krajowej może wymagać dostosowania odpowiednich
aktów prawnych w obszarze hodowli i rozrodu zwierząt. Działania te realizowane
będą poprzez:
15.1. Analiza obowiązującego prawodawstwa pod kątem zapewnienia skuteczności ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich;
15.2. Promowanie celów i priorytetów Krajowej strategii w nowych dokumentach strategicznych kraju;
15.3. Analiza procedur związanych z uczestnictwem w programie rolnośrodowiskowoklimatycznym, w pakietach związanych z ochroną zasobów genetycznych zwierząt, pod kątem ich uproszczenia;
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15.4. Analiza wpływu porozumień międzyrządowych, dotyczących dostępu do
zasobów i dzielenia się korzyściami (Protokół z Nagoi) na obrót materiałem
hodowlanym zwierząt oraz opracowanie rekomendacji dla legislacji krajowej,
wdrażającej postanowienia Protokołu.
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Aneks 1
Zespół ekspertów uczestniczących w przygotowaniu Krajowej strategii

Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych
zwierząt gospodarskich powstała na zlecenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w Instytucie Zootechniki PIB w ramach Programu Wieloletniego „Ochrona
i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich
w warunkach zrównoważonego użytkowania” na lata 2011–2015, przy współpracy
przedstawicieli ośrodków naukowo-badawczych, związków hodowców
i producentów, organizacji pozarządowych oraz niezależnych ekspertów, służących
swoją pomocą w opracowaniu dokumentu. W oparciu o analityczne opracowania,
wykonane przez poszczególne zespoły ekspertów oraz wnioski z dyskusji,
prowadzonej podczas kilku konferencji krajowych, dokument Krajowej strategii,
przygotowany do publikacji, opracował zespół w składzie: dr hab. Elżbieta
Martyniuk, prof. IZ PIB/SGGW, prof. dr hab. Jędrzej Krupiński i dr inż. Agnieszka
Chełmińska.
Poniżej
przedstawiono
listę
wszystkich
ekspertów
zaangażowanych
w przygotowanie Krajowej strategii, według grup gatunkowych.
Gatunek

Ekspert wiodący

Grupa

Bydło mleczne prof. dr hab. Edward Dymnicki dr inż. Bogumiła Choroszy,
prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk,
dr inż. Anna Majewska,
prof. dr hab. Zygmunt Reklewski,
dr inż. Ewa Sosin-Bzducha,
dr inż. Piotr Topolski,
dr hab. Piotr Wójcik, prof. IZ PIB,
dr inż. Kacper Żukowski
Bydło mięsne

prof. dr hab. Henryk Grodzki

dr inż. Zenon Choroszy,
mgr inż. Grzegorz Grodzki,
lek. wet. Bogdan Konopka,
dr hab. Tomasz Przysucha, prof. SGGW

Świnie

prof. dr hab. Marian Różycki

dr hab. Marek Babicz, prof. UP Lublin,
dr inż. Zbigniew Bajda,
dr inż. Tadeusz Blicharski,
prof. dr hab. Janusz Buczyński,
dr inż. Piotr Luciński,
dr inż. Magdalena Szyndler-Nędza
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Konie

prof. dr hab. Zbigniew
Jaworski

prof. dr hab. Tadeusz Jezierski,
dr inż. Grażyna Polak,
dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona

Owce

prof. dr hab. Tomasz
Gruszecki

prof. dr hab. Jędrzej Krupiński,
dr inż. Jacek Sikora

Kozy

dr hab. Emilia Bagnicka,
prof. IGiHZ PAN

dr inż. Jacek Sikora

Drób grzebiący prof. dr hab. Jan Jankowski

dr hab. Józefa Krawczyk, prof. IZ PIB,
mgr inż. Eugeniusz Wencek

Gęsi, kaczki

dr inż. Halina Bielińska

mgr inż. Eugeniusz Wencek

Zwierzęta
futerkowe

dr hab. Paweł Bielański,
prof. IZ PIB

dr hab. Dorota Kowalska, prof. IZ PIB,
dr inż. Małgorzata Piórkowska,
mgr inż. Magdalena Wrzecionowska

Pszczoły

dr hab. Małgorzata
Bieńkowska, prof. IO

dr inż. Grażyna Polak

Ryby

dr Ilgiz Irnazarow

dr hab. Andrzej Pilarczyk, prof. PAN

Jeleniowate

dr hab. Zygmunt Giżejewski,
prof. IRZiBŻ PAN

Wstęp:
kontekst
międzynarodowy i
krajowy

dr hab. Elżbieta Martyniuk,
prof. IZ PIB /SGGW

Ponadto, w kolejnych konferencjach, dotyczących opracowania Krajowej strategii
brało udział szerokie grono ekspertów, zarówno ze środowiska naukowego, jak
i z branżowych związków hodowców zwierząt, między innymi:
Imię i nazwisko

Instytucja

dr Krzysztof Andres

UR w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt

Jan Antoł

Polski Związek Owczarski

Jan Biegniewski

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej POLSUS

dr inż. Władysław Brejta

ZD IZ PIB Odrzechowa

prof. dr hab. Marian Brzozowski

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk
o Zwierzętach

dr inż. Jolanta Calik

IZ PIB w Krakowie
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Ewelina Cześnik

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie

Wacław Drożdż

Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła
Polskiego

dr hab. Robert Eckert, prof. IZ PIB

IZ PIB w Krakowie

Andrzej Filistowicz

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Mirosława Gamoń

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody
Chlewnej POLSUS

Grzegorz Grodzki

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła
Mięsnego

Piotr Jakubowski

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Departament Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii

Jarosław Jędraszczyk

Małopolskie Centrum Biotechniki w Krasnem

Monika Kajak

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Jerzy Kamiński

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
w Białymstoku

dr hab. Ewa Kapkowska, prof. UR
Kraków

UR w Krakowie, Wydział Hodowli i Biologii
Zwierząt

dr inż. Aldona Kawęcka

IZ PIB w Krakowie

mgr inż. Hanna Kostrzewska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Departament Bezpieczeństwa Żywności
i Weterynarii

Grażyna Kujawska

Polski Związek Hodowców Koni w Warszawie

Tadeusz Kwiatkowski

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Henryk Kulpa

Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła
Polskiego

Elżbieta Lenarczyk-Priwiezieńcew

Społeczny Instytut Ekologiczny

Tadeusz Lotczyk

Polski Związek Owczarski

prof. dr hab. Roman Niżnikowski

SGGW w Warszawie, Wydział Nauk
o Zwierzętach

Rajmund Paczkowski

Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza

Mateusz Raczek-Zakrzewski

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt

Paweł Ruchała

Polska Federacja Hodowców Bydła
i Producentów Mleka

Leszek Sobolewski

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt
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prof. dr hab. Andrzej Stasiak

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
Katedra Hodowli i Technologii Produkcji Trzody
Chlewnej

Ewa Sieniarska

Społeczny Instytut Ekologiczny

Jolanta Wachowska

Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
w Malborku

Opracowanie Krajowej strategii było nadzorowane przez Zespół Koordynacyjny
ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, którego członkami
w trakcie jej opracowania byli:
prof. dr hab. Jędrzej Krupiński – przewodniczący

IZ PIB w Krakowie

prof. dr hab. Andrzej Filistowicz

UP we Wrocławiu

prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

UP w Lublinie

prof. dr hab. Tadeusz Jezierski

IGiHZ PAN w Jastrzębcu

prof. dr hab. Marian Różycki

IZ PIB w Krakowie

prof. dr hab. Zdzisław Smorąg

IZ PIB w Krakowie

dr hab. Elżbieta Martyniuk, prof. SGGW/IZ PIB

IZ PIB w Krakowie

dr hab. Józefa Krawczyk, prof. IZ PIB

IZ PIB w Krakowie

mgr inż. Hanna Kostrzewska

MRiRW
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Aneks 2
Analiza stanu zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich
1.1. Wielkość i struktura rasowa pogłowia
Pogłowie większości gatunków zwierząt gospodarskich utrzymywanych w kraju
uległo znacznej redukcji od 2000 r.
Pogłowie bydła w Polsce zmniejszyło się w okresie od 2000 do 2011 r. z 6082,6
tys. sztuk do 5761,9 tys. sztuk, (tj. o 5,27%), w tym krów o 519,5 tys. sztuk
(16,77%), co przedstawiono na wykresie 1. W grudniu 2012 r. krajowa populacja
bydła była jeszcze mniejsza i liczyła 5520,3 tys. sztuk (GUS, 2013 b).

Wykres 1. Pogłowie bydła ogółem, w tym krów, w latach 2000–2011 (GUS, 2012 a)

Według danych GUS, populacja krów mlecznych w Polsce w 2011 r. wynosiła
2446,1 tys. sztuk, co stanowiło blisko 95,3% ogólnego pogłowia krów w Polsce.
Dane szacunkowe wskazują, że pogłowie krów nadal maleje, w grudniu 2012 r.
było to 2468,7 tys. sztuk, z czego 95% (2346,1 tys. sztuk) stanowiły krowy użytkowane w kierunku mlecznym (GUS, 2013 b). Pomimo spadkowej tendencji
pogłowia krów mlecznych, sukcesywnie wzrasta wielkość populacji aktywnej
krów, osiągając – według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. – 656 340 sztuk;
populacja aktywna stanowiła 27,98% łącznej populacji krów (PFHBiPM, 2013).
Populację aktywną w większości stanowi rasa polska holsztyńsko-fryzyjska
odmiany czarno-białej (HO) (88,64%) i odmiany czerwono-białej (RW) (3,09%),
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a udział innych ras wynosi odpowiednio: 1,49% – rasa simentalska (SM) oraz
4,84% – mieszańce międzyrasowe (MM). Pozostałe rasy stanowią jedynie 1,95%;
w większości są to rasy objęte programami ochrony zasobów genetycznych: polska
czerwona (RP), polska czarno-biała (ZB), polska czerwono-biała (ZR)
i białogrzbieta (BG), co przedstawiono na wykresie 2.

Wykres 2. Struktura rasowa krów ocenianych w Polsce w 2012 r. (PFHBiPM, 2013)
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Hodowla bydła mięsnego rozwija się w Polsce od początku lat 90. XX wieku.
Oparta jest na materiale hodowlanym, importowanym z krajów o dużych tradycjach użytkowania ras jednostronnie mięsnych, takich jak Francja, USA, Włochy,
a także Kanada czy Niemcy.
Według danych „Powszechnego spisu rolnego 2010”, krajowa populacja krów
mamek (krów niedojonych, ssanych przez cielęta) wynosiła 140 640 sztuk, co
stanowiło 5,3% populacji krów (GUS, 2011 b). Według GUS, w 2012 r. populacja
mamek wynosiła około 120 tys. sztuk, natomiast populacja aktywna krów ras
mięsnych i ich mieszańców – 23,8 tys. sztuk, w tym 16 724 krów rasowych i 7070
mieszańców. Jest to populacja niewielka, ale stanowiąca cenne jądro hodowlane do
dalszego rozwoju hodowli bydła mięsnego (PZHiPBM, 2013). Populację tę
stanowią głównie krowy ras: Limousine (LM; 69,75%), Charolaise (CH; 14,40%),
Hereford (HH, 4,70%) Simental mięsny (SM; 3,73%), a także takie rasy, jak:
Angus czarny (AN), Angus czerwony (AR), Blonde d’Aquitaine (BD), Galloway
(GA), Highland (HI), Piemontese (PI), Salers (SL), Welsh Black (WB), Wagyu
(WY) oraz mieszańce o znanym rodowodzie, objęte oceną wartości użytkowej
(wykresy 3–5). Są to najczęściej mieszańce, pochodzące od krów rasy PHF,
zacielonych nasieniem buhajów ras mięsnych, głównie: Limousine, Simental,
Piemontese i Angus, utrzymywane w gospodarstwach nie mogących sprostać
wysokim wymaganiom, dotyczącym jakości mleka, gdzie następuje zmiana
kierunku produkcji z mlecznego na mięsny. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat
populacja ras bydła mięsnego wzrosła o blisko 6,5 tys. sztuk, podczas gdy populacja mieszańców, po okresie zwiększenia liczebności w latach 2004–2008, powróciła do stanu wyjściowego.

Wykres 3. Struktura rasowa czysto rasowej żeńskiej populacji bydła mięsnego w latach
2000–2012 (PZHiPBM, 2013)
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Wykres 4. Udział poszczególnych ras w populacji czysto rasowej żeńskiej bydła mięsnego
w 2012 r. (PZHiPBM, 2013)
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Wykres 5. Struktura rasowa mieszańcowej żeńskiej populacji bydła mięsnego w roku 2012
(PZHiPBM, 2013)
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Zmiany w wielkości populacji świń miały najbardziej gwałtowny przebieg (wykres
6). Od 2000 do 2007 r. pogłowie świń utrzymywało się na poziomie około 17–18
mln sztuk, po czym zaczęło gwałtownie spadać, osiągając w 2008 r. – 15 687,2 tys.
sztuk, w 2010 r. – 15 278,1 tys. sztuk, natomiast w 2011 r. – jedynie 13 508,7 tys.
sztuk (GUS, 2012 a,b). W końcu listopada 2012 r. pogłowie świń wynosiło już
tylko 11 127,6 tys. sztuk i było niższe o 14,8% od stanu notowanego w analogicznym okresie w 2011 r. (GUS, 2013 c).

Wykres 6. Pogłowie świń, w tym loch, w latach 2000–2011 (GUS, 2012 a,b)

Największy spadek w pogłowiu dotyczy przede wszystkim stada loch, którego
liczebność gwałtownie maleje od 2006 r., kiedy to jeszcze liczyło 1865,7 tys.
sztuk. W 2011 r. stado macior było o blisko 700 tys. mniejsze i liczyło 1177,3 tys.
sztuk (GUS, 2012 a,b). W listopadzie 2012 r. stado loch przeznaczonych na chów
zmniejszyło się w porównaniu z listopadem 2011 r. o kolejne 10%, do poziomu
1012 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 43,3 tys. sztuk (6%) do
poziomu 672,9 tys. sztuk. W stosunku do stanu z końca lipca 2012 r. liczba loch
przeznaczonych na chów spadła o 69,7 tys. sztuk (o 6,4%), w tym macior prośnych
o 37,3 tys. sztuk, tj. o kolejne 5,3% (GUS, 2013 c). Tempo tego spadku jest tak
duże, że jeśli nie nastąpi jego zahamowanie, to za niecałe dziesięć lat liczebność
loch w krajowym programie (realizowanym przez POLSUS) będzie bardzo mała
(wykres 7), co praktycznie doprowadzi do zaniechania jego realizacji, a hodowla
i produkcja będzie przejęta całkowicie przez firmy hybrydowe.
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Wykres 7. Pogłowie loch w latach od 2006 do 2011 i prognoza trendu do roku 2020

Przyczyn tej trudnej sytuacji należy upatrywać w dość złożonych uwarunkowaniach wewnętrznych i zewnętrznych. Najsilniejszy wpływ na stan sektora ma
niezwykłe, jak na warunki ekonomiczne, rozdrobnienie produkcji. Według spisu
GUS, w roku 2010 świnie utrzymywało 397,7 tys. gospodarstw. Obecnie jest to
prawdopodobnie około 350 tys. i ich liczba nadal maleje. Nadal jednak mamy
w Polsce więcej gospodarstw zajmujących się chowem świń niż w całej Unii
Europejskiej.
W 2011 r. kontrolą użytkowości, prowadzoną przez POLSUS, było objętych 13 586
loch, z których 11 466 należało do ras matecznych (6317 pbz i 5149 wbp), 1316 do
ras ojcowskich (736 Duroc, 513 Pietrain i 67 Hampshire) oraz 804 lochy do rodzimej
rasy puławskiej. Liczba loch ras złotnickiej białej i złotnickiej pstrej, uczestniczących
w 2011 r. w kontroli użytkowości, realizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, wynosiła odpowiednio 661 i 826. Wykres 8 obrazuje udział loch
poszczególnych ras w populacji aktywnej.
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Wykres 8. Struktura rasowa loch objętych kontrolą użytkowości w 2011 r.
(dane POLSUS i UP Poznań, 2012)

Od 2000 r. pogłowie koni w Polsce systematycznie maleje, z 549,7 tys. sztuk do
264,2 tys. sztuk w 2010 r. W 2012 r. pogłowie koni w gospodarstwach rolnych
wynosiło 222,2 tys. sztuk, w tym w sektorze prywatnym 217,5 tys. (97,9%) (GUS,
2012 a). Na niezmienionym poziomie pozostaje wykorzystanie konia w wyczynowych dyscyplinach sportu konnego, ale dotyczy ono niewielkiego odsetka
pogłowia, około 2–3%. Konie, pozostające poza sektorem rolniczym, nie są
uwzględnione w spisie GUS, dlatego też faktyczna liczba koni w Polsce jest
większa i szacuje się, że wynosi ona około 310 tys. sztuk.

