


9.1
Wed³ug Spisu Rolnego 2002 niespe³na po³owa gospodarstw rolnych
prowadzi³a dzia³alnoœæ rolnicz¹ zwi¹zan¹ z produkcj¹ zwierzêc¹. W roku
2006 dzia³ produkcji zwierzêcej dostarcza³ 49,8% produkcji globalnej
i 58,1% produkcji towarowej rolnictwa. W strukturze dominuj¹ dwie
ga³êzie – chów byd³a (42,5% zwierzêcej produkcji towarowej ogó³em)
i trzody chlewnej (32,2%) ze znacznym udzia³em drobiu – g³ównie miêsa
drobiowego i jaj. O ile produkcja jaj w d³ugich okresach pozostawa³a
ustabilizowana, o tyle udzia³ ¿ywca drobiowego w produkcji globalnej
rolnictwa wzrós³ z 4,3% w 1970 r. do 16,3% w 2007 r. Wzrost ten odby³
siê po czêœci kosztem spadku produkcji ¿ywca wo³owego.

Specjalnoœci¹ polskiego rolnictwa jest ¿ywiec wieprzowy i mleko. Udzia³
tych produktów w globalnej i towarowej produkcji zwierzêcej w 2006 r.
wynosi³ oko³o 61%.

W strukturze chowu zwierz¹t gospodarskich, liczonej w przeliczenio-
wych sztukach du¿ych (1 SD = 500 kg), w 2006 r. przewa¿a³ chów byd³a
(53,6%), przy znacznym udziale trzody chlewnej (33,9%) i mniejszym
udziale drobiu (8,4%).

Najwiêkszym udzia³em byd³a wyró¿nia³y siê tereny pó³nocno-wschod-
niej czêœci kraju (woj. podlaskie 76% i warmiñsko-mazurskie 67,6%).
Najwy¿szy udzia³ trzody chlewnej notowano zaœ w woj.: wielkopolskim –

50,6%, kujawsko-pomorskim – 47,2% i opolskim – 46,9%. Najwy¿szy
udzia³ drobiu, przy ogólnie niskiej obsadzie zwierz¹t gospodarskich
w przeliczeniu na jednostkê powierzchni u¿ytków rolnych, charakte-
ryzowa³ woj. lubuskie – 27,8%.

W pierwszych kilku latach po wojnie notowany by³ szybki wzrost
pog³owia wszystkich zwierz¹t, po czym od 1950 r. nast¹pi³o jego zaha-
mowanie. Spowodowane by³o ono siln¹ presj¹ na uspo³ecznianie rol-
nictwa indywidualnego i wprowadzeniem tzw. obowi¹zkowych dostaw
produktów rolnych dla pañstwa – po cenach znacznie ni¿szych ni¿
wolnorynkowe. W latach 1954–1975 mia³ miejsce systematyczny, choæ

Struktura pogłowia zwierząt gospodarskich w rolnictwie ogółem w sztukach dużych,
2006
Structure of farm livestock in agriculture in total calculated according to large animal units,
2006

Kierunki chowu zwierząt gospodarskich
wg R. Kulikowskiego, 2006
Directions of development in livestock
breeding by R. Kulikowski, 2006

Obsada sztuk dużych na 100 ha użytków rolnych, 2002
Large animal units per 100 hectares of agricultural land, 2002

Number and structure of farm livestock



powolny, wzrost pog³owia byd³a i trzody chlewnej – kszta³towany nie
tyle przez rynek, ile raczej przez okreœlone decyzje polityczne i ci¹g³e
uprzywilejowanie rolnictwa uspo³ecznionego, wyra¿aj¹ce siê np. zwiêk-
szonymi dostawami pasz treœciwych. Druga po³owa lat 1970. to okres
stagnacji w rozwoju pog³owia zwierz¹t, po którym nast¹pi³ doœæ systema-
tyczny spadek pog³owia byd³a i znaczne wahania w przypadku pog³owia
trzody chlewnej. Po 1990 r., w wyniku pogorszenia siê sytuacji makro-
ekonomicznej dla rolnictwa nast¹pi³ du¿y spadek, zw³aszcza pog³owia
byd³a i owiec, który z nieco mniejsz¹ dynamik¹ kontynuowany by³ te¿ po
roku 2000. Spora liczba gospodarstw zrezygnowa³a z chowu zwierz¹t.
Wed³ug danych dwóch ostatnich spisów rolnych odsetek gospodarstw
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Pogłowie i struktura pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach dużych, 2006
Number and the overall structure of farm livestock calculated according to large animal
units, 2006

Pogłowie i udział bydła w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach
dużych, 2006
Number and the share of cattle livestock in the overall structure of farm livestock calculated
according to large animal units, 2006

Pogłowie i udział trzody chlewnej w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich
w sztukach dużych, 2006
Number of pigs and its share in the overall structure of farm livestock calculated according
to large animal units, 2006

Pogłowie zwierząt gospodarskich i ich przeciętna liczba w gospodarstwie, 2006

Bydło Trzoda
chlewna Owce Konie

ogółem krowy

Pogłowie (tys.) 5606,4 2823,8 18 880,5 308,0 307,0

Przeciętna liczba w gospodarstwie 6,0 3,2 24,8 17,2 1,5

Źródło: GUS (Bank Danych Regionalnych).