Wykres 9. Pogłowie koni w latach 2000–2011 (GUS, 2012 a)
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W pogłowiu klaczy hodowlanych wyraźnie dominuje rasa koń zimnokrwisty
(39,6%) i jej procentowy udział w hodowli nie zmienia się od 15 lat. Udział koni
rasy małopolskiej w populacji hodowlanej zmniejszył się w ciągu ostatnich 15 lat
o połowę i obecnie wynosi około 6,4%. Podobna sytuacja zaistniała w przypadku
koni rasy wielkopolskiej, których w populacji aktywnej w 1995 r. było około 25%,
a obecnie jest ich zaledwie około 6,3%. Populacja koni rasy śląskiej w ciągu
kilkunastu ostatnich lat także zmniejszyła się i obecnie stanowi około 6,6%.
Wyraźną progresję wykazała natomiast rasa polski koń szlachetny półkrwi, której
liczebność, w porównaniu z rokiem 1995, wzrosła czterokrotnie i obecnie udział tej
rasy wynosi około 9,5%. Wyraźny wzrost odnotowały także nasze dwie rasy
pierwotne (prymitywne): konik polski i huculska, do czego niewątpliwie przyczyniło się objęcie ich ochroną zasobów genetycznych. O ile 15 lat temu ich udział
w populacji wpisanej do ksiąg wynosił niespełna 2,5%, to obecnie jest ich około
11,3% (konik polski: 4,7%, a huculska: 6,6%). Kuce i konie małe, których udział
w krajowym pogłowiu 20 lat temu był znikomy, obecnie zbliżają się do poziomu
9%. Udział ras pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej wynosi około 8,5%
pogłowia hodowlanego. Niewielki odsetek stanowią konie takich ras importowanych, jak: kłusaki, szetlandy i konie trakeńskie; łącznie około 2,2%.
W grupie ogierów hodowlanych nastąpił wyraźny wzrost w rasie koń zimnokrwisty. W 1995 r. ogiery te stanowiły 39,4%, a obecnie 46,7% wśród wszystkich
ogierów dopuszczonych do krycia. W porównaniu z rokiem 1995, zdecydowany
spadek można odnotować wśród reproduktorów ras szlachetnych, za wyjątkiem
ogierów rasy polski koń szlachetny półkrwi, których udział wzrósł dwukrotnie.
Trzykrotnie zmniejszyła się liczebność ogierów rasy małopolskiej i niemalże o tyle
samo rasy śląskiej. Największy spadek miał miejsce w rasie wielkopolskiej, gdzie
jeszcze 15 lat temu udział reproduktorów, dopuszczonych do krycia wynosił
23,4%, a obecnie jest to zaledwie 1,4%. Wzrost zainteresowania hodowlą koni rasy
huculskiej i rasy konik polski oraz kuców i koni małych sprawił, że liczba ogierów
tych ras, w porównaniu do 1995 r., zwiększyła się około 2–3-krotnie, podobnie jak
liczba klaczy. Powoli, ale systematycznie wzrasta także udział reproduktorów
takich ras, jak: kłusak, kuc szetlandzki i trakeńska.
Liczba klaczy wpisanych do ksiąg w 2012 r. wynosi około 21,8 tys. sztuk,
a ogierów około 4,7 tys. sztuk. Tym samym, pracą hodowlaną jest objętych około
26,5 tys. osobników, co stanowi około 8,5% całkowitej populacji koni w kraju.
Niemniej należy stwierdzić, że odsetek koni hodowlanych powoli, aczkolwiek
systematycznie wzrasta (PZHK, 2013).
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Wykres 10. Struktura rasowa pogłowia klaczy wpisanych do ksiąg w roku 2012
(PZHK, 2013)

Do połowy lat 80. XX wieku liczebność owiec w Polsce systematycznie rosła,
osiągając w 1986 r. stan 4 mln 900 tys. sztuk. W tym okresie owczarstwo było
rentowną gałęzią rolnictwa, ukierunkowaną na produkcję wełny, uzupełnianą
produkcją żywca jagnięcego. Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku odnotowano
znaczące obniżenie opłacalności produkcji, której główną przyczyną był spadek
cen wełny. Od tego czasu krajowe pogłowie systematycznie maleje, a zmniejszeniu
ulega zarówno liczba zwierząt ogółem, jak i w populacji aktywnej. Na przestrzeni
ostatnich 15 lat pogłowie owiec zmniejszyło się z 713 tys. w 1995 r. do około
267,7 tys. w 2010 r., w tym 169,2 tys. maciorek (GUS, 2012 a). Populacja aktywna
zmniejszyła się odpowiednio ze 132 tys. do około 70 tys. maciorek. W grudniu
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2012 r. pogłowie owiec ogółem zwiększyło się w stosunku do stanu z grudnia 2011
r. o 5,8 tys. sztuk (o 2,7%), do poziomu 218,5 tys. sztuk. Populacja maciorek
spadła w tym okresie o 6,3%, do poziomu 134,7 tys. (GUS, 2013 b).

Wykres 11. Pogłowie owiec, w tym maciorek, w latach 2000–2011 (GUS, 2012 a)

W 2011 r. do ksiąg zwierząt zarodowych było wpisanych 72 tys. maciorek, reprezentujących 33 rasy, odmiany i linie owiec. Liczba tryków używanych w rozrodzie
wynosiła około 4000, w tym w stadach hodowlanych w kryciu brały udział 1962
tryki. W ostatnim 15-leciu w strukturze rasowej krajowego pogłowia największy
odsetek stanowiły owce krajowe, tj. merynosy polskie, polskie owce nizinne
i długowełniste (wykres 12). Należy jednak podkreślić, że udział tych populacji
ulegał systematycznemu zmniejszeniu – od 78,3% w 1995 r. do 57,3% w 2010 r.
Największy spadek miał miejsce w przypadku merynosów polskich (21,2%)
i polskich owiec nizinnych (6,4%), a w przypadku polskich owiec długowełnistych
nastąpiło zwiększenie ich udziału o 6,6%.
Owce merynosowe przez dziesiątki lat selekcjonowano, kładąc nacisk na wełnisty
kierunek użytkowania. Z chwilą, gdy w ogólnych dochodach stada sprzedaż wełny
zaczęła mieć znaczenie marginalne, a właściciele stad przestawiali się na produkcję
jagniąt rzeźnych, zainteresowanie tymi populacjami ulegało zmniejszeniu. Zahamowanie tendencji spadkowej, a nawet niewielki wzrost liczebności zanotowano
w populacjach maciorek polskiej owcy nizinnej i długowełnistej, w których to
grupach rasowych większość odmian objęto programami ochrony zasobów genetycznych, a wypłacone dotacje wpłynęły na zahamowanie procesu likwidacji stad.
Owce rasy merynos polski, z wyjątkiem nielicznej grupy merynosa barwnego,
a ostatnio merynosa starego typu, nie korzystały z takiego wsparcia.
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Wykres 12. Zmiany struktury rasowej maciorek, wpisanych do ksiąg w latach 1995–2010
(%) (dane wieloletnie PZOw)

Wykres 13. Struktura rasowa maciorek wpisanych do ksiąg w 2011 r. (dane PZOw, 2012)
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Na szczególną uwagę zasługuje wzrost udziału polskiej owcy górskiej w strukturze
populacji aktywnej. W 1995 r. owce te stanowiły jedynie 6,7%, natomiast w 2010
r. już 28,7%. Populacja owiec ras mięsnych w 1995 r. stanowiła 7,2%, ale
w kolejnych latach ich udział systematycznie wzrastał, osiągając 19,5% w roku
2005, po czym uległ obniżeniu do 9,8% w 2010 r. Było to spowodowane względami ekonomicznymi, bowiem stada ras mięsnych zostały wyłączone z jakichkolwiek form wsparcia. Z uwagi na rolę, jaką tryki tych ras powinny spełniać przy
mięsnym kierunku użytkowania, należy jak najszybciej podjąć działania, mające na
celu zahamowanie redukcji populacji owiec ras mięsnych.
W Polsce nie ma dużych tradycji chowu kóz. Jedynie na terenach górskich
i podgórskich oraz na Pomorzu i w Wielkopolsce populacje kóz mlecznych były
liczniejsze niż w innych rejonach kraju (Bagnicka i in., 2004). Według powszechnego spisu rolnego z 2002 r., w Polsce było ponad 193 tys. zwierząt tego gatunku,
w tym 111 tys. kóz matek. Powszechny spis rolny, przeprowadzony w czerwcu
2010 r. wykazał, że w Polsce było utrzymywanych już jedynie 117 268 kóz, w tym
93 490 samic 1-rocznych i starszych. W 2011 r. pogłowie kóz uległo dalszemu
zmniejszeniu, do poziomu 111,8 tys. zwierząt (GUS, 2012 a).
W 2010 r. do ksiąg zwierząt zarodowych było wpisanych jedynie 195 kóz, reprezentujących 8 ras (włączając kozy barwne bezrasowe), a w rozrodzie w stadach
hodowlanych brały udział 24 kozły. Populacja aktywna stanowiła niespełna 0,1%
populacji samic. Dane o liczebności kóz matek, objętych oceną użytkowości
mlecznej i rozpłodowej w Polsce od 1995 do 2010 r. zestawiono w tabeli 1. Do
2007 r. systematycznie wzrastała liczba kóz hodowlanych, wpisanych do ksiąg
zarodowych, po czym nastąpiło gwałtowne zmniejszenie populacji.
Tabela 1. Liczba stad i kóz matek objętych oceną użytkowści mlecznej i rozpłodowej oraz
liczba zwierząt zarodowych w Polsce od 1995 r. (dane PZOw)
Rok
oceny

Liczba
stad

1995
2000
2005
2010
2011

158
86
96
13
15

Liczba kóz
objętych
oceną
5118
3689
4336
195
194

Liczba kóz
zarodowych

Liczba kozłów
rozpłodowych

Odchów kozłów
rozpłodowych

1800
2512
2548
182
197

brak danych
161
146
24
22

182
161
146
19
22

W tabeli 2 zestawiono typy użytkowe oraz rasy kóz utrzymywanych w Polsce.
Najczęściej były to kozy o jednostronnym użytkowaniu mlecznym, w okresie
największego rozwoju populacji aktywnej stanowiły one niemal 100% populacji.
Po 2007 r. wzrósł udział kóz o jednostronnym użytkowaniu mięsnym. Jednak, przy
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drastycznie małej liczbie kóz, objętych oceną użytkowości mlecznej, dane po 2007
r. nie są reprezentatywne dla całej populacji tych zwierząt w Polsce, gdzie prawdopodobnie w dalszym ciągu przeważają kozy o jednostronnej użytkowości mlecznej
bądź pogłowie bezrasowe o wielostronnej użytkowości.
Tabela 2. Stan populacji aktywnej w poszczególnych rasach kóz (dane PZOw)
Typ użytkowy

Rasy mleczne

Mieszańce
mleczne
Dwustronnie
użytkowe
Mieszańce
mięsne
Rasa mięsna
Rasy lokalne

Rasa

Rok oceny
2005
2010
1904
30

biała uszlachetniona

1995
3671

2000
2132

barwna uszlachetniona

159

684

933

15

19

saaneńska

394

477

859

13

12

alpejska

208

278

263

14

9

białe bezrasowe

236

117

429

-

3

barwne bezrasowe

329

64

391

3

3

2 A-N

4 A-N

6 A-N

7

-

-

burska

98

89

karpacka

18

24

T/A-N

91 T.

krzyżówki

30

7

2011
29

T – rasa toggenburska; A-N – rasa anglo-nubijska.

W Polsce zaprzestano prowadzenia prac hodowlanych dla grzebiącego drobiu
mięsnego – nie mamy już własnych stad zarodowych kur mięsnych i indyków, a do
produkcji kurcząt brojlerów i młodych indyków rzeźnych używane są wysoko
wydajne mieszańce towarowe z importu. Ostatnie rody zarodowe kur mięsnych,
wyhodowane w latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku (zestawy hodowlane
ASTRA), zostały zlikwidowane w latach dziewięćdziesiątych XX w. Podobny los
spotkał rody zarodowe indyków (zestawy hodowlane WAMA). Polski materiał
genetyczny przegrał konkurencję z firmami zagranicznymi.
Materiał hodowlany kur mięsnych jest importowany w formie piskląt z zestawów
rodzicielskich, przede wszystkim z: Ross (Aviagen Broiler Breeders – EW Group),
Hubbard (Grupa Grimaud) i Cobb (Tyson Foods). Import piskląt towarowych jest
marginalny. Polska jest eksporterem netto piskląt brojlerów (około 35 mln
w 2011 r.). Materiał genetyczny indyków trafia do Polski w formie piskląt
z zestawów rodzicielskich BUT i Nicholas (Aviagen Turkeys – EW Group) lub
Hybrid (Hendrix Genetics), od których uzyskuje się w krajowych fermach rodzicielskich pisklęta towarowe. W ten sposób pokrywa się około 30% zapotrzebowa-
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nia na pisklęta towarowe indyków. Pozostały materiał do odchowu pochodzi
bezpośrednio z importu (jaja lub pisklęta).
Fermowa produkcja jaj opiera się w około 95% na materiale hodowlanym, importowanym w postaci stad rodzicielskich. W produkcji towarowej jaj wykorzystuje
się materiał niosek: Hy Line Brown i White (USA), Lohmann Brown i White (EW
Group), ISA Brown, Bovans Goldline i White (Hendrix Genetics), Tetra (Węgry)
oraz Dominant (Czechy). Pozostałe 5% piskląt pochodzi z krajowych ferm zarodowych i jest przeznaczone przede wszystkim do produkcji jaj w chowie wolnowybiegowym (w tym ekologicznym) i częściowo ściółkowym. Rocznie na rynek
trafia około 10 mln piskląt (kurek i kogutów) z krajowych ferm zarodowych.
Większość z nich, w tym wszystkie kogutki, trafiają do chowu przyzagrodowego.
W tabeli 3 zestawiono podstawowe informacje o krajowych rodach zarodowych
kur. Polska posiada obecnie 3 fermy zarodowe niosek, w tym jedną, utrzymującą
ród ZS-11 o niewielkim znaczeniu dla produkcji intensywnej.
Tabela 3. Wykaz rodów hodowlanych kur nieśnych, doskonalonych w 2012 r.
(dane KRD-IG)
Lp.
1.

Hodowca, adres
MESSA
Ośrodek Hodowli Zarodowej
Sp. z o.o. Mienia
05-319 Cegłów
woj. mazowieckie

2.

Zarodowa Ferma Kur
Rszew Sp. z o.o.
ul. Klonowa 93
95-050 Konstantynów Łódzki
woj. łódzkie
Zofia i Gracjan Skórniccy
Hodowla Kur Zielononóżek
ul. Szamotulska 43
64-550 Duszniki
woj. wielkopolskie

3.

Symbol rodu
V-44
M-55
N-22
L-11
C-66
G-77
R-55
S-11
S-55
N-88
P-55
ZS-11

Nazwa rodu (rasa)
Rhode Island Red
Rhode Island White
New Hampshire
Barred Rock
Barred Plymouth Rock
Barred Rock
Rhode Island Red
Sussex
Sussex
New Hampshire
Barred Rock
zielononóżka kuropatwiana