Struktura zwierząt wg grup obszarowych gospodarstw [%], 2002

Ogółem (szt.) <1 ha 1–2 ha 2–5 ha 5–10 ha 10–15 ha 15–20 ha 20–50 ha >50 ha

Bydło 5 532 728 1,1 2,2 9,4 19,5 18,7 13,6 23,4 12,1

Krowy mleczne 2 851 364 1,4 2,9 11,8 21,2 18,4 13,0 21,6 9,8

Drób kurzy 175 074 530 16,0 11,7 19,7 14,8 9,7 4,6 10,9 12,6

Konie 329 533 4,5 6,5 27,7 27,7 12,4 6,5 8,7 6,1

Kozy 193 355 22,6 18,9 24,1 16,4 6,7 3,6 4,7 3,1

Króliki 870 351 23,0 18,8 27,3 17,3 6,8 3,2 3,1 0,7

Zwierzęta futerkowe 257 261 35,4 10,7 11,1 13,2 7,4 2,8 10,4 8,9

Pnie pszczele 562 446 36,9 14,5 17,2 14,0 7,7 3,6 4,7 1,2

Owce 311 383 4,9 7,6 15,7 16,1 11,7 8,9 23,0 12,1

Trzoda chlewna 18 628 910 1,0 1,4 6,1 17,5 18,2 12,7 24,0 19,1

Sztuki duże 7 577 674 1,2 2,1 9,0 19,1 18,2 12,9 23,0 14,5

Źródło: PSR 2002.



prowadz¹cych chów zwierz¹t gospodarskich waha³ siê w województwach
od 35,6 do 62,9% w 1996 r., a w 2002 ju¿ tylko 25,9–37,5%. Spadek
liczby gospodarstw prowadz¹cych chów zwierz¹t dotyczy³ zw³aszcza
grupy obszarowej do 2 ha. Przyczyn¹ by³y relatywnie wysokie koszty
produkcji prowadzonej na ma³¹ skalê oraz ³atwa dostêpnoœæ produktów
zwierzêcych na rynku.

Obserwowany od dawna znaczny spadek pog³owia koni wynika³
z ograniczenia ich roli jako si³y poci¹gowej.

Zmiany w pog³owiu trzody chlewnej w ostatnich kilkunastu latach
przebiega³y inaczej ni¿ w przypadku byd³a i zale¿a³y od co najmniej
dwóch czynników – koniunktury cenowej na wieprzowinê i tzw. cyklu
œwiñskiego.

Zmniejszeniu ulega³a te¿ obsada zwierz¹t liczona w sztukach du¿ych
na 100 ha UR – z 60,3 SD w 1990 r. do 47,9 SD w 2006 r.

W strukturze produkowanego miêsa w ca³ym okresie powojennym
dominowa³a wieprzowina. Jej udzia³ zmienia³ siê jednak z oko³o 80%
w okresie 1946–1955 po 56–58% w latach 1980. W po³owie lat 1990.
udzia³ wieprzowiny ponownie wzrós³ do nieco powy¿ej 70% ogólnej
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Pogłowie i udział drobiu w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach
dużych, 2006
Number of poultry stock and its share in the overall structure of farm livestock calculated
according to large animal units, 2006

Pogłowie i udział koni w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach
dużych, 2006
Number of horses and its share in the overall structure of farm livestock calculated accord-
ing to large animal units, 2006

Pogłowie i udział owiec w strukturze pogłowia zwierząt gospodarskich w sztukach
dużych, 2006
Number of sheep and its share in the overall structure farm livestock calculated according to
large animal units, 2006

Krowy rasy nizinnej czarno-białej (fot. K. Czapiewski)
Polish black and white cattle breed (by K. Czapiewski)

Przydomowy chów kur (fot. K. Czapiewski)
Home hen farming (by K. Czapiewski)



iloœci produkowanego w Polsce miêsa, a to z dwóch powodów.
Pierwszym by³ spadek zainteresowania konsumentów miêsem wo³owym
(choroba „wœciek³ych krów”), drugim likwidacja gospodarstw pañstwo-
wych, w których chów byd³a by³ prowadzony. W ostatnich kilku latach
nast¹pi³ bardzo szybki wzrost produkcji miêsa drobiowego, przy dalszym
spadku produkcji miêsa wo³owego i cielêcego. W 2006 r. 56,4% krajo-
wej produkcji miêsa stanowi³a wieprzowina, 27,1% miêso drobiowe,
9,4% wo³owina, 1% miêso cielêce i 0,5% konina.