Program genetycznego doskonalenia populacji gęsi, prowadzony w Zakładzie
Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB w Kołudzie Wielkiej, jest realizowany
na bazie genotypu gęsi białych kołudzkich i dotyczy rodu męskiego W-33
i żeńskiego W-11. Liczebność ptaków, utrzymywanych na fermie zarodowej
w 2011 r. wyniosła 1270 samców i 4506 samic w rodzie hodowlanym W-11,
natomiast w rodzie W-33 znacznie mniej, bo 453 gęsiory i 1497 gęsi. Do produkcji
materiału towarowego jest wykorzystywany zestaw rodzicielski ♂ W-33 x ♀ W-
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11. Do 2010 r. włącznie reprodukowano także zestaw hodowlany ♂ W-11 x ♀ W11. Stada rodzicielskie są użytkowane maksymalnie do czterech kolejnych sezonów reprodukcyjnych. Wielkość zaplecza reprodukcyjnego gęsi w latach 2004–
2012 kształtowała się w przedziale od 224 tys. do blisko 263 tys. samic, osiągając
w 2010 r. – 242,7 tys., a w 2012 – 212,9 tys. samic. Struktura wiekowa zaplecza
reprodukcyjnego gęsi w latach 2004–2012 była nierównomierna, co jest konsekwencją braku ekonomicznej stabilności produkcji mięsa gęsiego i jego nadprodukcji w latach 2006–2008.
Rasa gęsi Białych Kołudzkich® obejmuje 98% populacji gęsi w Polsce. Produkcja
gęsiny jest oparta na mieszańcach gęsi Białej Kołudzkiej® (W-31). Mieszaniec ten,
utrzymywany w proekologicznych warunkach (wybiegi zielone, pastwiska),
żywiony według technologii IZ PIB ZD Kołuda Wielka, jako gęś owsiana, jest
niezaprzeczalnie fenomenem polskiej myśli hodowlanej. Gęsinę, pozyskaną z gęsi
Białej Kołudzkiej® w określonym systemie chowu, wyróżnia prozdrowotny
charakter mięsa i tłuszczu oraz wysoka wartość odżywcza. Ze względu na jej
walory dietetyczne jest zaliczana do zdrowej żywności.
Oprócz rodów W-33, W-11 i ich mieszańca towarowego W-31 oraz 14 genotypów,
objętych programami ochrony, w Polsce są użytkowane również stada reprodukcyjne gęsi, pochodzące z zagranicznych hodowli, głównie z Francji i Niemiec. Do
populacji tych należą gęsi: White Goslings G-35 oraz Tapphorn. Udział populacji
zagranicznych w zapleczu reprodukcyjnym gęsi wynosił w 2012 r. zaledwie
1,03%.
Program genetycznego doskonalenia populacji kaczek jest realizowany na bazie
genotypu kaczek typu Pekin i obejmuje obecnie rody hodowlane A-55 i F-11.
Ponadto, doskonali się populację kaczek Dworka (ród D-11), wytworzoną
z udziałem kaczorów Cayuga, krzyżowanych z samicami rodów A-44 i A-55
kaczek typu Pekin. Liczebność dorosłych ptaków, utrzymywanych na fermie
zarodowej w 2011 r. wyniosła w rodzie A-55 – 98 kaczorów i 393 kaczki,
a w rodzie F-11 – 132 samce i 526 samic. Rody hodowlane kaczek są wykorzystywane do produkcji dwóch zestawów rodzicielskich: ♂ A-55 x ♀ F-11 oraz ♂ F11 x ♀ A-55. Na zaplecze reprodukcyjne rozprowadzono w 2012 r. 18,89 tys.
samic kaczek typu Pekin (Anas platyrhynchos) oraz 4,5 tys. samic kaczek piżmowych (Cairina moschata). Do produkcji kaczek rzeźnych wykorzystuje się pisklęta
towarowe, pochodzące od krajowych i zagranicznych zestawów hodowlanych.
Wśród tych ostatnich zdecydowaną większość stanowi materiał przywożony
z Czech i Francji. Większość zagranicznych stad rodzicielskich kaczek typu Pekin
i kaczek piżmowych, dostarczanych do Polski pochodzi z firmy Groupe Grimaud
(Francja). Udział populacji zagranicznych w zapleczu reprodukcyjnym kaczek
wynosi 57,3%.
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Łączna liczba ferm mięsożernych zwierząt futerkowych, według szacunkowych
danych, wynosi około 1000. Najliczniejsze są fermy norek. Jest ich około 400, przy
łącznej obsadzie szacowanej na 1,2–1,5 mln samic stada podstawowego. Ferm
lisów polarnych jest około 200, przy obsadzie 7500 samic stada podstawowego,
ferm lisów pospolitych około 200, przy obsadzie do 20 000 samic stada podstawowego. Liczba ferm jenotów nie przekracza 20, przy obsadzie 600–800 sztuk samic
stada podstawowego. Niewiele jest także ferm tchórzy – poniżej 10, przy obsadzie
200 sztuk samic stada podstawowego. Liczba ferm szynszyli, według danych
szacunkowych, wynosi około 1000, przy stanie 15 i więcej samic. Łącznie
w Polsce jest utrzymywanych około 40 tys. samic stada podstawowego szynszyli.
Fermy królików, które są bardzo rozdrobnione, liczą według ostatniego spisu
rolnego 630 tys. samic stada podstawowego. Liczba ferm nutrii jest niewielka
i trudna do określenia. Najwięcej małych ferm przydomowych występuje
w województwach: wielkopolskim i podkarpackim.
Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat zmniejszał się popyt na wyroby futrzarskie
długowłose, o niskiej jakości (jenoty, nutrie, króliki), co spowodowało drastyczny
spadek chowu zwierząt futerkowych, zwłaszcza roślinożernych. W kolejnych
latach następował systematyczny spadek pogłowia, które w 1996 r. liczyło ponad
1 mln samic, natomiast w 2010 niewiele powyżej 600 tys. sztuk. Jeszcze bardziej
gwałtowny spadek odnotowano w hodowli nutrii, gdzie na przełomie lat 80. i 90.
ubiegłego wieku produkowano około 3 mln skór, a obecnie wielkość tej populacji
szacowana jest na 10–20 tys. samic. Najlepsza, w miarę stabilna sytuacja, dotyczy
hodowli szynszyli. Krajowa produkcja tych skór jest szacowana na około 60 tys.
sztuk rocznie. W obrocie światowym na rynkach aukcyjnych utrzymuje się stałe
zainteresowanie luksusowymi skórami tych zwierząt. Notuje się stały i stosunkowo
duży popyt (przy atrakcyjnych światowych cenach) na skóry mięsożernych zwierząt futerkowych, a zwłaszcza norek. Efektem tej sytuacji był gwałtowny rozwój
ferm norek, przy jednoczesnej stagnacji ferm lisów, zwłaszcza lisów polarnych.
W strukturze produkcji skór najbardziej liczącą pozycję stanowią norki – od 4,5 do
5,5 mln sztuk, w tym około 50–75% to norki brązowe, 15–20% norki czarne,
a reszta – norki kolorowe. Zdecydowanie niższy poziom ma produkcja skór lisich,
szacowana według różnych źródeł na 90 do 180 tys.m w tym około 6–8,8 tys. skór
przypada na lisy polarne. Pomimo wzrastającego zainteresowania skórami jenotów,
ich produkcja w Polsce jest niska i wynosi zaledwie 2,5–3 tys. skór. Jeszcze niższą
pozycję mają skóry tchórzy, bo tylko około 1,2 tys. sztuk (Bielański i Kowalska,
2013; Kowalska i Bielański, 2010 a,b, 2011, 2013; Piórkowska, 2013;
Wrzecionowska i Bielański, 2013).
W 2012 r., według danych Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt, oceną wartości
użytkowej i hodowlanej było objętych w Polsce 349 stad zwierząt futerkowych
o łącznej liczbie 50 605 samic stada podstawowego, w tym ferm lisów pospolitych
było 20 o obsadzie 3579 samic, a 10 stad lisów polarnych liczyło 1827 samic.
Wśród mięsożernych zwierząt futerkowych najliczniejszą populacją aktywną są
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norki. Łącznie oceną było objętych 59 ferm o obsadzie 32 867 samic. Mało liczna
jest populacja aktywna jenotów (2 fermy o obsadzie 135 samic stada podstawowego) i tchórzy (2 fermy – 79 samic stada), które w całości uczestniczą w programie
ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Wśród roślinożernych
zwierząt futerkowych oceną wartości użytkowej objęto 175 ferm króliczych
o obsadzie 2518 samic stada podstawowego oraz 67 ferm szynszyli o pogłowiu
9155 samic. Najgorzej przedstawia się sytuacja w hodowli nutrii. W 2012 r. było
objętych oceną tylko 14 stad o łącznej liczbie 445 samic (KCHZ, 2013).
W latach 2003–2006 liczba rodzin pszczelich wahała się w granicach 1 miliona (od
827,4 tys. do 1091,9 tys.). W latach 2007–2009 miały miejsce masowe upadki
pszczół, określane syndromem CCD (Colony collapse disorder) bądź syndromem
CDS (nagłej depopulacji), sięgające nawet 30% pogłowia, a w niektórych pasiekach, a nawet regionach do 100%. Od 2010 r. populacja pszczół systematycznie
wzrasta – w 2012 r. zarejestrowano 1 280 693 pni w 52 tys. pasiek.
Gatunek pszczoła miodna dzieli się na podgatunki, w języku potocznym określane
jako rasy. Księgi hodowlane są prowadzone dla pszczół trzech podgatunków: Apis
mellifera carnica – kraińskiej, Apis mellifera caucasica – kaukaskiej i Apis mellifera mellifera – środkowoeuropejskiej. Programy hodowlane dla pszczół kraińskich
stanowią 76% programów ogółem, dla pszczół kaukaskich 16% oraz dla pszczół
środkowoeuropejskich 8%. Dla tego ostatniego podgatunku jest prowadzony
program ochrony zasobów genetycznych, mający na celu zachowanie pszczół,
które pierwotnie zasiedlały teren naszego kraju.
W latach 2006–2010 w Polsce około 45% pszczelarzy użytkowało w swoich
pasiekach pszczoły podgatunku A. m. carnica, w 14% pasiek tylko A. m. mellifera,
a w 3,8% pasiek tylko A. m. caucasica. W pozostałych pasiekach znajdowały się
pszczoły bądź dwóch podgatunków (A. m. carnica i caucasica: 8,6%) bądź trzech
podgatunków (A. m. carnica, caucasica i mellifera: 2,1%). W 22% pasiek są
użytkowane pszczoły rasowe i mieszańce użytkowe. Od 2007 r. obserwuje się
wzrost pogłowia pszczół syntetycznej linii Buckfast, które w 2008 r. użytkowano
w 2,4% pasiek, w 2009 r. w 12%, a w 2010 r. już w 13,6% pasiek. Pszczoły objęte
programami ochrony zasobów genetycznych są utrzymywane tylko w województwach północnych i na Podlasiu (od 24% do 39% pasiek) oraz w powiecie radomszczańskim (łódzkie). W pozostałych regionach w większości jest utrzymywana pszczoła A. m. carnica (od 56% do 98%). Niestety, w Polsce nie prowadzi się
systematycznego monitoringu trendów w wielkości poszczególnych populacji
pszczół i rejonizacji ich użytkowania.
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Tabela 4. Stan populacji aktywnej pszczół w poszczególnych podgatunkach
(dane KCHZ, 2012)

Liczba matek pszczelich wg identyfikacji,
stan na 30.06.2012 r.

Rasa
kraińska kaukaska środkowoeuropejska

Wpisane i zakwalifikowane do wpisu do ksiąg

820

103

185

W ocenie stacjonarnej

1303

119

268

Razem

2123

222

453

W Polsce działają trzy ośrodki hodowlane, zajmujące się realizacją programów
hodowlanych dotyczących karpia: 1) Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej
Polskiej Akademii Nauk w Gołyszu, 2) Rybacki Zakład Doświadczalny Instytutu
Rybactwa Śródlądowego w Zatorze oraz 3) Rybacka Stacja Doświadczalna SGGW
Łąki Jaktorowskie.
W ZIGR PAN Gołysz jest hodowanych 17 linii: polskie nr 2, 3, 6, knyszyńska K,
węgierskie W, 7, 8, 0, T, francuska F, jugosłowiańska J, ukraińskie Ur i Up
(pełnołuska), litewskie B i BVP, izraelska Dor-70, niemiecka N. W Rybackim
Zakładzie Doświadczalnym w Zatorze są hodowane dwie linie polskie: zatorska
i starzawska (pełnołuska). W Łąkach Jaktorowskich są utrzymywane: linia jaktorowska oraz linia sobieszyńska (jest to karp pełnołuski). Za wyjątkiem karpi
dekoracyjnych, wszystkie linie należą do mięsnego typu użytkowego. W tabeli 5
przedstawiono liczby tarlaków i selektów (oraz wartość łączną) poszczególnych
linii hodowlanych karpia w 2012 r.
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Tabela 5. Liczba tarlaków i selektów w liniach hodowlanych (stan z 2012 r.)
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Linie czyste
Rok założenia
hodowlane karpia
lub sprowadzenia
polska landecka 2
1954
polska ochabska 3
1954
polska gołyska 6
1956
polska knyszyńska K
1966
węgierska W
1966
węgierska 7
1973
węgierska 8
1973
węgierska 0
1973
węgierska T
1973
francuska F
1975
jugosłowiańska J
1978
niemiecka N
1985
ukraińska ramowa Ur
1986
ukraińska pełnołuska Up
1986
izraelska DOR-70
1989
litewska bubiajska B
1995
litewska BVP
jaktorowska
sobieszyńska
zatorska
starzawska

1995
1947
1962
1956
1976

Razem

Tarlaki
(szt.)
107
71
113
95
118
52
45
34
35
86
18
24
50
44
92
46

Selekty
(szt.)
–
–
119
–
–
160
56
–
–
–
–
–
–
270
–
300

7
69
190
124
85
1505

151
467
361
–
–
1884

Łącznie
(szt.)
107
71
232
95
118
212
101
34
35
86
18
24
50
314
92
346
158
536
551
124
85
3389

Hodowlą pstrąga zajmuje się ZHRŁ Rutki, gdzie populacja rozrodcza selekcjonowanych pstrągów jesiennego tarła liczy około 400 osobników, a wiosennego tarła
ponad 1000 szt. Ograniczona liczba ośrodków, utrzymujących tarlaki oraz prowadzących ich ocenę i charakterystykę, zarówno hodowlaną, jak i użytkową, umożliwia koncentrację prac nad tym gatunkiem ryb użytkowych oraz zabezpiecza przed
rozproszeniem materiału hodowlanego.
W Polsce istnieją w naturze trzy odmiany (ekotypy) jelenia szlachetnego, które
wyodrębniły się wskutek izolacji ich siedlisk poprzez wielkie i mniejsze rzeki:
Wisłę, Bug, Wartę, Odrę itp. Za największego pokrojowo uchodzi jeleń bieszczadzki (karpacki), nieco mniejszy jest jeleń mazurski oraz najmniejszy jeleń
pomorski. Najchętniej hodowanymi odmianami są rodzime jelenie bieszczadzkie
i mazurskie z udziałem genów jeleni: rumuńskich, węgierskich, austriackich,
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niemieckich i szkockich. Informacje na temat stanu hodowli pochodzą od członków zrzeszonych w dwóch związkach hodowców: Polskim Związku Hodowców
Jeleniowatych (PZHJ) oraz Polskim Związku Branżowym Hodowców Jeleniowatych (PZBHJ). W pierwszym związku są zrzeszeni właściciele 137 ferm jeleniowatych, na których jest utrzymywanych około 5 tys. jeleni oraz około 25 tys. danieli
stada podstawowego (łanie) (Żabiński, 2012). W drugim związku jest zrzeszonych
około 70 właścicieli ferm, na których również jest utrzymywanych więcej danieli
niż jeleni – około 5 tys. jeleni i około 15 tys. danieli (Glezer, 2012). Według
danych szacunkowych, łączna liczba jeleni w chowie fermowym w Polsce wynosi
8–10 tys. sztuk, a danieli 30–40 tys. sztuk.

1.2.

Struktura stad i ich rozmieszczenie, w tym regionalizacja

Pomimo postępującego procesu koncentracji ziemi i polaryzacji agrarnej polskie
gospodarstwa rolne wykorzystują w swojej działalności w zdecydowanej większości technologie tradycyjne. Sprzyja to z jednej strony realizacji celu zrównoważonego rozwoju, ale z drugiej strony wpływa na obniżenie opłacalności produkcji
rolnej. Trzeba podkreślić, że cechą charakterystyczną polskiego rolnictwa jest
w dalszym ciągu jego duże rozdrobnienie, co z uwagi na liczbę i wielkość gospodarstw, pełnoetatowe zatrudnienie w sferze produkcji rolniczej oraz wartość
produkcji towarowej dało podstawy do wyróżnienia trzech subsektorów:
Subsektor 1 – obejmuje gospodarstwa, produkujące wyłącznie lub nieomal
wyłącznie na samozaopatrzenie oraz takie, które nie prowadzą uprawy. W tym
subsektorze znajduje się około 70% gospodarstw rolnych, a jego cechy charakterystyczne to: duży udział gospodarstw, prowadzonych przez rencistów oraz osoby
o przychodach z działalności pozarolniczej, duży udział gruntów odłogowanych,
wysoka pracochłonność i bardzo niski poziom produkcji.
Subsektor 2 – obejmuje gospodarstwa, odzwierciedlające średnie statystyczne dla
rolnictwa krajowego. Będą one w przyszłości wymagać zmiany orientacji
i zintensyfikowania produkcji bądź zaprzestania działalności rolniczej. Obecność
tego sektora zapewnia istnienie lokalnych rynków na produkty rolne i lokalnie
wytwarzaną żywność, jak też pozwala na utrzymanie żywotności ekonomicznej
wielu małych miast.
Subsektor 3 – obejmuje gospodarstwa o produkcji przekraczającej wartość 15 000
PLN, które wytwarzają ponad 70% produkcji rynkowej. Charakteryzuje go dobre
przystosowanie do gospodarki rynkowej, duża efektywność gospodarowania,
innowacyjność i gotowość do podejmowania ryzyka. Ekspansja tego subsektora
będzie związana z wprowadzaniem nowych technologii, a przede wszystkim
odejściem od tradycyjnej wielokierunkowości produkcji. W tym sektorze jest
niezbędne wprowadzenie zintegrowanych systemów, obejmujących produkcję,
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przetwarzanie i zbyt produktów rolnych. Charakterystykę liczbową subsektorów
przedstawiono w tabeli 6.
Tabela 6. Charakterystyka poszczególnych subsektorów
(National Human Development Report Poland, 2000)
Charakterystyka
Liczba gospodarstw (%)
Powierzchnia (%)
Zatrudnienie (%)
Wartość produkcji (%)

Subsektor 1

Subsektor 2

Subsektor 3

69,0
28,2
46,8
4,7

22,4
30,9
33,7
21,8

8,6
40,9
19,5
73,5

Należy zaznaczyć, że podział ten nie stracił na znaczeniu pomimo zmian, które
nastąpiły w ostatnim 10-leciu.
Cechą charakterystyczną chowu bydła mlecznego w Polsce jest znaczne rozdrobnienie stad. Średnia wielkość stada nie przekracza 5 krów (GUS, 2011 a). Dane te
mogą być jednak mylące, gdyż na zaniżenie średniej wielkości stada wpływają
małe gospodarstwa, utrzymujące zwykle 1–2 krowy i produkujące mleko na
samozaopatrzenie. Średnia wielkość stada dostawców mleka do przemysłu wynosi
około 10 krów. Liczba dostawców mleka spada systematycznie i w roku kwotowym 2011/2012 kształtowała się na poziomie 169 tys. (ARR, 2012). Prognozuje
się, że w kolejnych latach będzie postępować dalszy spadek liczby dostawców
mleka, do poziomu około 120 tys.
Nizinne ukształtowanie terenu Polski i duża powierzchnia użytków zielonych
sprzyjają wysokiej produkcji mleka. W ostatnich latach gwałtowny wzrost produkcji odnotowano w województwach: podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim
i mazowieckim, co jest wynikiem postępującej modernizacji gospodarstw z tych
rejonów wraz z jednoczesnym zwiększaniem ich wielkości. Wciąż liczącymi się są
województwa: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie i śląskie. Rejony te charakteryzują się niewielkimi obszarami użytków zielonych, natomiast najwyższą kulturą
rolną w kraju. Występuje w nich większe zróżnicowanie wielkości stad. Obok
obór, liczących około 20 krów, występują stada posiadające 300–500 krów.
Łącznie, we wszystkich wymienionych wyżej województwach jest utrzymywane
około 80% pogłowia krów.
W związku z wprowadzeniem zaostrzonych wymagań, dotyczących jakości mleka,
nastąpiło wyraźne rozwarstwienie producentów na posiadających:
• małe stada (do 5 krów) – gospodarstwa, wytwarzające mleko głównie na
samozaopatrzenie i sprzedające jego ewentualne nadwyżki (szczególnie
w okresie letnim) po stosunkowo niskich cenach;
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• stada średnie (10–20 krów) – gospodarstwa, dostarczające stosunkowo dobry
surowiec dla mleczarni, ale z różnych powodów nie powiększające produkcji.
Grupa ta powoli, ale systematycznie zmniejsza się;
• stada duże (40 i więcej krów) – gospodarstwa, inwestujące w sprzęt, infrastrukturę, powiększające areał i zwiększające sukcesywnie produkcję mleka.
Zakłada się, że w Polsce nadal będzie postępował proces koncentracji gospodarstw,
stosujących intensywny system produkcji. W dużych gospodarstwach nastąpi
specjalizacja na obory mleczne i odchów buhajków przeznaczonych na opas.