Produkcja mleka krowiego w okresie powojennym wzrasta³a wraz ze
wzrostem pog³owia krów i ich mlecznoœci a¿ do koñca lat 1970., kiedy
osi¹gnê³a poziom oko³o 16,5 mld litrów. Kolejne lata przynios³y spadek
tej produkcji do oko³o 11,5 mld litrów, powodowany g³ównie spadkiem
pog³owia krów, którego nie rekompensowa³ wzrost mlecznoœci.Zw
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Pogłowie kóz, 2008
Number of goats, 2008

In 2002 less than half of farms in Poland were involved in animal
husbandry, with animal production accounting for 58% of value of
commercial agricultural produce. In the livestock structure, calcu-
lated according to large animal units (1 unit = 500 kg), cattle take
54% and pigs 34%. Due to the worsening of the economic situa-
tion, starting with 1980 there has been a distinct reduction of the
numbers of livestock, especially cattle and sheep, while the drop of
the number of horses resulted from the limitation of their role as
pulling power. Changes in the numbers of pigs depended upon the
prices for pork and the hog cycle. As far as the structure of the meat
produced is concerned, during the entire post-war period pork dom-
inated (57% of production in 2006). Beginning with the 1990s
there has been a fast increase of the share of poultry (in 2006 – 27%
of meat production). Milk production had been increasing, along
with the number of cows and milk yield until the end of the 1970s.
The following years were marked with gradual decrease of milk pro-
duction, caused mainly by the decrease of the number of cows and
the introduction of the milk quota.



9.2
Byd³o rogate chowane jest w celu produkcji mleka i miêsa. W Polsce
zdecydowanie dominuje pierwszy z tych celów: w 2006 r. mleko
stanowi³o 31,2% produkcji towarowej rolnictwa, wo³owina tylko 9,8%.
Innym produktem chowu byd³a, wa¿nym z powodów agrotechnicznych,
jest obornik. W przesz³oœci nawo¿enie obornikiem wspomaga³o ¿yznoœæ
powszechnie wystêpuj¹cych w Polsce przeciêtnej i s³abej jakoœci gleb.
Jednak wprowadzenie na wiêksz¹ skalê bezœció³kowego systemu chowu
byd³a spowodowa³o spadek produkcji obornika i pogorszenie jego
jakoœci.

Wojna i okres okupacji zaznaczy³ siê bardzo du¿ymi stratami w po-
g³owiu byd³a. Liczba tych zwierz¹t w latach 1938–1946 zmniejszy³a siê
blisko trzykrotnie i w ostatnim z tych lat wynosi³a 3,9 mln sztuk (oko³o
19 szt./100 ha UR). Druga po³owa lat 1940. to stosunkowo dynamiczny
okres odbudowy pog³owia tych zwierz¹t (wzrost o 46% w okresie
1946–1950). W pocz¹tkach lat 1950. chów byd³a prze¿ywa³ stagnacjê

zwi¹zan¹ z presj¹ w³adz pañstwowych w kierunku socjalizacji rolnictwa,
nastêpnie a¿ do 1975 r. pog³owie zwierz¹t ros³o, osi¹gaj¹c 13 254 tys.
sztuk (69 szt./100 ha UR).

Od koñca lat 1970. pog³owie byd³a systematycznie mala³o. Dynamika
tego spadku by³a szczególnie wysoka w ostatnim æwieræwieczu. W latach
1975–2007 krajowe pog³owie byd³a zmniejszy³o siê z 13,2 mln sztuk (69
SD/100 ha UR) do 5,7 mln (35 SD/100 ha UR), czyli 43,2% stanu
z 1975 r. By³o to skutkiem ograniczenia chowu w ma³ych gos-
podarstwach rolnych (g³ównie z powodu spadku op³acalnoœci), a po
1990 r. tak¿e likwidacji pañstwowych gospodarstw rolnych. Drobne
gospodarstwa indywidualne, mia³y trudnoœci z przechowywaniem mleka
we w³aœciwych warunkach higienicznych, co z kolei wi¹za³o siê z trud-
noœci¹ jego sprzeda¿y do zak³adów przetwórczych. Systematycznemu
spadkowi pog³owia byd³a w ostatnich kilkunastu latach towarzysz¹ tak¿e
zjawiska pozytywne. Nale¿¹ do nich: rozwój chowu wielkostadnego
w du¿ych gospodarstwach, lepsze dostosowanie chowu do bazy paszowej,
wzrost mlecznoœci krów i wyraŸna poprawa wytwarzanych produktów
mleczarskich. W latach 1996–2002 liczba gospodarstw o przeciêtnej
powierzchni 1–5 ha posiadaj¹cych 1–2 sztuki byd³a zmniejszy³a siê
o 153,6 tys. Natomiast liczba gospodarstw prowadz¹cych chów tych

zwierz¹t na du¿¹ skalê wzros³a w tym samym okresie z 9,2 tys. do
20,5 tys.