Wykres 14. Struktura wielkości stad bydła mlecznego w populacji aktywnej w 2012 r.
(PFHBiPM, 2013)
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Wykres 15. Struktura pogłowia stad bydła mlecznego w populacji aktywnej w 2012 r.
(PFHBiPM, 2013)

Wielkość i liczbę stad krów ras mięsnych, objętych oceną wartości użytkowej,
przedstawia wykres 16. Populacja aktywna krów mięsnych w Polsce, licząca
w 2011 r. 24 633 sztuki, była utrzymywana w 944 stadach o przeciętnej wielkości
26 krów. Wielkość stad jest bardzo zróżnicowana, od kilku do ponad tysiąca sztuk.
Dominują stada małe, liczące do 20 krów, ale około 40% zwierząt jest utrzymywanych w stadach dużych, liczących ponad 50 krów. Największa populacja aktywna
krów mięsnych występuje w Polsce północno-wschodniej (woj. warmińskomazurskie i podlaskie), a następnie w województwach zachodnich (zachodniopomorskie i lubuskie). Zdecydowanie najmniej krów mięsnych jest w 5 województwach Polski południowej (opolskie, śląskie, małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie).
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Wykres 16. Struktura wielkości stad bydła mięsnego w populacji aktywnej w 2011 r.
(PZHiPBM, 2012)

W strukturze populacji krajowej loch nadal większość stad (55%) stanowią stada
utrzymujące tylko 1 lub 2 lochy. Łącznie, ponad 75% stad liczyło do 4 loch, przy
czym utrzymywały one jedynie ponad 26% populacji.

Wykres 17. Struktura krajowego stada loch według GUS w 2010 r. (GUS, 2011 a)

142

W sektorze zarodowym świń do 2005 r. obserwowano stopniową i wyraźną
koncentrację stad. W 2006 r., w następstwie spadku pogłowia, tendencja ta została
zahamowana, zwiększył się natomiast udział stad małych, liczących do 24 loch
(z 27% w 2005 r. do 52% w 2006 r.). Udział stad średniej wielkości, tj. 25–50 loch,
zmniejszył się w stosunku do roku 2005 o 20%. Liczba stad dużych (powyżej 50
loch) pozostała na podobnym poziomie.

Wykres 18. Udział loch populacji aktywnej w stadach o różnej wielkości w grudniu 2011
(POLSUS, 2012)

Wykres 19. Procentowy udział loch zarodowych w poszczególnych województwach
w grudniu 2011 (POLSUS, 2012)
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Wielkość i struktura rasowa pogłowia koni w poszczególnych regionach kraju są
bardzo zróżnicowane. W regionach centralnym, wschodnim i północnym zdecydowanie przeważają konie zimnokrwiste, których udział w krajowym pogłowiu
hodowlanym wynosi około 41%. Konie małopolskie spotykamy głównie w historycznym miejscu wytworzenia tej rasy, tj. na terenie województw: lubelskiego,
małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Większość koni wielkopolskich wpisanych do ksiąg znajduje się na terenie województwa wielkopolskiego.
Konie śląskie są utrzymywane głównie w regionie południowo-zachodnim. Koniki
polskie występują na terenie całego kraju, ale najwięcej jest ich w Wielkopolsce
oraz na Warmii i Mazurach. Rasa huculska dominuje w regionach podgórskich
(woj. małopolskie i podkarpackie).
Większość hodowców (83,5% gospodarstw) posiada 1 lub 2 klacze. Liczba prywatnych stadnin, w których utrzymuje się od 3 do kilkunastu klaczy hodowlanych,
systematyczne wzrasta i obecnie wynosi 15%. Takich obiektów, w których znajduje się kilkadziesiąt, a w niektórych przypadkach nawet powyżej 100 klaczy hodowlanych, jest około 1,5%. Wydaje się, że ich liczba również będzie wzrastać. Byłby
to bardzo pożądany trend, gdyż zbyt duże rozdrobnienie stad nie sprzyja racjonalnie prowadzonej hodowli, co wiąże się m.in. z prawidłowym odchowem źrebiąt
i młodzieży.
Populacja aktywna owiec w Polsce w 2011 r. liczyła 72 005 maciorek, z czego
65,2% to matki i maciorki pochodzące od ras objętych programami ochrony
zasobów genetycznych, a 34,8% – rasy produkcyjne. Najwięcej zwierząt utrzymywano w rejonie działania RZHOiK w Nowym Targu i Poznaniu, a najmniej
w regionie Piotrkowa Trybunalskiego. W obrębie utrzymywanych populacji
największy odsetek stad objętych programami ochrony utrzymywano w regionach:
Białystok, Lublin, Malbork, Olsztyn.
W 2010 r. kozy były utrzymywane w 27 785 gospodarstwach, co oznacza znaczny
spadek liczby rolników, utrzymujących kozy w stosunku do roku 2002 (68 tys.
gospodarstw), przy jednoczesnym zwiększeniu przeciętnej liczebności stad (4,2
szt., w tym 3,4 kóz matek w stadzie w 2010 r. w porównaniu do 2,8 szt., w tym 1,6
kóz matek w 2002 r.) (GUS, 2011 a).
Najwięcej kóz jest utrzymywanych w Wielkopolsce, na Podkarpaciu i w Małopolsce. W 2010 r. chów i hodowlę kóz prowadziło 1,2% ogólnej liczby gospodarstw i 2,6% gospodarstw posiadających zwierzęta gospodarskie (w 2002 r. było
to 2,3% ogółu badanych jednostek). Zarówno w 2002 r., jak i w 2010 r. większość
gospodarstw w Polsce utrzymywała tylko pojedyncze kozy. Duże stada, liczące 20
i więcej sztuk, stanowiły w 2010 r. jedynie 1,6% (0,6% w 2002 r.). W stosunku do
2002 r. wzrosła liczba stad utrzymujących 5–9 (13,3% vs. 10,3%) oraz 10–19 sztuk
(3,5% vs 1,8%). Niska średnia liczebność stad jest charakterystyczna dla ekstensywnego chowu zwierząt, który przeważa w naszym kraju.
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W 2005 r., kiedy populacja aktywna liczyła około 5% kóz utrzymywanych w kraju,
najwięcej stad objętych oceną użytkowości (54) i kóz (2463 matek) znajdowało się
w województwie wielkopolskim. Drugim pod względem liczebności stad (12)
i ocenianych kóz (232) był rejon podlegający olszyńskiemu ZHOiK. W 2010 r.
jedynie 13 stad i 195 kóz było objętych kontrolą użytkowości. Były to 4 stada (31
kóz), podlegające lubelskiemu ZHOiK, 3 stada (46 kóz), podlegające nowotarskiemu ZHOiK, po 2 stada (37 i 38 kóz) w rejonie Opola i Warszawy oraz po
jednym stadzie w rejonie Łaska i Poznania (odpowiednio 34 i 9 kóz).
Analiza struktury stad oparta jest na danych o populacji aktywnej sprzed 2007 r.
Dane te uznano za reprezentatywne także obecnie, gdyż większość tych kóz/stad
jest nadal utrzymywana, aczkolwiek nie uczestniczą one w kontroli użytkowości
(wykres 20). W analizowanym okresie (1997–2007) średnia wielkość stada kóz
objętych oceną zwiększała się, natomiast zmniejszyła się znacznie liczba stad
małych, przede wszystkim poniżej 10 kóz matek.

Wykres 20. Struktura liczebności stad kóz objętych oceną użytkowości w Polsce
w latach 1996–2007 (Kaba, 2007)

Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii, produkcja fermowa żywca
rzeźnego jest prowadzona w około 6 tys. kurników. Podstawową jednostką produkcyjną jest kurnik o powierzchni około 1000 m2. W ciągu roku uzyskuje się
z niego około 180 t żywca kurcząt brojlerów. Zaplecze surowcowe przemysłu
drobiarskiego charakteryzuje się rozdrobnioną strukturą podmiotową. Około 70%
żywca rzeźnego pochodzi z ferm dysponujących 1 lub 2 kurnikami.
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Produkcję jaj spożywczych prowadzi w Polsce około 1200 ferm towarowych
o różnej skali produkcji. Fermowa produkcja jaj w około 95% opiera się na materiale pochodzącym z zagranicznych firm hodowlanych. Łączna liczebność kur
niosek, użytkowanych w 2012 r., wynosiła 35,3 mln sztuk, z czego 83,6% pochodziło z polskich ferm rodzicielskich kur nieśnych, zasiedlonych krajowym lub
zagranicznym materiałem hodowlanym, a pozostałe 16,4% było sprowadzone jako
pisklęta towarowe z krajów UE. Średnia obsada kur niosek na fermie była uzależniona od stosowanego systemu utrzymania i wynosiła w chowie: ekologicznym
1600 stuk, z wykorzystaniem wybiegów 3000 sztuk, na ściółce 8400 sztuk, klatkowym 66 600 sztuk. Rozmieszczenie w poszczególnych województwach ferm,
produkujących jaja spożywcze jest nierównomierne. I tak, w województwie
mazowieckim jest zlokalizowane 20% ferm, w wielkopolskim 17%, śląskim 13%,
opolskim 13%, małopolskim 8% i warmińsko-mazurskim 5%.
Fermy zarodowe drobiu są usytuowane w północnej i centralnej części Polski, ale
na terenie całego kraju są rozmieszczone fermy reprodukcyjne, do których są
rozprowadzane zestawy reprodukcyjne w ilościach dostosowanych do popytu. Od
2000 r. obserwuje się sukcesywny spadek sprzedaży krajowych zestawów reprodukcyjnych kur nieśnych.
Większość ferm, prowadzących hodowlę mięsożernych zwierząt futerkowych, jest
zlokalizowana na terenach północno-zachodniej Polski. Jest to związane
z bliskością dostępu do bazy paszowej. Fermy roślinożernych zwierząt futerkowych są natomiast równomiernie rozłożone na terenie całej Polski.
W Polsce największy odsetek – 97,5% stanowią pasieki małe i średnie, liczące do
80 rodzin pszczelich, nie podlegające obowiązkowi rejestracji jako dział specjalny
produkcji rolnej. W 2011 r. pasiek, liczących powyżej 80 rodzin, było jedynie
2,54%, ale w ich posiadaniu znajdowało się 14,43% wszystkich rodzin pszczelich.
Zdecydowanie największa liczba rodzin pszczelich była utrzymywana w pasiekach
liczących od 11 do 50 rodzin (53,4%), a najmniejsza w pasiekach do 5 rodzin.
Tylko 237 pszczelarzy (tj. 0,53% pasiek w Polsce) posiada pasieki, które spełniają
warunki profesjonalnych, czyli utrzymujących ponad 150 rodzin pszczelich.
Łącznie znajdują się w nich 59 754 roje pszczele, co stanowi około 5,32% pogłowia pszczół w Polsce. Średnia liczba rodzin w pasiekach profesjonalnych wynosi
252.
W Polsce regionalizacji podlegają wyłącznie 4 linie pszczoły środkowoeuropejskiej, utrzymywane w systemie stad wiodących i współpracujących w rejonach ich
naturalnego występowania. W przypadku pozostałych podgatunków rozmieszczenie pasiek uwarunkowane jest preferencjami hodowców.
Produkcja karpi jest w Polsce bardzo rozdrobniona. Zajmuje się nią prawie 900
gospodarstw rybackich, przy czym znaczących producentów jest około 360.
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Przeciętne gospodarstwo ma 5–6 hektarów stawów. Łącznie w kraju jest użytkowanych około 60 tys. ha stawów, z czego około 12 tys. ha znajduje się w grupie
gospodarstw o wielkości 20–50 ha. Większość stawów typu karpiowego jest
zlokalizowana w południowej części kraju. Liczące się kompleksy stawów znajdują się w rejonie rzeki Baryczy (stawy milickie), Małej Wisły (kompleksy stawów
skoczowsko-strumieńskich), dorzecza Skawy oraz Soły (stawy oświęcimskozatorskie) oraz na Lubelszczyźnie. Produkcja pstrąga natomiast jest skoncentrowana w północnej części kraju. Według danych Głównego Inspektoratu Weterynarii,
w Polsce w 2012 r. było 711 przedsiębiorstw, związanych z akwakulturą, podlegających autoryzacji oraz 2285 podlegających rejestracji. Zatrudnienie w sektorze
akwakultury szacuje się na około 5000 osób.
Na podstawie danych PZHJ oraz PZBHJ wiadomo, że najliczniejsze fermy jeleniowatych są zlokalizowane w północno- i południowo-wschodniej Polsce oraz na
Pomorzu, co wskazuje na najkorzystniejsze warunki dla tego typu hodowli,
zapewniające odpowiednie ukształtowanie terenu, dostępność osłoniętych od
wiatru pastwisk oraz strumieni (zbiorników wodnych), eliminujących potrzebę
dowozu wody zwierzętom. Ponadto, w wymienionych regionach kraju w większym lub mniejszym stopniu jest rozwinięta agroturystyka, która wpływa korzystnie na powstawanie małych ferm, będących dodatkową atrakcją w działalności
turystycznej ich właścicieli.