Wed³ug PSR 2002 chowem byd³a zajmowa³o siê 48% indywidual-
nych gospodarstw rolnych o powierzchni powy¿ej 1 ha, z których prawie
po³owa posiada³a zaledwie 1–2 sztuki tych zwierz¹t. W stadach licz¹cych
ponad 20 sztuk skupionych by³o ponad 1/3 ca³ego pog³owia krów.
W 2007 r. w gospodarstwach indywidualnych znajdowa³o siê 94,1%
stada. Du¿emu spadkowi pog³owia byd³a w gospodarstwach ma³ych –
w 1996 r. do gospodarstw o powierzchni 1–5 ha nale¿a³o 17% byd³a
ogó³em, a w 2002 r. zaledwie 11,2% – towarzysz¹ zjawiska pozytywne.
Nale¿y do nich wzrost skali chowu w gospodarstwach du¿ych, oraz lepsze
dostosowanie natê¿enia chowu do bazy paszowej, i wzrost produktyw-
noœci (mlecznoœci krów). Liczba gospodarstw prowadz¹cych chów byd³a
na wiêksz¹ skalê zwiêkszy³a siê z 9,2 tys. do 20,5 tys. a udzia³ tych
gospodarstw w ogólnym pog³owiu byd³a wzrós³ z 13,9% w 1996 r. do
22,6% w 2002 r. Kilka gospodarstw bêd¹cych spó³kami prawa handlo-
wego utworzonymi z by³ych PGR-ów utrzymywa³o stada byd³a od 3150
do 8150 sztuk. Gospodarstwa te znajdowa³y siê na terenie województw:
opolskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Zmiana pogłowia bydła, w tym krów
Change in the number of cattle livestock including dairy cows

Bydło – liczba gospodarstw, pogłowie, skala chowu w grupach obszarowych gospodarstw, 2002

Grupy obszarowe
gospodarstw (ha)

Bydło

Przeciętna wielkość pogłowia
w jednym gospodarstwieogółem w tym krowy

gospodarstwa pogłowie gospodarstwa pogłowie

liczba % liczba % liczba % liczba % bydło ogółem krowy

Ogółem 935 193 100,0 5 532 728 100,0 873 799 100,0 2 851 364 100,0 5,9 3,3

<1 39 863 4,3 60 347 1,1 34 579 4,0 40 869 1,4 1,5 1,2

1–2 82 232 8,8 120 589 2,2 72 072 8,2 82 448 2,9 1,5 1,1

2–5 253 241 27,1 520 833 9,4 235 185 26,9 335 912 11,8 2,1 1,4

5–10 274 425 29,3 1 079 570 19,5 260 161 29,8 603 731 21,2 3,9 2,3

10–15 137 981 14,8 1 034 479 18,7 131 721 15,1 524 277 18,4 7,5 4,0

15–20 66 072 7,1 752 015 13,6 63 189 7,2 370 876 13,0 11,4 5,9

20–50 72 513 7,8 1 293 895 23,4 68 979 7,9 614 551 21,6 17,8 8,9

>50 8 866 0,9 671 000 12,1 7 913 0,9 278 700 9,8 75,7 35,2

Źródło: PSR 2002.

Cattle



Najwy¿sza liczba tych zwierz¹t w przeliczeniu na jednostkê powierz-
chni rolniczej w indywidualnych gospodarstwach rolnych charakteryzo-
wa³a: Podlasie, Wielkopolskê, pó³nocne Mazowsze i czêœæ terenów pod-
górskich. Rejonem szczególnie intensywnego chowu byd³a, który
wykszta³ci³ siê w ostatnich kilkunastu latach, jest zachodnia czêœæ woj.
podlaskiego. Dynamiczny rozwój chowu, zw³aszcza byd³a mlecznego,

nast¹pi³ tu w zwi¹zku z rozwojem przetwórstwa mleka w Spó³dzielni
Mleczarskiej „Mlekovita” z siedzib¹ w Wysokim Mazowieckim. Mleko-
vita jest obecnie najwiêksz¹ mleczarsk¹ grup¹ kapita³ow¹, posiadaj¹c¹
swoje zak³ady przetwórcze w wielu innych miastach na terenie kraju.

Przy przeciêtnej w kraju obsadzie byd³a – 33 sztuki na 100 ha UR
w 2002 r. – w woj. podlaskim wskaŸnik ten wynosi³ 60 sztuk, w wielu

gminach zachodniej czêœci tego regionu dochodzi³ do 90, a w kilku
osi¹gn¹³ nawet 120 sztuk. Przestrzenne zró¿nicowanie chowu byd³a
ogó³em i krów wyra¿one ich obsad¹ w sztukach rzeczywistych na 100 ha
UR jest bardzo du¿e.

Chów byd³a na ma³¹ skalê wystêpuje g³ównie w Polsce po³udniowo-
-wschodniej: tam gospodarstwa posiadaj¹ce 1–2 sztuki byd³a stanowi¹
ponad 75% gospodarstw hoduj¹cych zwierzêta. Wynika to po czêœci
z ma³ych rozmiarów gospodarstw i ukierunkowania produkcji rolniczej
na samozaopatrzenie.

Gospodarstwa w Polsce pó³nocno-zachodniej prowadz¹ chów byd³a na
wiêksz¹ skalê. Byd³o w stadach licz¹cych 30–50 sztuk nierzadko stanowi
tu ponad 50% ogólnego pog³owia.

W 2002 r. wysoka obsada byd³a (ponad 50 sztuk na 100 ha UR)
charakteryzowa³a tereny Podlasia, pó³nocnego Mazowsza, po³udniowych
Kujaw, Równiny Kutnowskiej i po³udniowej Wielkopolski. Drugi obszar
o tak wysokiej obsadzie byd³a to Podhale i S¹decczyzna. Spoœród 51
gmin o obsadzie ponad 80 sztuk, 25 znajdowa³o siê w woj. podlaskim.
Z kolei w czêœci gmin Pojezierza Pomorskiego, Ziemi Lubuskiej, Niziny
Œl¹skiej i strefy podmiejskiej Warszawy by³o mniej ni¿ 5 sztuk byd³a na
100 ha UR. Tutaj przed 1990 r. du¿y udzia³ we w³adaniu terenami
rolniczymi mia³y pañstwowe gospodarstwa rolne. Wiêkszoœæ z nich, bro-
ni¹c siê przed upad³oœci¹ wyprzedawa³a inwentarz ¿ywy, równolegle
z maj¹tkiem trwa³ym.

S³abo rozwiniêty by³ chów byd³a (poni¿ej 20 sztuk/100 ha UR) na
œrodkowym i zachodnim Pomorzu, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Œl¹sku
i czêœci Œl¹ska Opolskiego.

Wraz ze spadkiem udzia³u krów w stadzie spada³o w Polsce ich pog³o-
wie (z oko³o 6 mln w latach 1958–1980 do 2,8 mln w 2007 r.). Znacznie
jednak wzros³a ich przeciêtna mlecznoœæ w skali roku: z oko³o 2,6 tys.
litrów w 1975 r. do 4,3 tys. w 2007 r., m.in. dziêki powszechnej
w ostatnich latach wymianie polskich ras byd³a mlecznego na bardziej
produkcyjne rasy sprowadzane z zagranicy, a tak¿e krzy¿owanie byd³a
polskiego z innymi rasami.

Do po³owy lat 1990. dominowa³o w Polsce byd³o czarno-bia³e, bêd¹ce
krzy¿ówk¹ ras krajowych z byd³em fryzyjskim, pochodz¹cym z Holandii.
Obecnie coraz czêœciej spotykane s¹ krzy¿ówki z pó³nocno-amerykañ-
skim byd³em holsztyñsko-fryzyjskim. Na niewielk¹ skalê wprowadza siê
te¿ w Polsce typowo mleczn¹ rasê jersey, pochodz¹c¹ z wysp brytyjskich.
Polskie byd³o czerwone wystêpuje w najwiêkszej liczbie na Nowos¹dec-
czyŸnie oraz nielicznie na terenie województw: podkarpackiego,
œl¹skiego, œwiêtokrzyskiego i podlaskiego. Typem wszechstronnie u¿yt-
kowym jest byd³o simentalskie, hodowane w Bieszczadach, na Pogórzu
Beskidu Niskiego, na Wy¿ynie Kielecko-Sandomierskiej, Wy¿ynie
Lubelskiej, na Mazowszu i w Wielkopolsce. Byd³o to charakteryzuje
stosunkowo niez³a wydajnoœæ rzeŸna.

W ostatnich latach obok rozwoju typowych ras byd³a mlecznego coraz
bardziej upowszechniaj¹ siê rasy miêsne: limousine, hereford, aberdeen
angus, galloway, piemontese i inne, importowane g³ównie z Kanady,
Danii, Francji i Szwecji.