1.3. Systemy produkcji
Gospodarstwa wysoko produkcyjne utrzymują rasy wyspecjalizowane w produkcji
mleka, jak polska holsztyńsko-fryzyjska. Dominująca w strukturze rasowej rasa
PHF jest utrzymywana najczęściej systemem intensywnym, z żywieniem opartym
o TMR (Total Mix Ration) lub PMR (Partial Mix Ration), z podziałem na grupy
technologiczne zależne od poziomu produkcji i fazy laktacji. W żywieniu są
stosowane duże ilości pasz treściwych (do 50% dawki pokarmowej). Systemy
utrzymania: uwięziowy oraz wolnostanowiskowy są równoważne, aczkolwiek
należy przypuszczać, że wraz z zaostrzeniem wymogów, dotyczących utrzymania
zwierząt, odsetek obór wolnostanowiskowych będzie wzrastać.
Stada o mniejszej skali produkcji (do 10 sztuk) są utrzymywane najczęściej
w tradycyjnych oborach uwięziowych. Wykorzystywane pasze są w większości
gospodarstw pozyskiwane z naturalnych użytków zielonych. Pasze treściwe są
stosowane w ograniczonych ilościach, natomiast znaczny udział w żywieniu
zimowym ma sianokiszonka. Omawiany system produkcji jest dostosowany do
możliwości produkcyjnych bydła na poziomie 4000–5000 kg mleka. W tym
systemie produkcji są użytkowane najczęściej krowy w typie dwustronnie użytkowym, w tym ras rodzimych. Buhajki po odchowaniu do 80–100 kg masy ciała są
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sprzedawane z przeznaczeniem do dalszego chowu bądź ubijane na potrzeby
własne.
W chowie bydła mięsnego w Polsce wyróżniamy dwa systemy produkcji: krowy
z cielętami i jałówki na remont stada oraz odsadki przeznaczone do opasu. Żywienie krów i jałówek jest oparte na paszach gospodarskich. W okresie letnim stanowi
je pastwisko, często uzupełnione niewielką ilością siana lub słomy. W niewielkiej
liczbie gospodarstw stosuje się dokarmianie kiszonką z kukurydzy lub sianokiszonką i niewielką ilością (1–2 kg na sztukę dziennie) paszy treściwej. Tam, gdzie
warunki na to pozwalają, zwłaszcza w dużych stadach, zwierzęta całodobowo
przebywają na pastwisku.
W okresie zimowym krowy i jałówki są utrzymywane w budynkach. Stanowią je
zaadaptowane obory krów mlecznych, owczarnie, chlewnie, stodoły oraz prowizoryczne wiaty. Zdecydowanie dominuje utrzymanie wolnostanowiskowe, a tam,
gdzie jest wystarczająca ilość słomy – na głębokiej ściółce. Jedynie w stadach
małych, o kilku krowach, jest sporadycznie stosowane utrzymanie uwięziowe.
W większości gospodarstw opas odsadków ma charakter intensywny. Prowadzony
jest systemem alkierzowym, w oparciu o kiszonkę z kukurydzy i sianokiszonkę,
produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego oraz paszę treściwą.
Bydło jest dominującym gatunkiem zwierząt hodowanych w gospodarstwach
ekologicznych. Utrzymywane na użytkach zielonych pozytywnie wpływa na
środowisko przyrodnicze i przyczynia się do zachowania naturalnych walorów
krajobrazu. Wzrost popularności ekstensywnego lub półintensywnego systemu
utrzymania bydła mięsnego w kolejnych latach może przyczynić się do rolniczego
zagospodarowania obszarów wyłączonych z użytkowania rolniczego.
Świnie utrzymuje się w Polsce, poza niewielkimi wyjątkami, w budynkach.
Gospodarstwa hodujące świnie mogą funkcjonować w kilku modelach produkcji.
Najbardziej zaawansowany technologicznie jest model zamknięty. Utrzymywane
w nim są lochy, prowadzony jest ich rozród, odchowywane są prosięta oraz
prowadzony jest ich tucz. Inne systemy zwane są otwartymi. Mogą to być gospodarstwa utrzymujące lochy, prowadzące ich rozród i sprzedające prosięta lub
warchlaki. Mogą to być też fermy zakupujące prosięta czy warchlaki, prowadzące
ich tucz i sprzedaż tuczników.
Lochy mogą być utrzymywane indywidualnie lub grupowo. Pierwszy sposób
zapewnia ich indywidualne żywienie, likwidację walk, niepokojów i stresów,
efektywne wykorzystanie powierzchni budynku, łatwiejszą mechanizację usuwania
odchodów i żywienia oraz dobre wyniki rozrodu. Zgodnie z prawem, indywidualne
utrzymanie loch jest możliwe na tydzień przed wyproszeniem, w okresie karmienia
prosiąt oraz przez 4 tygodnie po pokryciu. Utrzymanie grupowe jest obowiązującą
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techniką utrzymania loch luźnych i prośnych w stadach, liczących powyżej 10
sztuk. Przy utrzymaniu grupowym lochy mają większą swobodę ruchu, co sprzyja
zachowaniu ich zdrowia i mają mniejsze wymagania cieplne. Cechy niekorzystne
to: walki i wzajemne nękania, zwłaszcza po zestawieniu grupy, utrudniona indywidualizacja żywienia oraz duże zapotrzebowanie na powierzchnię przez 1 lochę.
Dla ras objętych programami ochrony zasobów genetycznych najczęściej
stosowany jest zamknięty system produkcji (z zakupem lub wymianą knurów).
Zwykle hodowcy sami odchowują loszki na remont. Potomstwo nie przeznaczone
do dalszej hodowli, w tym mieszańce pochodzące z krzyżowań z innymi rasami,
jest przeznaczane na tucz we własnym gospodarstwie lub też sprzedawane jako
prosięta z przeznaczeniem na tucz. Gospodarstwa, realizujące programy ochrony,
prowadzą działalność rolniczą konwencjonalną i ekologiczną. W wielu
gospodarstwach żywienie jest oparte na paszach gospodarskich, z wykorzystaniem
pasz objętościowych. Najczęściej stosowanymi paszami są: zielonki, siano,
ziemniaki, marchew i dynie. Rolnicy, stosujący takie żywienie, obniżają koszty
produkcji. Kilka gospodarstw, a dotyczy to rasy złotnickiej pstrej, stosuje chów
wolnowybiegowy, w którym dodatkową zaletą jest znaczna poprawa zdrowotności
stada, dzięki czemu są ograniczane koszty weterynaryjne. Do pozyskania
wieprzowiny najwyższej jakości wskazane jest promowanie wolnowybiegowych
systemów utrzymania w małych i średnich gospodarstwach agroturystycznych
i ekologicznych oraz gospodarstwach niskotowarowych.
Chów i hodowla koni przebiegają w różnych systemach utrzymania. System
stajenny w okresie zimowym i system stajenno-pastwiskowy w okresie wegetacji
roślin przeważają w małych gospodarstwach, utrzymujących po kilka sztuk koni.
W większych stadninach natomiast jest stosowany prawie wyłącznie system
stajenno-pastwiskowy. Coraz częściej hodowcy, dysponujący dużymi areałami
pastwisk, stosują system bezstajenny (całoroczny wypas z dokarmianiem sianem
w okresie zimy). W tym systemie są utrzymywane najczęściej konie ras: konik
polski i huculska, ale także konie rasy zimnokrwistej. System bezstajenny, ze
względów zdrowotnych i behawioralnych, jest przyjazny dla koni, ale również – ze
względów ekonomicznych – korzystny dla hodowcy. Niewielka część pogłowia
koników polskich (około 8%) jest utrzymywana w systemie rezerwatowym, na
wolności, w ostojach i rezerwatach leśno-łąkowych, z dokarmianiem jedynie
podczas śnieżnych zim. W Bieszczadach natomiast, w wolnych tabunach,
w hodowli bezstajennej, utrzymywane są konie rasy huculskiej.
W Polsce można wyróżnić trzy podstawowe systemy produkcji owczarskiej:
intensywny, półintensywny i ekstensywny. Uwarunkowania ekonomiczne
i przyrodnicze określają możliwości zastosowania konkretnego rozwiązania,
a najważniejszymi czynnikami są: baza paszowa i system żywienia, genotyp
zwierząt, system rozrodu i odchowu potomstwa, rodzaj pomieszczeń i ich wyposażenie oraz w pewnym stopniu kierunek użytkowania. Dominującą rolę w utrzyma-
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niu owiec mają trwałe użytki zielone. Ich wielkość oraz sposób zagospodarowania
decydują o poziomie produkcji zwierzęcej w gospodarstwie.
Dominującym systemem chowu kóz jest wciąż system pastwiskowy (63% stad
w 2007 r.), jednak od dziesięciu lat utrzymuje się tendencja przechodzenia na
utrzymanie w systemie alkierzowym. W miarę rozwoju hodowli kóz znacznie
zmniejszył się odsetek stad, w którym kozy dojono ręcznie na rzecz doju mechanicznego, z 68,9% w 1996 r. do 33,3% w 2007 (Kaba, 2007). W populacji aktywnej dominował wolnowybiegowy system utrzymania zwierząt, stosowany w 2007
r. w 97,6% stad (Kaba, 2007). Mimo zwiększania się udziału stad intensywnie
użytkujących kozy mleczne, prawdopodobnie żywienie pastwiskowe będzie
zawsze systemem dominującym, a chów kóz będzie kojarzony z ekologicznymi
i ekstensywnymi systemami żywienia.
Cechą, wyróżniającą produkcję drobiarską wśród innych działów produkcji
zwierzęcej, jest wysoki stopień jej uprzemysłowienia oraz duża koncentracja
otoczenia produkcji pierwotnej. Produkcja drobiu jest realizowana zazwyczaj poza
gospodarstwem rolnym, w warunkach typowych dla zakładów produkujących
wyroby przemysłowe. Pisklęta zakupuje się w zakładach wylęgowych, pełnoporcjowe mieszanki paszowe dostarczają wytwórnie pasz, a produkowany żywiec
odbierają zakłady ubojowe. W przypadku jaj odbiera je od producenta bezpośrednio handel hurtowy lub detaliczny. Fermową produkcję drobiarską charakteryzuje
daleko posunięta specjalizacja. Nie występuje tu, tak jak często w przypadku
innych gatunków zwierząt gospodarskich, produkcja w cyklu zamkniętym. Wysoki
stopień specjalizacji wymaga ścisłej kooperacji poszczególnych ogniw w łańcuchu
produkcyjnym, tj. ferm reprodukcyjnych (produkcja jaj wylęgowych), zakładów
wylęgowych (produkcja piskląt), ferm towarowych (produkcja żywca rzeźnego lub
jaj konsumpcyjnych) oraz zakładów ubojowych i przetwórczych. Coraz częściej
wszystkie ogniwa produkcyjne są zintegrowane pionowo, także w jednym przedsiębiorstwie lub grupie kapitałowej. Bardzo często w skład takich organizmów
gospodarczych wchodzą również wytwórnie pasz.
Chów kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych odbywa się praktycznie wyłącznie
w specjalistycznych fermach, a niewielkie stadka utrzymywane systemem przyzagrodowym służą głównie samozaopatrzeniu. Liczebność takich stadek nie jest
znana i praktycznie niemożliwa do oszacowania. Nieznana jest także wielkość
produkcji ekologicznej mięsa drobiu grzebiącego. Wielkość pogłowia kur nieśnych, użytkowanych w różnych systemach chowu, przedstawia tabela 7. Dane te
nie uwzględniają jednak chowu przyzagrodowego, z przeznaczeniem na samozaopatrzenie lub sprzedaż bezpośrednią jaj. Zakres takiej produkcji jest także praktycznie niemożliwy do oszacowania.
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Tabela 7. Systemy fermowego chowu kur nieśnych w Polsce w 2011 i 2012 r.
(Wężyk i Gilewski, 2013)
System utrzymania

Liczba kur (szt.) w latach
2011
2012

% kur użytkowanych w danym
systemie (2011/2012)

Klatkowy
Ściółkowy
Wolnowybiegowy
Ekologiczny

36 225 000
3 111 900
463 700
62 500

31 611 300
3 888 700
655 800
86 100

91,0/87,2
7,7/10,7
1,2/1,8
0,1/0,3

Razem

39 963 800

36 241 000

100/100

W 2011 r. użytkowano systemem fermowym ponad 39 mln kur nieśnych, z czego
około 91% utrzymywano systemem klatkowym w około 480 fermach. Średnia
wielkość takiej fermy to około 60 tys. niosek. Systemem ściółkowym bezwybiegowym było utrzymywane około 3,1 mln niosek w około 380 fermach, przy
średniej obsadzie około 7 tys. kur. Systemem wybiegowym utrzymywano kury na
165 fermach, o średniej obsadzie około 2 tys. niosek, łącznie około 464 tys. sztuk,
co stanowi zaledwie 1,2% kur utrzymywanych systemem fermowym. Chów
ekologiczny prowadziło 48 ferm, a kury użytkowane tym systemem stanowiły
zaledwie około 0,1% pogłowia kur nieśnych w Polsce. Średnia wielkość fermy
ekologicznej to około 1600 niosek (Wężyk i Gilewski, 2013). Po wdrożeniu na
wszystkich fermach przepisów, dotyczących dobrostanu kur niosek, określonych
w Dyrektywie Rady 1999/74/WE, produkcja jaj spożywczych uległa w 2012 r.
obniżeniu o około 9% w porównaniu do roku 2011. Obniżył się także eksport jaj
spożywczych ze 169 tys. t w 2011 r. do poziomu 70 tys. t w 2012.
Większość stad gęsi jest utrzymywana w typowych lub zaadaptowanych pomieszczeniach inwentarskich, na ściółce, rzadziej na rusztach, z dostępem do wybiegu,
stanowiącego od 50 do 100% powierzchni gęśnika. Budynki te muszą zapewniać
ptakom komfort bytowania i produkcji (odpowiednia temperatura, wilgotność
powietrza, wentylacja i oświetlenie, dostęp do paszy i wody). W stadach o większej liczebności gęśnik dzieli się ruchomymi przegrodami na kojce dla 50 do 250
ptaków. Od 5–6 tygodnia życia można gęsiom udostępnić pastwisko, przeznaczając 1 ha na 100–200 sztuk. Utrzymywanie gęsi systemem intensywnym praktycznie nie jest stosowane, z uwagi na specyfikę gatunku i konieczność stosowania
wybiegów, wypasu na pastwiskach oraz żywienia paszami gospodarskimi.
Stada hodowlane kaczek są utrzymywane w systemie intensywnym lub półintensywnym. W systemie intensywnym stada hodowlane użytkuje się w bezokiennych
kacznikach bez dostępu do wybiegu oraz w regulowanych warunkach środowiska,
na głębokiej ściółce lub rusztach. W czasie wychowu i produkcji kaczki są żywio-
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ne wyłącznie mieszankami pełnoporcjowymi o zbilansowanym składzie i wartości
pokarmowej. W systemie tym należy prowadzić pełny program profilaktyczny.
W systemie półintensywnym kaczki hodowlane użytkuje się w częściowo regulowanych warunkach środowiska. W żywieniu, oprócz mieszanek pełnoporcjowych,
stosuje się również pasze gospodarskie, zbilansowane w oparciu o koncentraty lub
superkoncentraty białkowe. Ptaki w okresie wychowu od 4. tygodnia życia
i podczas reprodukcji są utrzymywane w kacznikach z dostępem do ograniczonych, słomiastych bądź zielonych wybiegów. W systemie półintensywnym kontroluje się i reguluje warunki środowiska produkcyjnego w kaczniku, stosując zalecany program świetlny i optymalizując warunki mikroklimatu. Ze względu na dostęp
do wybiegów, tak utrzymywane kaczki powinny być bardziej odporne na działanie
czynników środowiskowych.
Chów zwierząt futerkowych pod względem skali produkcji jest bardzo zróżnicowany. Na fermach dużych, powyżej 10 tys. samic norek, istnieje w pełni profesjonalny system przygotowania pasz, utrzymania pawilonów dla zwierząt, zautomatyzowanej obróbki skór oraz ich suszenia i kosmetyki przed sprzedażą. Praca na tych
fermach, zwłaszcza na terenach zagrożonych strukturalnym bezrobociem, jest
oparta na pracownikach najemnych. Światowe rynki aukcyjne skór odnotowują
duży popyt na skóry o wysokiej jakości. Wymusza to potrzebę ciągłej modernizacji
infrastruktury fermowej. W wyniku tych działań polska hodowla norek dołączyła
do światowej czołówki. Wśród europejskich producentów lokujemy się na trzeciej
pozycji.
Fermy pozostałych gatunków mięsożernych zwierząt futerkowych oraz szynszyli
są na zdecydowanie niższym poziomie technologicznym i zapewniają pracę
jedynie właścicielowi i jego rodzinie, przy niewielkiej okresowej pomocy
z zewnątrz. Najbardziej rozdrobniony jest chów królików i nutrii. W 90% są to
niewielkie przydomowe fermy, które stanowią samozaopatrzenie dla rolników.
Jedynie około 10% produkcji królików rzeźnych uzyskuje się z dużych ferm,
liczących od 200 do 1000 samic stada podstawowego.
W pszczelarstwie nie określa się systemów produkcji. Przyjmuje się podział pasiek
na: niskotowarowe – małe i średnie, liczące do 20 rodzin pszczelich, towarowe –
liczące od 20 do 80 rodzin pszczelich, profesjonalne – posiadające ponad 150
rodzin pszczelich. Odsetek pasiek, liczących do 80 rodzin pszczelich, czyli nie
podlegających obowiązkowi rejestracji jako dział specjalny produkcji rolnej,
wynosi aż 97,2%. Pozostałych pasiek jest 2,8%, w tym pasiek profesjonalnych
(powyżej 150 rodzin) – 0,6%. Jednocześnie, pasieki dzielimy na: hodowlane,
produkujące matki pszczele – użytkowe i reprodukcyjne oraz towarowe, nastawione na pozyskiwanie produktów pszczelich – głównie miodu.
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Gospodarkę rybacką można podzielić na ekstensywną i intensywną (Guziur, 1997).
Przez gospodarkę naturalną (ekstensywną) należy rozumieć taki sposób chowu ryb
w stawach, w którym wykorzystuje się jedynie ich naturalne zasoby pokarmowe.
Wszystkie zabiegi, zwiększające zasoby pokarmowe w zbiornikach wodnych, są
zaliczane już do metod intensyfikacji rybackiej. W produkcji stawowej, zwłaszcza
ryb towarowych, stosuje się trzy poziomy intensyfikacji: chów nisko intensywny,
gdy wydajność rybacka (odłów) z 1 ha stawu wynosi od 500–600 kg w zbiornikach
jałowych do 1200–1500 kg w przypadku stawów żyznych, chów intensywny
(średnio intensywny), gdy wydajność ryb z 1 ha stawu wynosi od 1200–1500 kg
w zbiornikach mało żyznych do 2500–3000 kg w stawach żyznych oraz chów
wysoko intensywny (tucz), w którym pokarm naturalny nie ma już szczególnego
znaczenia, a przyrost ryb uzyskuje się praktycznie wyłącznie na paszy wysokobiałkowej; wydajność rybacka z 1 ha stawu przekracza 3000 kg. Dla większości
gospodarstw stawowych, zarówno małych i większych obiektów, najbardziej
opłacalne są dwa pierwsze systemy produkcji. W Polsce stosowany jest zwykle
dwu- lub trzyletni cykl produkcyjny, warunkujący uzyskanie ryb, kwalifikujących
się na sprzedaż. Wiele gospodarstw rybackich, ze względu na specyfikę warunków
produkcyjnych, stosuje obydwa cykle jednocześnie.
Kształt i forma fermy zwierząt jeleniowatych zależą od zainwestowanych środków
finansowych, areału oraz ukształtowania terenu, liczby posiadanych zwierząt oraz
gatunku. Hodowla jeleniowatych jest prowadzona na kwaterach. Ze względu na
sezonowość wegetacji roślin żywienie w okresie letnim jest oparte na pastwisku,
a w okresie zimowym na paszach objętościowych (siano, sianokiszonki okopowe)
i paszach treściwych. W okresie żywienia letniego, które trwa od początku maja do
listopada, jelenie przebywają na wielohektarowych kwaterach pastwiskowych,
natomiast w okresie żywienia zimowego (grudzień – kwiecień), przepędza się je na
kwatery zimowe, gdzie koncentracja zwierząt jest znaczna, aby ograniczyć do
minimum degradację pastwiska.

1.4. Rola zwierząt gospodarskich w produkcji żywności
Mleko jest podstawowym produktem w diecie człowieka. Jest strategicznym
elementem produkcji rolniczej i ważnym artykułem w obrocie handlowym. Dla
rolnika utrzymującego bydło jest to stałe źródło dochodu. Mleczarstwo to jeden
z podstawowych sektorów polskiego rolnictwa, stanowiący 18–20% udziału
w wartości produkcji towarowej. Polska jest jednym ze znaczących producentów
mleka (12 279 tys. t) i masła (174 tys. t) w Unii Europejskiej (dane za 2010 r.,
GUS, 2012 a). Przeciętne roczne spożycie mleka w 2011 r. wynosiło 194 l, a masła
4,0 kg na osobę rocznie (GUS, 2012 a). Polska jest eksporterem mleka i jego
przetworów oraz żywca wołowego. W 2011 r. eksport produktów mleczarskich
osiągnął wartość 1 216 501 tys. euro (tab. 8).
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Tabela 8. Eksport i import produktów mleczarskich w latach 2005–2011
(Rynek mleka, 2005–2011)

Rok

Produkcja

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

11 600
11 650
11 750
12 100
12 280
11 921
12 060

Eksport
wartość
(tys. euro)
800 440
806 044
1 046 952
1 094 557
811 488
1 043 193
1 216 501

tony
603 817
646 705
621 932
739 070
737 001
734 379
771 113

Import
wartość
(tys. euro)
85 508
118 232
219 607
245 076
233 350
333 546
419 788

tony
45 649
79 838
167 648
160 098
171 171
212 802
238 541

O znaczeniu chowu bydła w polskim rolnictwie decyduje nie tylko wartość wyprodukowanego mleka (3,5 mld euro rocznie), ale również fakt, że jest to najważniejszy gatunek, wykorzystujący trwałe użytki zielone. Łącznie produkty bydlęce –
mleko i żywiec wołowy – stanowią 19,6% globalnej produkcji rolniczej i 23,5%
produkcji towarowej, przy zasadniczym udziale mleka (15% produkcji globalnej
i 17,4% produkcji towarowej) (GUS, 2012 a).
Produkowana wołowina w zdecydowanej większości pochodzi od zwierząt ze stad
mlecznych. Znaczny odsetek (około 15%) krów ras mlecznych jest krzyżowanych
z buhajami ras mięsnych. Część zwierząt eksportowanych jest za granicę (cielęta
lub młode bydło) jako materiał do dalszego opasu (do wagi ciężkiej).
Spadające od 20 lat spożycie wołowiny osiągnęło w 2011 r. wielkość zaledwie 2,1
kg na osobę rocznie (GUS, 2012 a). Do pokrycia tego spożycia wystarcza niecałe
100 tys. t wołowiny, podczas gdy produkcja wynosi 410 tys. t. Na tej podstawie
można stwierdzić, że obecnie hodowla bydła mięsnego i produkcja wołowiny może
odbywać się głównie dzięki jej eksportowi, który w 2011 r. wynosił w przeliczeniu
na tusze 350 tys. t o łącznej wartości 946 mln euro.
Produkcja wieprzowiny, mimo wyraźnej cykliczności w okresie minionych dwudziestu lat, do 2006 r. wykazywała wzrost ilościowy, a także poprawę jakości.
Wieprzowina jest głównym mięsem konsumowanym w Polsce. W ogólnej produkcji mięsa, przypadającego na statystycznego mieszkańca (75 kg), wieprzowina
stanowi około 57%. Statystyczny mieszkaniec naszego kraju spożywa rocznie
około 66–67 kg mięsa i jego przetworów, w tym 42,0 kg mięsa i wyrobów wieprzowych, wobec 26,6 kg mięsa drobiowego i 2,1 kg wołowiny.
Obecnie w Polsce produkuje się około 5125 tys. tuczników, z których uzyskuje się
2388 tys. t żywca wieprzowego, co daje 1863 tys. t mięsa w masie poubojowej
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ciepłej. Wielkość tej produkcji pochodzi od 1124,2 tys. loch przeznaczonych na
chów (GUS 2012 a).
Od 1992 r. wartość importowanego żywca i mięsa wieprzowego jest nieznacznie
wyższa niż eksportowanych szynek, konserw i wędlin. W ciągu ostatnich lat,
praktycznie od przystąpienia Polski do UE, wartość importu gwałtownie rośnie.
W 2011 r. całkowity import mięsa wieprzowego wyniósł 574 298 t, a eksport
309 765 t.
Polska z produkcją 1582 tys. t mięsa drobiowego w 2012 r. zajmowała 3–4 miejsce
wśród krajów UE, ale jak podaje KRD-IG (AgroNews z 1.08.2013), w 2013 r.
byliśmy liderem w tym zakresie. Nasz udział w unijnej produkcji mięsa drobiowego stanowi 11–12%. Szczególnie szybki wzrost (podwojenie produkcji) odnotowano w latach 2000–2005, do czego przyczyniły się zarówno wzrost krajowej konsumpcji, obecnie około 26,6 kg na 1 mieszkańca rocznie (a wg KRD-IG jest to 30
kg/mieszkańca), jak również wzrost eksportu po otwarciu rynków krajów członkowskich UE. W 2012 r. Polska wyeksportowała 577 tys. t mięsa drobiowego
o wartości około 1227 mln euro. Eksport stanowi więc ponad 36% krajowej
produkcji mięsa. Import mięsa drobiowego i jego przetworów w 2012 r. wyniósł
zaledwie 106 tys. t. W tabeli 10 przedstawiono produkcję żywca i bilans mięsa
drobiowego w Polsce w latach 2005–2012. Około 77% produkcji mięsa drobiowego stanowią kurczęta brojlery i kury po zakończonej nieśności, a 15,9% indyki,
natomiast udział drobiu wodnego stanowi tylko 7,1%.
Tabela 9. Produkcja żywca oraz bilans mięsa drobiowego w Polsce w latach 2005–2012
(tys. t) (dane IERiGŻ PIB)
Wyszczególnienie

Lata
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Produkcja żywca ogółem,
w tym:

1474

1472

1511

1666

1766

1963

2038

2260

– kurczęta brojlery

1080

1060

1087

1170

1330

1487

1556

1740

– indyki

303

322

323

341

316

345

339

360

Produkcja mięsa ogółem

1016

1037

1115

1165

1248

1374

1426

1582

Import mięsa i podrobów

82

89

97

68

69

82

99

106

Eksport mięsa i podrobów

186

215

262

295

341

456

492

577

Zużycie w kraju, w tym
samozaopatrzenie

912

911

950

938

976

1000

1033

1111

49

48

72

50

53

53

53

56

23,4

23,7

24,0

24,1

24,0

24,6

25,0

26,6

Spożycie
(kg/1 mieszkańca)
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Produkcja jaj spożywczych w Polsce jest całkowicie dostosowana do wymogów,
określonych w Dyrektywie Rady nr 1999/74/WE. W produkcji tej Polska zajmuje
wśród krajów UE niższą pozycję niż w produkcji mięsa drobiowego. W 2012 r.
z około 8,5 mld sztuk jaj (470 tys. t) mieliśmy 8% udział w całkowitej unijnej
produkcji (taki sam jak Wielka Brytania) i wśród państw członkowskich byliśmy
szóstym pod względem wielkości producentem. Roczne spożycie jaj w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosło w 2012 r. około 9,8 kg, tj. około 169 sztuk,
a w latach 2007–2010 kształtowało się w przedziale od 202 do 207 jaj. Produkcja
ta uległa w 2012 r., w porównaniu do 2011 r., znacznemu obniżeniu – o około
11%. Pod koniec pierwszej dekady obecnego wieku Polska stała się także znaczącym eksporterem jaj spożywczych i ich przetworów. W 2010 r. eksport wyniósł
151 tys. t, tj. około 2,7 mld jaj. W 2011 r. odnotowano dalsze zwiększenie eksportu
jaj spożywczych i ich przetworów – do 169 tys. t, tj. 3,1 mld sztuk jaj; w 2012 r.
obniżył się on natomiast do poziomu 70 tys. t, czyli około 1,27 mld sztuk. Bilans
jaj spożywczych w Polsce w 2012 r. przedstawiono na rysunku 1.
Polska należy do największych producentów mięsa gęsiego w Europie. Odchów i
tucz owsiany materiału towarowego gęsi jest prowadzony na podstawie Regulaminu znaku wspólnego towarowego „Młoda polska gęś owsiana”, którego właścicielem jest Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie.
Rysunek 1. Bilans jaj w Polsce w 2012 r. (Źródło: IERiGŻ-PIB)

Samowystarczalność
- 115%

Import (przywóz)
0,13 mld sztuk
7 tys. t

Produkcja
8,5 mld
sztuk
470 tys. t

Konsumpcja krajowa
– 7,36 mld sztuk
– 407 tys. t
– spożycie na mieszkańca - 169 szt.
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Eksport (wywóz)
1,27 mld sztuk
70 tys. t

W 2011 r. do uboju przeznaczono 5 936 413 sztuk gęsi owsianych, co stanowi
wzrost ich produkcji o 0,4% w porównaniu do 2010 r. Większość produkowanego
mięsa gęsiego jest lokowana na rynku niemieckim, będącym tradycyjnym rynkiem
zbytu polskiej gęsiny. Zapoczątkowana w 2009 r. promocja mięsa gęsiego
w Polsce przyczyniła się do zwiększenia jego konsumpcji. Spożycie gęsiny jeszcze
kilka lat temu wynosiło około 17–20 g na statystycznego Polaka, a obecnie zostało
podwojone. Ponadto, zapotrzebowanie na mięso gęsi owsianych rośnie, co jest
dobrą prognozą dla dalszego rozwoju tego sektora.
Dodatkowymi produktami, pozyskiwanymi podczas hodowli i produkcji gęsi, są
pierze i puch. Początki rozwoju pierzarstwa w Polsce były związane z eksportem
tego surowca, zapoczątkowanym w 1922 r. W latach 1950 do 1959 opracowano
tzw. polski standard pierza, które osiągnęło dobrą światową jakość. Roczne
możliwości produkcyjne kształtują się w Polsce na poziomie około 1570 t pierza,
w tym 366,2 t puchu. O wielkości tej produkcji decyduje w znacznej mierze
pozyskiwany od ptaków opad (1485 t pierza, w tym 356 t puchu) oraz podskub
stad hodowlanych (85 t pierza, w tym 10,2 t puchu). Polska produkuje około 3%
światowych zasobów pierza i puchu. Największymi odbiorcami polskiego pierza są
Niemcy (około 800 t), w następnej kolejności USA (110 t), Japonia (100 t) oraz
Francja, Tajwan, Szwajcaria i Austria.
Na przestrzeni lat 2006–2011 populacja kaczek rzeźnych zwiększała się systematycznie z 2 954 596 do 4 794 564 ptaków, czyli o 62,3%. W 2011 r. przeznaczono
do uboju 4 794 564 kaczki, co stanowi wzrost o 9,8% w porównaniu do 2010 r.
oraz o 47,9% do 2009. Odnotowywany wzrost zapotrzebowania na mięso kaczek
jest dobrą prognozą dla rozwoju sektora.
Mięso gęsi i kaczek odznacza się bardzo dobrymi cechami organoleptycznymi,
takimi jak: wygląd, barwa, smakowitość (smak i zapach), tekstura (kruchość
i twardość) oraz soczystość. Ponadto, mięso to wyróżnia się dużą wartością
odżywczą oraz odpowiednimi proporcjami kwasów tłuszczowych, zwłaszcza
między kwasami jednonienasyconymi (MUFA) a wielonienasyconymi (PUFA), co
nadaje mu wyjątkowe walory dietetyczne. Dodatkowe walory to drobnowłóknistość i czerwona barwa mięsa z przewagą włókien oksydatywnych, wpływających
na kruchość i teksturę surowca. Naturalna zdolność drobiu wodnego do odkładania
tłuszczu śródmięśniowego i sadełkowego wpływa na podwyższenie specyficznych
walorów smakowych tego surowca. Szacuje się, że na bukiet smaku i zapachu
mięsa gęsi i kaczek wpływa ponad 500 związków aromatycznych.
W Polsce nie ma tradycji konsumpcji mięsa końskiego, stąd produkcja koni
rzeźnych jest prowadzona głównie na eksport. W krajach, gdzie istnieje popyt na
koninę, samowystarczalność w pozyskaniu tego surowca jest niska, około 40–45%.
Stwarza to dla Polski korzystne możliwości eksportu. Dysponując odpowiednio
dużym pogłowiem, w którym udział koni ras zimnokrwistych przekracza ogółem
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50% (hodowlane i pozostałe), bez konieczności zaspokojenia rynku wewnętrznego,
możemy utrzymywać czołową pozycję w eksporcie żywca i mięsa końskiego.
Wprawdzie obecnie eksportujemy znacznie mniej koni niż w przeszłości (do 2000
r. produkcja żywca rzeźnego przekraczała 100 tys. sztuk rocznie), ale nadal jest to
około 60 tys. sztuk w żywcu i mięsie rocznie, z czego większość stanowią konie
ras zimnokrwistych. Dzięki czystości środowiska oraz żywieniu, opartym przede
wszystkim na naturalnym wypasie, polska konina jest uznawana za produkt
zdrowy, ekologiczny i najwyższej jakości.
Finalnymi produktami od owiec, użytkowanych w kierunku mięsnym, są jagnięcina i baranina. Jagnięcina to produkt uzyskiwany od zwierząt młodych, ubitych
przed uzyskaniem 12. miesiąca życia, natomiast baranina pochodzi ze zwierząt
dorosłych, najczęściej maciorek, wybrakowanych z dalszego użytkowania rozpłodowego. W 27 krajach Unii Europejskiej mięso owcze stanowi 2,5% globalnej
produkcji mięsa, natomiast w Polsce jest to jedynie 0,1%. Największymi eksporterami mięsa owczego są: Australia i Nowa Zelandia (prawie 90% eksportu światowego). Z kolei, największym importerem jest Unia Europejska. W 2009 r. import
ten stanowił ponad 30% światowego (Zawadzka, 2010).
Ze względu na wyjątkowo korzystne właściwości, określane składem kwasów
tłuszczowych, w tym zawartością SKL/CLA, witamin oraz mikro- i makroelementów, mięso owcze znajduje coraz większe uznanie współczesnego konsumenta.
Średnie jego spożycie przez mieszkańca krajów Europy Zachodniej wynosi około
3,5 kg, natomiast statystyczny obywatel Polski zjada jego śladowe ilości, 0,1 kg
rocznie. Jak wynika z aktualnych badań (Baruk i in., 2011, 2012), rodzimy konsument zaczyna interesować się tym mięsem, w związku z tym istotne jest podjęcie
działań, promujących jagnięcinę na tym rynku. Niestety, produkcja mięsa owczego
w Polsce wykazuje tendencję spadkową (z 25,2 tys. t w 1995 r. do 4,5 tys. t
w 2010), co jest efektem zmniejszania się liczebności populacji owiec. Jednocześnie, w 2010 r. udział mięsa owczego na samozaopatrzenie szacowany był na
poziomie 33% (IERiGŻ, 2011).
Wyprodukowany żywiec owczy, po odjęciu ilości wykorzystanej na tzw. samozaopatrzenie, trafia w większości na eksport. Owce rzeźne były dotychczas sprzedawane wyłącznie do krajów Unii Europejskiej, głównie do Włoch. Wzrastał równocześnie import mięsa owczego, przy szybko zmniejszającym się dodatnim saldzie
obrotów żywcem i mięsem baranim (tab. 10).
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Tabela 10. Polski handel żywcem i mięsem owczym (w tonach masy poubojowej)
(IERiGŻ, 2011)
Wyszczególnienie
Eksport ogółem, w tym:
– żywiec
– mięso
Import
Saldo