Do 1965 r. w Polsce dominowa³ mleczny kierunek chowu byd³a.
Œwiadczy o tym du¿y udzia³ krów w ogólnym stadzie tych zwierz¹t
(70%). W póŸniejszych latach zalecano zmniejszenie tego udzia³u w celu
poprawy selekcji byd³a i przeciêtna krajowa udzia³u krów w stadzie byd³a
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Pogłowie krów – struktura własnościowa i obsada na 100 ha użytków rolnych wg grup obszarowych gospodarstw, 2002

Grupy obszarowe
gospodarstw (ha)

Pogłowie krów

ogółem
w tym gospodarstwa

indywidualne pozostałe

sztuk % stada sztuk % stada % pogłowia ogółem sztuk % stada % pogłowia ogółem

Ogółem 2 851 364 51,5 2 724 770 52,1 95,6 126 594 41,3 4,4

<1 40 869 67,7 40 025 68,0 97,9 844 57,4 2,1

1–2 82 448 68,4 82 442 68,4 100,0 6 9,0 0,0

2–5 335 912 64,5 335 905 64,5 100,0 7 25,0 0,0

5–10 603 731 55,9 603 693 55,9 100,0 38 15,8 0,0

10–15 524 277 50,7 524 225 50,7 100,0 52 38,5 0,0

15–20 370 876 49,3 370 828 49,3 100,0 48 37,5 0,0

20–50 614 551 47,5 614 115 47,5 99,9 436 39,9 0,1

>50 278 700 41,5 153 537 41,8 55,1 125 163 41,3 44,9

Źródło: PSR 2002.

Odsetek gospodarstw o skali chowu powyżej 9 sztuk
wśród gospodarstw rolnych z chowem bydła, 2002
Percentage of farms with the level of livestock farming
exceeding 9 heads among all farms involved in cattle
farming, 2002

Odsetek gospodarstw rolnych z chowem bydła, 2002
Percentage of farms involved in cattle farming, 2002



spad³a do 46–53%, co wskazywa³oby na przewagê mleczno-miêsnego
kierunku chowu tych zwierz¹t.

Przestrzenne zró¿nicowanie kierunków chowu byd³a w Polsce uwarun-
kowane zosta³o g³ównie czynnikami historycznymi oraz wielkoœci¹ gos-
podarstw. Granice pomiêdzy g³ównymi kierunkami w bardzo du¿ym
stopniu nawi¹zuj¹ do granic zaborów. W Polsce dominuj¹ trzy kierunki
u¿ytkowe chowu byd³a: mleczno-miêsny i miêsno-mleczny na zachodzie
kraju i mleczny na wschodzie. W po³udniowo-wschodniej czêœci kraju
doœæ czêsto reprezentowany jest te¿ kierunek wydojowy (pow. 72% krów
w stadzie), charakterystyczny dla obszarów o silnym rozdrobnieniu gos-
podarstw, nastawieniu na samozaopatrzenie i przewadze rent i emerytur
jako g³ównego Ÿród³a dochodu.

Produkcja mleka w Polsce stanowi 33,7% ogólnej wartoœci zwierzêcej
produkcji towarowej. W 2006 r. 92% mleka produkowane by³o w gos-
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Wypas bydła mięsnego (fot. J. Bański)
Meat cattle out to pasture (by J. Bański)

Krowa rasy czerwono-białej (fot. J. Bański)
Red and white cattle breed (by J. Bański)

Struktura pogłowia bydła, 2007
Structure of cattle livestock population, 2007

Pogłowie bydła, 2002
Number of cattle, 2002

Pogłowie krów, 2002
Number of cows, 2002



podarstwach indywidualnych, a zaledwie 8% przypada³o na inne formy
w³asnoœciowe rolnictwa.

Najwiêksza produkcja mleka na 1 ha UR (1600 litrów) charakteryzuje
woj. podlaskie, najmniejsza zaœ zachodniopomorskie (204 l) i dolno-
œl¹skie. Najwiêcej mleka pochodzi z woj. mazowieckiego (19,6%) i pod-
laskiego (15,2%).

Brak tradycji w spo¿yciu miêsa wo³owego w Polsce, jest powodowany
m.in. tym, ¿e na rzeŸ przeznaczano g³ównie byd³o ras mlecznych o obni-
¿onej wartoœci konsumpcyjnej w porównaniu z wo³owin¹ pochodz¹c¹ od
ras miêsnych. Dlatego udzia³ miêsa wo³owego i cielêcego w ogólnej
produkcji miêsa w Polsce nigdy nie by³ du¿y i do pocz¹tku lat 1960.

utrzymywa³ siê na poziomie 13–14%, w latach 1976 i 1985 przekroczy³
nawet 27%. Po 1990 r. udzia³ wo³owiny w ca³kowitej produkcji miêsa
systematycznie spada³, a¿ do najni¿szego w ca³ym okresie powojennym
8,6% w 2002 r. Po 2005 r. udzia³ ten wzrós³ nieznacznie do 9,4%.

W latach 1990–2006 konsumpcja wo³owiny zmniejszy³a siê z 16,4 kg
do oko³o 5 kg/1 mieszkañca. Sta³o siê to w pewnym stopniu za spraw¹
choroby Creutzfeldta-Jacoba. Na szczêœcie w Polsce dotychczas zano-
towano tylko pojedyncze przypadki zachorowania krów na BSE (bovine
spongiforum encephalopaty). Spadek wielkoœci spo¿ycia wo³owiny by³
zwi¹zany tak¿e ze sta³ym regresem pog³owia byd³a, zw³aszcza w ma³ych
gospodarstwach, gdzie jego chów przesta³ byæ op³acalny.
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Zmiana wielkości produkcji mleka krowiego
Change in the cattle milk production

Produkcja mleka krowiego i mleczność krów, 2007
Cow’s milk yield and milk performance for cows, 2007

Zmiana wielkości produkcji wołowiny
Change in the beef meat production

Nowoczesna dojarnia mleka (fot. J. Bański)
Modern milking facilities (by J. Bański)

Produkcja wołowiny na 100 ha użytków rolnych, 2007
Beef meat production per 100 hectares of agricultural land, 2007

The primary objective of cattle raising in Poland is milk production
(in 2006 it accounted for 31% of commercial production from agri-
culture). There were in 2007 in Poland 5.7 million of cattle
(35 units per hectare of agricultural land). Until the middle of the
1990s black-and-white cattle dominated in Poland. Nowadays, the
cross-breeds are increasingly often encountered of the Holstein-
-Frisian cattle, originating from America. The Simmental cattle con-
stitute a common all-purpose breed. Until 1970 the milk orientation
of cattle raising had been clearly dominating, with usually more than
70% of cows in a herd. This share dropped thereafter and amounted
to around 50%. The highest production of milk per hectare of agri-
cultural land is observed in the province of Podlasie (1600 litres).
The biggest milk production comes from the provinces of Masovia
(20% of the total) and Podlasie (15%). Beef is not a popular meat
eaten in Poland. In the years 1990–2006 consumption of beef
dropped from 16.4 kg to roughly 5 kg per capita, which was, in
particular, the effect of the Creutzfeldt-Jacob disease.



9.3
Chów trzody chlewnej w 2002 r. prowadzi³o 39% gospodarstw rolnych,
z których ponad po³owa posiada³a ma³e stada licz¹ce 1–9 sztuk. W roku
2006 ¿ywiec wieprzowy stanowi³ 14,8% produkcji globalnej rolnictwa
i 21,4% produkcji towarowej. Miêso wieprzowe wyraŸnie dominowa³o
w produkcji miêsa w Polsce. W 1950 r. udzia³ ten dochodzi³ nawet do
80%. W nastêpnych kilkudziesiêciu latach udzia³ ten systematycznie
spada³ do poni¿ej 60% w latach 1980–1990. Po du¿ym spadku pog³owia
byd³a w pocz¹tku lat 1990., zwi¹zanym z likwidacj¹ gospodarstw pañ-
stwowych i ograniczeniem produkcji wo³owiny zwi¹zanym z zagro¿e-
niem chorob¹ BSA, udzia³ miêsa wieprzowego wzrós³ do 71,5%
w 1995 r. W nastêpnych latach ponownie spad³ do poni¿ej 60% –
g³ównie z powodu dynamicznego wzrostu produkcji i spo¿ycia miêsa
drobiowego.

Chów trzody chlewnej jest wyraŸnie powi¹zany z kierunkami produk-
cji roœlinnej, zw³aszcza zbo¿owym a tak¿e zbo¿owo-ziemniaczanym i ma
coraz wiêksze znaczenie w ogólnej strukturze produkcji zwierzêcej ze
wzglêdu na sta³y spadek pog³owia byd³a. Wieprzowina jest jednym
z podstawowych produktów ¿ywnoœciowych polskiego spo³eczeñstwa.
Roczne spo¿ycie wieprzowiny w latach 1990–2005 w zasadzie nie zmie-
nia³o siê i wynosi 37–39 kg/1 mieszkañca.

Krajowe pog³owie trzody chlewnej ulega³o znacznym wahaniom,
okreœlanym terminem „cykli œwiñskich”, osi¹gaj¹c maksymalne poziomy
w kilku latach 1970. (powy¿ej 21 mln sztuk) i w 1992 r. (22 mln sztuk).