2008

2009

2010

921
912
9
199
722

1025
961
64
594
431

900
870
30
600
300

Przedstawione dane wskazują na wzrost zainteresowania polskiego rynku mięsem
owczym, co potwierdza potrzebę szerszego wprowadzania tego produktu w kraju
i tym samym uniezależnienie polskich producentów żywca od rynków obcych.
Kolejnym produktem, pozyskiwanym od owiec, a mającym znaczenie w produkcji
żywności, jest mleko. W 2011 r. światowa produkcja mleka owczego wyniosła
około 9 mln t, co stanowiło 1,5% mleka pozyskiwanego od wszystkich zwierząt,
użytkowych w kierunku mlecznym. Krajami przodującymi są: Chiny, Grecja
i Turcja, przy czym wśród 10 największych producentów aż 5 to kraje europejskie.
W Polsce produkcja mleka owczego jest niewielka, wynosi około 500 t rocznie,
a na skalę towarową użytkowane są praktycznie tylko polskie owce górskie.
Obserwacje rynku konsumenta w wielu krajach europejskich wskazują wyraźnie na
wzrost zainteresowania mlekiem owczym ze względu na jego walory smakowe
i dietetyczne. W Polsce produkcja mleka owczego i jego przetworów w sposób
znaczący mogłaby poprawić ekonomikę produkcji owczarskiej.
Na podstawie analizy roli owiec w produkcji żywności widać, że walory prozdrowotne produktów od tych zwierząt, a jednocześnie konwencjonalne metody ich
produkcji sprawiają, że często są one określane mianem żywności ekologicznej.
W wielu przypadkach produkty owcze są wpisywane na listę produktów tradycyjnych. Można tu wymienić bryndzę podhalańską i oscypka, które są pierwszymi
polskimi produktami spożywczymi zarejestrowanymi przez Komisję Europejską
jako regionalne. Produktami na wspomnianej liście są także: żętyca, ser gazdowski,
bundz oraz jagnięciny: podhalańska, z owcy rasy wielkopolskiej, ze świniarki,
beskidzka oraz udziec barani z owcy pomorskiej z czosnkiem. Przytoczone przykłady wskazują na potrzebę i możliwości zagospodarowywania rodzimej bazy
surowców owczych i promowania ich na rynku krajowym.
Rynek mięsa koziego w Polsce praktycznie nie istnieje. Produkcja mięsa koziego
ma bardzo małe znaczenie, popyt jest znikomy, ograniczony w praktyce do największych miast i związany z nieliczną grupą smakoszy oraz restauracjami,
serwującymi potrawy kuchni krajów arabskich. Prowadzona jest również sprzedaż
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koźlęciny i jej przetworów bezpośrednio w gospodarstwach lub w nielicznych,
przyzagrodowych sklepikach. W latach 90. ubiegłego wieku w okresie Świąt
Wielkanocnych eksportowano od 2 do 4 tys. koźląt do Włoch. Jednak, od dawna
eksport jest znikomy.
Produkcja mleka koziego utrzymuje się w Polsce na stałym poziomie około 35 tys.
t, z czego ponad 90% jest wciąż zagospodarowywane i przetwarzane na potrzeby
własne w gospodarstwach, w tym agroturystycznych oraz w małych, przydomowych mleczarniach. Sprzedaż ma charakter bezpośredni: w gospodarstwie lub
własnym sklepie, na stoiskach jarmarcznych czy festynach regionalnych, poprzez
dostawy do małych sklepów z tzw. „zdrową” lub „ekologiczną żywnością”, a także
poprzez sprzedaż wysyłkową. W ostatnim czasie nastąpiło zwiększenie zapotrzebowania na surowiec mleczny przez mleczarnie (Danmis, Turek), które produkują
wyroby z mleka koziego. Sytuacja ta sprawia, że mleczarnie są zmuszone do
importu mleka z sąsiednich państw (Niemcy, Holandia).
Zwierzęta futerkowe odgrywają stosunkowo niewielką rolę w produkcji żywności
– aczkolwiek w przypadku królików mięso ma wyjątkowe walory dietetyczne.
W ciągu ostatniego dziesięciolecia zmniejszył się eksport tuszek króliczych do
krajów Unii Europejskiej na rzecz rynku wewnętrznego. Krajową produkcję mięsa
króliczego szacuje się na niecałe 20 tys. t, a mięsa nutriowego na poniżej 3 tony.
Poruszając kwestię roli pszczoły miodnej w produkcji żywności nie sposób nie
zacytować słów, których autorstwo przypisuje się Albertowi Einsteinowi: „gdy
zginie ostatnia pszczoła na kuli ziemskiej, ludzkości pozostaną tylko 4 lata życia”.
Światowa produkcja żywności w około 35% jest bezpośrednio uzależniona od
pszczół. Pszczelarstwo jest postrzegane najczęściej jako dział rolnictwa, związanego z zaopatrywaniem konsumentów w produkty pszczele, z których największe
znaczenie ma miód. Tymczasem, najważniejszą rolą pszczół jest zapylanie roślin
entomofilnych. W Europie korzyści wynikające z zapylania przez pszczoły upraw
rolniczych szacowane są na 15 mld euro, natomiast w Polsce korzyści dla rolnictwa, wynikające z zapylania przez pszczoły tylko upraw rzepaku, to rokrocznie
kwota ponad 600 mln zł; w przypadku roślin sadowniczych wartość ta przekracza 3
mld zł. Coraz częściej kondycja innych działów rolnictwa – warzywnictwa
i sadownictwa jest uzależniona od stanu sektora pszczelarskiego.
Produkcja towarowa podstawowych gatunków słodkowodnych ryb użytkowych –
karpia i pstrąga, stanowi prawie 20% podaży ryb na rynek krajowy i ponad 90%
podaży ryb słodkowodnych produkcji krajowej.
Rynek spożywczy coraz bardziej ceni różnorodność produktów z uwagi na ich
jakość i oryginalność. Mięso jelenia i daniela jest niezwykle interesujące smakowo
i może być alternatywą do powszechnie spożywanych gatunków mięsa. Mięso
jeleniowatych z pewnością nie będzie podstawą naszego żywienia, co ma związek
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zarówno z ceną i tradycją, jak też sferą kulturową Polski, ale może uatrakcyjnić
naszą dietę. Dzięki marketingowi oraz promocji tych produktów, jak to dzieje się
w innych krajach europejskich, spożycie dziczyzny ma tendencje wzrostowe.
Zarówno w przypadku jeleni, jak i danieli, ważna jest produkcja mięsa młodego,
które ma wyższą wartość kulinarną niż pochodzące ze zwierząt starszych. Poza
walorami smakowymi, mięso zwierząt w wieku 1–2 lat jest łatwiejsze w obróbce
termicznej, a wydajność rzeźna wartościowych wyrębów jest wyższa. Skala
aktualnej produkcji jest nierozpoznana.

1.5. Inne funkcje w rolnictwie i poza rolnictwem
Bydło, predysponowane do utrzymywania pastwiskowego, odgrywa ważną rolę
w czynnej ochronie krajobrazu naturalnego. Stanowi podstawę produkcji ekologicznej i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Pozwala przywracać rolnictwu trwałe użytki zielone do tej pory nieużytkowane rolniczo
oraz tereny chronione, wzbogacając je dodatkowo o walory turystycznokrajobrazowe. Rasy rodzime bydła, silnie powiązane z regionami geograficznymi
ich wytworzenia i występowania, wpisują się trwale w ochronę lokalnej kultury
i tradycji, wzmacniając świadomość o tożsamości i różnorodności kulturowej.
Wykorzystywanie koni jako zwierząt roboczych w pracach rolnych oraz w transporcie przestało mieć znaczenie. Obecnie siła robocza konia jest uzupełnieniem
w pracach: w gospodarstwach małych, słabszych ekonomicznie lub położonych na
obszarach o utrudnionym zastosowaniu mechanizacji. Z drugiej strony, konie
zyskały znaczenie jako zwierzęta zaspokajające inne potrzeby człowieka, Stąd też,
szybko nastąpiła redukcja pogłowia dawnego typu koni półkrwi o walorach
ogólnoużytkowych, które pracowały w rolnictwie i transporcie. Obecnie zastąpiły
je konie w typie wierzchowym, wykorzystywane w rekreacji i sporcie. Konie
zimnokrwiste, które w ostatnich dziesięcioleciach XX wieku zmieniły użytkowanie
z roboczego na mięsne, coraz częściej są wykorzystywane w gospodarstwach
agroturystycznych i w rekreacji, podczas imprez folklorystycznych i masowych.
Niemniej, jest to jednak wykorzystanie niszowe.
Można przypuszczać, że o ile w sektorze rolniczym populacja koni będzie systematycznie zmniejszała się, to poza nim powinna nieznacznie, ale systematycznie
rosnąć. Bezpośrednim tego dowodem jest wzrastająca liczba klubów i sekcji
jeździeckich, jakie powstają w różnych ośrodkach hipologicznych. Niezmiennym
zainteresowaniem cieszą się konie pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej,
których hodowla od kilkunastu lat rozwija się z dużym powodzeniem. W ostatnich
latach wzrosła także rola koni ras prymitywnych w ochronie krajobrazu, tzn.
w zapobieganiu sukcesji roślin na cennych przyrodniczo terenach otwartych, np.
w Biebrzańskim Parku Narodowym.
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Ze względu na swój uniwersalny charakter, zarówno w odniesieniu do kierunków
produkcji i możliwości egzystowania w różnych warunkach środowiskowych,
owce i kozy mogą spełniać cały szereg zadań, korzystnych z punktu widzenia
współczesnego człowieka. Wydaje się, że takim podstawowym zadaniem powinno
być wykorzystywanie małych przeżuwaczy do czynnej ochrony przyrody. Wypasanie małych przeżuwaczy na terenach, które wymagają kontroli wegetacji, na
których wcześniej zaniechano użytkowania, jest systemem produkcji rolniczej,
przyjaznej dla środowiska oraz uzasadnionej ekonomicznie.
Wypas rodzimych ras zwierząt na półnaturalnych pastwiskach może być źródłem
dodatkowych dochodów w ramach realizacji programu rolnośrodowiskowego.
Perspektywa makroekonomiczna, czyli wychodząca poza rolnictwo, wskazuje na
znaczenie użytków zielonych w krajobrazie (Kostuch, 1997). Tradycyjne systemy
wypasu są obecnie podstawą rozwoju agro- i ekoturystyki. W wymiarze ekologicznym chów zwierząt, bazujący na użytkach zielonych, przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej siedlisk półnaturalnych (Rogalski i in., 2001),
w tym zasobów genetycznych w agro- i ekosystemach, zachowania i odtwarzania
cennych elementów krajobrazu rolniczego o znaczeniu kulturowym. Propozycja
takiego wykorzystywania małych przeżuwaczy jest tym bardziej istotna, że
w Polsce 20% powierzchni kraju objętych jest siecią Natura 2000. Zapewnienie
właściwego stanu siedlisk Natura 2000 jest obecnie jednym z najważniejszych
zadań ochrony przyrody w Polsce, wynikającym z Dyrektywy Siedliskowej Unii
Europejskiej (Dyrektywa Rady 92/43EWG).
Małe przeżuwacze, wykorzystywane w czynnej ochronie środowiska, spełniają
równocześnie swoistą funkcję kulturową. Zwierzęta te towarzyszą lokalnym
społecznościom od zarania dziejów, wywierając istotny wpływ na kształtowanie
się tradycji i zwyczajów lokalnych społeczności.
Obecność owiec i kóz w gospodarstwach agroturystycznych zwiększa ich atrakcyjność poprzez możliwość obcowania turystów z żywymi zwierzętami, a także daje
możliwość pozyskania i wykorzystania produktów, uzyskiwanych od tych zwierząt
(mleko, mięso, wełna). Oferowane produkty spożywcze oraz wyroby z wełny
i skór mogą stanowić dodatkowe źródło dochodu, zarówno dla gospodarstwa
agroturystycznego, jak i innych gospodarstw położonych w regionie.
Niewielką część drobiu hoduje się jako ptaki ozdobne. Pięknie upierzone rasy
amatorskie są ozdobą i atrakcją w gospodarstwach agroturystycznych i coraz
częściej są prezentowane na wystawach krajowych i zagranicznych.
Kury nieśne, objęte programem ochrony ze względu na takie cechy, jak: zdrowotność, odporność na choroby i niekorzystne warunki środowiskowe, długowieczność, wysoką zdolność rozrodczą oraz instynkt wysiadywania i wodzenia piskląt,
są dobrze przystosowane do wybiegowych, proekologicznych i ekologicznych
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systemów chowu. W związku z przemianami społecznymi, zachodzącymi na
polskiej wsi, rolnicy poszukują nowych, atrakcyjnych form alternatywnej działalności rolniczej, podejmując np. produkcję jaj z chowu wybiegowego. W terenach
wiejskich rozwija się agroturystyka, a tam jest właściwe miejsce dla ginących ras
drobiu, które – podobnie jak drób ozdobny – mogą być atrakcją dla turystów.
Populacje kur nieśnych objęte programem ochrony mają duże znaczenie dla nauki,
stanowiąc unikatowy materiał do badań, zwłaszcza polimorfizmu DNA, białek
surowicy krwi, kariotypów zarodków, transferu genów, produkcji transgenicznych
ptaków itd. Bioróżnorodność drobiu przyczynia się do zachowania dziedzictwa
narodowego kraju.
Utrzymywanie ferm mięsożernych zwierząt futerkowych jest niezwykle istotnym
elementem w systemie rolniczym. Hodowla ta zagospodarowuje znaczące w skali
kraju ilości ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Pojawienie się
„choroby szalonych krów” (BSE) spowodowało wprowadzenie zakazu stosowania
mączek mięsno-kostnych w żywieniu zwierząt, produkujących żywność. Wtedy to
hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych stała się „receptą” na utylizację
około połowy odpadów rzeźnianych, produkowanych przez przemysł przetwórczy.
Pozyskiwany na fermach, oprócz skór, tłuszcz norczy jest szeroko wykorzystywany w przemyśle kosmetycznym i farmaceutycznym.
Hodowla zwierząt futerkowych bezpośrednio wpływa na ochronę gatunków dziko
żyjących. Dzięki zaspokojeniu potrzeb światowego przemysłu futrzarskiego na
skóry pochodzące z ferm, udało się ocalić wiele cennych, dziko żyjących gatunków
zwierząt. Traktowanie hodowli fermowej jako formy ochrony zwierząt na pozór
brzmi paradoksalnie, jednak można wykazać, że fermy zwierząt futerkowych
przyczyniają się do ochrony gatunków. Przykładem może być szynszyla mała,
gatunek, któremu około 100 lat temu groziło całkowite wyginięcie i gdyby nie
działania Amerykanina Mathiasa F. Chapmana, który w latach 20. ubiegłego wieku
uratował nielicznie już żyjące w Chile zwierzęta, przewożąc je do Kalifornii, gdzie
rozpoczął hodowlę klatkową, gatunek ten prawdopodobnie by wyginął.
Kolejną funkcją ferm zwierząt futerkowych, o korzystnym wpływie na środowisko,
jest produkcja skór naturalnych. Skóra, wraz z jej okrywą włosową, pozyskana
w sposób naturalny składa się głównie z białek o różnorodnej postaci – związków,
ulegających naturalnym przemianom biochemicznym w procesie rozkładu. Ten
naturalny proces rozkładu czyni ją produktem całkowicie bezpiecznym dla środowiska. Nie ma tu znaczenia, czy skóra jest w postaci surowej czy przetworzonej na
produkt futrzarski. Jej utylizacja, niezależnie od sposobu, przebiega bez emisji do
środowiska szkodliwych związków chemicznych, czego nie można powiedzieć
o wyrobach syntetycznych, w tym skórach sztucznych, otrzymywanych w technologii przetwarzania ropy naftowej.
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Podstawowa rola pszczół w ekosystemie rolniczym to zapylanie: około 15 gatunków drzew owocowych i krzewów, 60 gatunków warzyw, 60 gatunków roślin
leczniczych. W przypadku wielu upraw (np. gryka, gorczyca, słonecznik, rzepak)
zapylanie przez pszczoły zwiększa wysokość plonu od 40 do 60%. Pszczoły są
ważnym elementem ekosystemów leśnych, zapylając rośliny entomofilne
w siedliskach borowych i w siedliskach lasów liściastych. Są też niezbędne
w utrzymaniu bogactwa zbiorowisk roślinnych na terenach otwartych, w tym
łąkach i pastwiskach. Ponadto, pszczoły mogą być traktowane jako swoisty
barometr stanu środowiska i poziomu jego skażenia. Stanowią wreszcie część
łańcucha pokarmowego, żywiąc się nektarem i pyłkiem roślin, a także dostarczając
pokarmu dla owadów drapieżnych, ptaków czy gryzoni. Rodzina pszczela produkuje w ciągu roku około 25 kg biomasy pszczół, które giną w okolicy bytowania
rodziny. Są one włączane w obieg materii w przyrodzie. Pasieki są także ważnym
sposobem zapewnienia aktywności dla osób w wieku emerytalnym.
Pszczelarze w Polsce użytkują pszczoły głównie do pozyskania od nich miodu.
Inne produkty, takie jak: pyłek, propolis i mleczko, stanowią niewielki procent
produktów, pozyskiwanych od pszczół. Wykorzystywanie tych owadów do
zapylania, jako źródła dochodu dla pszczelarza, jest w Polsce zjawiskiem marginalnym. Niewielki odsetek stanowią również pasieki hodowlane (73 pasieki),
oferujące pszczelarzom materiał hodowlany o wysokiej wartości użytkowej.
Większość pszczelarzy to ludzie starsi i w średnim wieku. Ze względu na olbrzymie znaczenie zapylania pszczół w przyrodzie, rolnictwie i produkcji roślinnej jest
to zjawisko wielce niepokojące.
Produkowanie ryb nie jest jedynym celem rybactwa. Gospodarka rybacka pozwala
na zwiększenie retencji, poprawę stosunków wodnych, zmniejszenie tempa starzenia się zbiorników naturalnych, często polepszając jakość wody, gromadzonej
w stawach, a także umożliwia wypoczynek i rekreację. Produkcja karpia i sam
karp, poza dostarczaniem żywności, pełnią szereg innych funkcji. Karp odgrywa
przede wszystkim ważną rolę środowiskową. Dzięki specyficznemu sposobowi
odżywiania, umożliwia utrzymanie w odpowiedniej kulturze stawów rybnych,
wpływa na intensyfikację procesów mineralizacji materii organicznej w stawach,
sprzyja minimalizacji ilości osadów dennych oraz ogranicza beztlenowy kierunek
ich rozkładu. W pewnym sensie, karp warunkuje prawidłowe funkcjonowanie
i możliwość utrzymania stawowych ekosystemów wodnych oraz wszystkich
związanych z tym funkcji środowiskowych.
Poza mięsem, w hodowli jeleniowatych uzyskuje się skóry, których cena wynosi
od 2 do 3 euro za kg oraz poroża jeleni i danieli, których cena jest uzależniona od
„siły” byka. Zrzuty poroży obydwu gatunków stanowią cenny surowiec dla różnych wyrobów użytkowych, jak: świeczniki, żyrandole, meble, wieszaki, guziki
oraz drobnych przedmiotów pamiątkowych i ozdób. Istnieje znaczne zapotrzebowanie na jądra, kopyta, woreczki żółciowe i penisy, które są cenione w medycynie
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dalekiego Wschodu: w Chinach, Tajlandii i Singapurze. Z powodu przepisów
weterynaryjnych, celnych i sanitarnych, eksport tych produktów jest jednak bardzo
utrudniony. Dużym zainteresowaniem w wymienionych krajach cieszą się mrożone
lub suszone panty (młode rosnące poroże), z których w wyżej wymienionych
krajach produkuje się setki lekarstw na wiele schorzeń. Ścinanie pantów zostało
jednak zabronione przez przepisy unijne jako niehumanitarne, tak więc na rynki
wschodnie kierowane są panty z Rosji, Nowej Zelandii, Kanady, gdzie handel tym
surowcem nie jest zabroniony.

1.6. Udział produkcji zwierzęcej w PKB i opłacalność produkcji
Polska wytwarza około 9% europejskiej produkcji mleka; w okresie 2010/2011
narodowa kwota mleczna wynosiła 9 760 057 552 kg. Kwotowanie produkcji
mleka wpłynęło pozytywnie na rozwój i ustabilizowanie sektora mleczarskiego,
w związku z czym okres, w którym miał obowiązywać (5 lat), został przedłużony
i końcowym rokiem jego obowiązywania jest rok kwotowy 2014/2015. Podstawowym problemem jest określenie wielkości produkcji mleka w UE po zniesieniu
kwot mlecznych oraz kształtowanie się przyszłych cen mleka. Zniesienie limitów
na mleko spowoduje ustalenie nowego punktu równowagi między popytem
i podażą. Prognozuje się, że w krajach, takich jak Polska, z wysokim potencjałem
produkcyjnym, zniesienie kwot mlecznych spowoduje wzrost pogłowia (4,5%)
i produkcji (4,7%) (Economic Impact …, 2009).
Globalna produkcja mleka będzie wzrastała wraz ze wzrostem liczby ludności
i zamożnością społeczeństw. Przewiduje się utrzymanie stałego wzrostu popytu na
artykuły mleczarskie, co będzie przyczyniało się również do rozwoju polskiego
eksportu, zwłaszcza towarów wysoko przetworzonych. UE jest największym
światowym producentem mleka i drugim co do wielkości (po Nowej Zelandii)
eksporterem jego przetworów.
Na podstawie obecnych relacji cen można stwierdzić, że produkcja mleka jest
opłacalna. W gospodarstwie opłacalność ta zależy przede wszystkim od ilości
wyprodukowanego mleka, kosztów poniesionych na jego produkcję oraz ceny
skupu, zależnej od regionu kraju. Na opłacalność produkcji wpływają zatem:
wielkość stada, rasa krów i ich średnia wydajność, koszty poniesione na żywienie
i pielęgnację, profilaktykę, amortyzację środków trwałych, a także region kraju,
odległość od punktów skupu i sytuacja na rynku.
Rozwój hodowli bydła mięsnego w Polsce jest uwarunkowany głównie sytuacją na
zagranicznych rynkach wołowiny i na rynku krajowym. W krajach Unii Europejskiej wołowina jest jedynym, obok jagnięciny, deficytowym gatunkiem mięsa.
Jego narastający deficyt w 2013 r. jest szacowany na około 0,5 mln t. Wynika to
głównie z niewystarczającej liczby cieląt do opasu, zmniejszającej się ze względu
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na spadek pogłowia krów mlecznych, spowodowany wzrostem wydajności mleka.
Wcześniej spadek pogłowia krów mlecznych był rekompensowany zwiększaniem
się pogłowia krów mięsnych. Zmiana w UE systemu dopłat do krów mamek
(uzależnionych od liczby zwierząt i wieku opasów) na dopłaty obszarowe spowodowała zahamowanie wzrostu pogłowia bydła mięsnego, a nawet jego spadek. Dla
Polski, posiadającej liczące się w Europie pogłowie krów mlecznych i niewykorzystane pastwiska, jest to duża szansa na eksport wołowiny, poprawę opłacalności jej
produkcji oraz poprawę jakości mięsa. W tym kontekście duże znaczenie będzie
miało użytkowanie bydła mięsnego i mieszańców pochodzących z krzyżowania
towarowego. Dużym rynkiem zbytu polskiej wołowiny są kraje Bliskiego Wschodu i Rosja. Są to jednak rynki chimeryczne, uzależnione od aktualnej sytuacji
politycznej. Najpewniejszym, najbardziej stabilnym rynkiem zbytu dowolnego
produktu jest rynek krajowy. Niestety, w przypadku wołowiny ten rynek jest
znikomy i konieczne jest stymulowanie jego popytu. Wzrost możliwości eksportu,
obserwowany od połowy 2011 r., spowodował podwyższenie cen żywca wołowego
i poprawę opłacalności produkcji, która wcześniej była nieopłacalna. To spowodowało zauważalny spadek eksportu cieląt i wzrost zainteresowania zakupem
jałówek mięsnych i opasem bydła. Z uwagi na znaczny wzrost cen środków
produkcji (paliw, pasz, nawozów), opłacalność produkcji wołowiny jest nadal
niska.
Polska przez długi czas była tradycyjnym eksporterem produktów wieprzowych.
Zarówno skala eksportu, jak i asortyment są obecnie bardziej niż kiedykolwiek
zmienne i zależą od aktualnych warunków rynkowych. Głównymi odbiorcami
takich produktów, jak: szynki w puszkach, bekon, konserwy z mięsa rozdrobnionego i wędliny, były: USA, Niemcy, Wielka Brytania i Rosja. Rośnie także eksport
mięsa do krajów dalekowschodnich: Japonii, Republiki Korei i Hongkongu.
Wspomniane produkty osiągają ceny światowe i uznanie odbiorców dzięki wysokiej jakości, w tym przede wszystkim walorom smakowym.
Równocześnie ma miejsce import wieprzowiny, głównie tańszych elementów tusz
świeżych i mrożonych. Wartość eksportu wieprzowiny przekraczała kiedyś wartość importu, jeśli tylko relacje cen w kraju i za granicą były korzystne dla eksportu. Od 1992 r. wartość importowanego żywca i mięsa wieprzowego jest nieznacznie wyższa niż eksportowanych szynek, konserw i wędlin. W ciągu ostatnich lat,
praktycznie od przystąpienia Polski do UE, wartość importu drastycznie rośnie.
W 2011 r. całkowity import mięsa wieprzowego wyniósł 574 298 t, a eksport
309 765 t.
Ceny żywca i ich relacja do kosztów produkcji, a w szczególności pasz, determinują opłacalność produkcji, a ta z kolei jest podstawą do podejmowania decyzji,
dotyczących zwiększania lub zmniejszania skali produkcji. Niska opłacalność
spowodowała w ciągu kilku lat rezygnację wielu rolników z tego kierunku produkcji, co sprawiło, że w ostatnich latach nastąpił szybki spadek pogłowia świń
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w Polsce. Zmniejszenie niekorzystnego stosunku importu do eksportu utrudnia
wciąż występująca w kraju choroba Aujeszky’ego.
Do 2004 r. produkcja mięsa drobiowego (z wyjątkiem drobiu wodnego) była
ukierunkowana na rynek krajowy, a jej opłacalność była kształtowana przez
rosnący popyt wewnętrzny, uzależniony nie tylko od dochodów ludności, ale także
od cen wieprzowiny i wołowiny. Wzrastająca wydajność ptaków, utrzymywanych
w nowoczesnych budynkach i bardzo dobra jakość pasz sprzyjały wzrostowi
produkcji. Powodowało to okresowe jej nadwyżki, przewyższające popyt na rynku
krajowym i spadek cen skupu, więc producenci ponosili straty. Po integracji z UE
w 2004 r. opłacalność produkcji drobiarskiej w Polsce utrzymuje się na dobrym
poziomie. Notowane jest wysokie tempo wzrostu produkcji mięsa drobiowego i jaj,
czemu sprzyjał zarówno stały wzrost krajowej konsumpcji, jak i eksportu. W 2012
r. nastąpiło 9% obniżenie wielkości produkcji jaj, wskutek wdrożenia Dyrektywy
1999/74/EC, zmniejszającej gęstość obsady kur w klatkach. Konieczność finansowania kosztów wymiany baterii klatek tradycyjnych na nowoczesne, dopuszczone
do chowu kur, spowodowała wzrost kosztów produkcji i cen jaj, ograniczający ich
popyt (Krawczyk, 2009). Polska jest jednym z największych producentów drobiu
w Europie, a w produkcji mięsa drobiowego zajmuje czołowe miejsce.
Przychody ze sprzedaży koni, a tym samym ich udział w PKB, dotyczą przede
wszystkim zwierząt rzeźnych. Przy obecnej wielkości eksportu (w mięsie i żywcu)
dają roczny przychód około 210–220 mln zł. Głównym naszym rynkiem zbytu są
Włochy i w mniejszym stopniu Francja. Ceny płacone za 1 kg żywca rzeźnego
w ostatnich latach często zmieniają się, co wpływa na opłacalność utrzymania.
Uzupełnieniem udziału tych zwierząt w PKB jest aukcyjna sprzedaż koni czystej
krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz sprzedaż koni sportowych. Wielkość
tej sprzedaży jest bardzo zmienna, zależna od mody i różnych uwarunkowań
społeczno-ekonomicznych. Szacunkowo można przyjąć, że uzyskujemy z niej
roczny przychód w wysokości około 20 mln zł.
W latach 1995–2005 ceny żywca jagnięcego praktycznie nie zmieniały się, dopiero
w okresie ostatnich 5 lat odnotowano ich faktyczny wzrost. Jest to następstwo
spadku produkcji jagnięciny w krajach Europy Zachodniej, który nie był zrekompensowany zwiększonym importem ze względu na wysokie ceny tego mięsa na
rynkach światowych (Zawadzka, 2010). Wysokie ceny żywca, uzyskiwane
w Polsce w 2011 r., to również następstwo osłabienia złotego.
Według danych PZOw, całkowity koszt utrzymania 1 owcy matki stada podstawowego waha się w granicach 330–350 zł. Średnie przychody na 1 matkę stada
podstawowego określono na 193 zł, co dawało wynik minus 138 zł. Szczegółowe
analizy ekonomiczne, wykonane przez Okularczyk (1999, 2000) i Seremak-Bulge
(1992, 2009), jednoznacznie wskazują na brak opłacalności produkcji. Niezbędne
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pozostaje więc poszukiwanie dodatkowych wpływów, które zrekompensowałyby
koszty utrzymania matek i poprawiły opłacalność stada.
W opracowaniu, dotyczącym opłacalności chowu kóz w stadach o wielkości około
20 sztuk, w tzw. „amatorskim” i „profesjonalnym” systemie utrzymania, wykazano
bardzo wysoki wskaźnik opłacalności (Artyszak, 2010). Jednak, w opracowaniu
tym założono cenę mleka 5 zł/l, która jest możliwa do uzyskania jedynie przy
sprzedaży bezpośredniej. Przy sprzedaży mleka do mleczarni cena jednostkowa
mleka jest około dwukrotnie niższa. Stada komercyjne, liczące od 50 do 800 kóz,
mają jednak znacznie niższy jednostkowy koszt utrzymywania zwierzęcia (przede
wszystkim koszt robocizny, utrzymania i amortyzacji budynków, pozyskania
mleka) niż w małym stadzie. Szacuje się, że stado liczące 100–150 kóz przynosi
dochód, wystarczający na utrzymanie rodziny. Wzrost popytu na koźlęcinę mógłby
podnieść opłacalność utrzymywania stada kóz mlecznych. Obecnie do chowu czy
hodowli kóz nie ma żadnych dopłat bezpośrednich.
O sytuacji hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików) decyduje międzynarodowy rynek aukcyjny. Skóry surowe (mięsożerne zwierzęta futerkowe)
i wyprawione (szynszyle) są sprzedawane w kilku dużych domach aukcyjnych,
m.in. Copenhagen Fur Center, Finnish Fur Sales (Saga) Helsinki, North American
Fur (NAFA) Toronto, Mieżdunarodnaja Pusznina Sankt Petersburg. Od przeszło
dwudziestu lat utrzymuje się rosnący popyt rynków wschodnich i azjatyckich na
skóry o bardzo dobrej jakości. To doprowadziło do przeobrażenia polskiej hodowli
i ogromnego postępu w zakresie technologii żywienia zwierząt oraz obróbki skór.
Hodowla zwierząt futerkowych jest działem rolnictwa najbardziej wrażliwym na
zmiany w światowej koniunkturze. W sytuacjach głębokiego kryzysu ekonomicznego następuje spadek zainteresowania drogim produktem, jakim są futra. Dodatkowo, branża futrzarska jest niezwykle podatna na trendy mody i dlatego długofalowe prognozowanie jest bardzo trudne. Ważnym elementem, który może zmienić
sytuację w tym sektorze, jest percepcja społeczna użytkowania mięsożernych
zwierząt futerkowych i silne w kilku krajach UE ruchy społeczne obrońców praw
zwierząt. Niemniej jednak, krótkoterminowa prognoza na kilka najbliższych lat
zachęca do inwestowania w tę gałąź produkcji zwierzęcej.
Najważniejszym produktem, wytwarzanym przez pszczoły, przynoszącym największy dochód, jest miód pszczeli. Rozdrobnienie gospodarstw pasiecznych jest
czynnikiem ograniczającym opłacalność produkcji i dochodowość gospodarstw.
Opłacalność użytkowania pszczół ograniczają rosnące koszty produkcji, obejmujące koszty stałe (amortyzacja uli, sprzęt itd.) oraz koszty zmienne (zakup węzy,
cukru, leków, energia elektryczna, wartość pracy, koszty transportu, koszty konfekcjonowania miodu, pyłku, propolisu, koszty związane z wychowem, unasienianiem i wysyłką matek). Koszt utrzymania 1 rodziny pszczelej w niskotowarowej
gospodarce pasiecznej wynosi rocznie około 270 zł, a w towarowej gospodarce
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pasiecznej około 345 zł. Dochód netto w przeliczeniu na 1 rodzinę pszczelą
w niskotowarowej i towarowej gospodarce pasiecznej, przy sprzedaży hurtowej,
wynosi odpowiednio: 39 zł i 65 zł, a przy sprzedaży bezpośredniej 54 zł i 73 zł.
Większość, bo 65% produkowanego miodu, jest sprzedawana bezpośrednio
konsumentom. Pozostały miód trafia w 10% bezpośrednio do handlu detalicznego,
w 24% do firm, zajmujących się jego konfekcjonowaniem, a tylko w 1% do
przemysłu.
Cena 1 kg eksportowanego miodu wynosi średnio 2,87 euro (od 1,8 do 12,5
euro/kg), natomiast cena miodu importowanego do Polski – 2,07 euro/kg (od 1,32
euro/kg miodu z Chin do 34 euro/kg miodu z Nowej Zelandii). W ostatnich latach
import tego produktu znacznie przewyższa eksport. W 2010 r. wyeksportowano
2720 t miodu o wartości 6650 euro. Wartość miodu importowanego wynosiła
wtedy 23 221 euro. W 2011 r. importowano 4691 t miodu o wartości 11 449 euro,
a w 2012 – 13 731 t za 27 979 euro. Ujemna wartość salda w handlu zagranicznym
sukcesywnie rosła w kolejnych latach, osiągając w 2011 r. 16 530 EUR.
W obecnej sytuacji epizootycznej i związanej z tym niskiej przeżywalności obsad
wszystkich roczników karpia, produkcja stawowa tego gatunku ryb jest na granicy
opłacalności. Fakt ten stanowi zagrożenie produkcji towarowej karpia oraz zagrożenie w utrzymaniu pozaprodukcyjnych funkcji stawowej gospodarki rybackiej.
Produkcja towarowa podstawowych gatunków słodkowodnych ryb użytkowych –
karpia i pstrąga, stanowi prawie 20% podaży ryb na rynek krajowy i ponad 90%
podaży ryb słodkowodnych produkcji krajowej.
Podobnie jak w przypadku innych zwierząt hodowlanych, o opłacalności produkcji
dziczyzny decyduje rynek. W przypadku żywca jelenia cena jednego kilograma
wynosi obecnie około 8 zł (daniela 7 zł/kg). W 2010 r. cena ta wynosiła około 5 zł
i jej wzrost został spowodowany zmianą kursu euro i funta, gdyż zagraniczne rynki
zbytu mają również wpływ na cenę krajową. Przy założeniu, że z hektara uzyskuje
się 300 kg mięsa, dochód wynosi 2100 zł. Przy uwzględnieniu dopłaty bezpośredniej, około 560 zł/ha, wartość dochodu wynosi 2660 zł z hektara. Jak wynika z tej
kalkulacji, opłacalność hodowli jest uzależniona od liczby hodowanych zwierząt,
a tym samym od wielkości fermy. W przypadku sprzedaży zwierząt do dalszej
hodowli ceny wartościowych byków na rynku krajowym kształtują się od 2 do 20
tys. zł, a łań od 1,5 do 3 tys. złotych. Wielkość stada, wynosząca około 600 sztuk
jeleni, w tym 250 łań w wieku rozrodczym, jest wystarczająca, aby prowadzić
w pełni opłacalną fermę towarową.
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