Podobnie jak w przypadku byd³a, w ostatnich kilkunastu latach, naj-
wiêkszemu ograniczeniu uleg³ chów trzody w gospodarstwach drobnych
1–2 hektarowych. Rozwija³ siê natomiast wielkostadny chów trzody
w du¿ych gospodarstwach, który jednak nie rekompensowa³ ubytków
w gospodarstwach ma³ych. Najwiêkszy udzia³ w ogólnym pog³owiu
trzody chlewnej 24% ma grupa gospodarstw o powierzchni 20–50 ha.
Znaczne udzia³y charakteryzowa³y te¿ grupy obszarowe: 5–10 ha (17,5%),
10–15 ha (18,2%) oraz gospodarstwa du¿e, powy¿ej 50 ha (19,1%).

Wielkoœæ pog³owia tych zwierz¹t w gospodarstwach zwiêksza siê wraz
ze wzrostem ich powierzchni. W grupach gospodarstw: 15–20 ha
i 20–50 ha obsada trzody chlewnej na 1 ha UR by³a najwiêksza i wy-
nosi³a 164,5 sztuk. W grupie gospodarstw 1–2 ha wskaŸnik ten wynosi³
zaledwie 32,5 sztuk.

Trzoda chlewna zaliczana jest do zwierz¹t o krótkim cyklu produkcyj-
nym, chocia¿ w porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest on
w Polsce nadal zbyt d³ugi. Ni¿sza jest te¿ w Polsce produktywnoœæ po-

g³owia, œrednia zawartoœæ miêsa w tuszy oceniana jest w naszym kraju na
44–48% i jest o 5–9% ni¿sza ni¿ w krajach Europy Zachodniej.

Charakterystyczn¹ cech¹ chowu trzody chlewnej jest s³abn¹cy zwi¹zek
z ziemi¹. W coraz wiêkszej mierze podstawê ¿ywienia tych zwierz¹t stano-
wi¹ pasze treœciwe, czêsto pochodz¹ce spoza gospodarstwa, a g³ównym
ich komponentem s¹ zbo¿a.

Wraz z rozwojem pog³owia zwiêksza³a siê te¿ obsada trzody chlewnej
w przeliczeniu na jednostkê powierzchni rolniczej. W 2006 r. obsada
tych zwierz¹t wynosi³a 119 sztuk na 100 ha UR.

Przestrzenne zró¿nicowanie w poziomie chowu trzody chlewnej
mierzone ich obsad¹ na jednostkê powierzchni rolniczej by³o w 2002 r.
bardzo du¿e: od 1–2 sztuk/100 ha UR na obszarach strefy podmiejskiej
Warszawy, 15–20 sztuk w terenach górskich Karpat i Sudetów do ponad
230 sztuk w Wielkopolsce i na Kujawach, i rekordowej obsady
800–1200 sztuk w niektórych gminach Wielkopolski. Na niektórych
terenach woj. wielkopolskiego ten wskaŸnik by³ podobny b¹dŸ prze-
kracza³ poziom znany z regionów Danii, Belgii i Holandii.

Do niedawna dominowa³y w Polsce rasy trzody chlewnej: wielka bia³a
i bia³a zwis³oucha. Mniejsze znaczenie mia³y inne rasy – pu³awska, z³ot-
nicka bia³a i pstra. Obecnie rasy te s¹ udoskonalane przez krzy¿owanie

Trzoda chlewna – liczba gospodarstw, pogłowie w grupach obszarowych gospodarstw, 2002

Grupy obszarowe
gospodarstw (ha)

Trzoda chlewna

ogółem w tym lochy

gospodarstwa pogłowie gospodarstwa pogłowie

liczba % liczba % liczba % liczba %

Ogółem 760 569 100,0 18 628 910 100,0 452 263 100,0 1 918 393 100,0

<1 33 070 4,3 182 740 1,0 8 760 1,9 19 837 1,0

1–2 55 933 7,4 255 126 1,4 12 759 2,8 23 974 1,2

2–5 172 494 22,7 1 135 735 6,1 65 204 14,4 126 640 6,6

5–10 231 138 30,4 3 254 612 17,5 148 643 32,9 374 034 19,5

10–15 126 857 16,7 3 396 137 18,2 99 476 22,0 356 138 18,6

15–20 61 865 8,1 2 368 818 12,7 50 933 11,3 237 170 12,4

20–50 69 384 9,1 4 469 764 24,0 58 337 12,9 429 381 22,4

>50 9 828 1,3 3 565 978 19,1 8 151 1,8 351 219 18,3

Źródło: PSR 2002.

Zmiana pogłowia trzody chlewnej, w tym loch
Change in the number of pigs, including sows in pig

Pigs



z rasami pochodzenia zagranicznego, takimi jak: duroc, hemphire,
pietrain i belgijsk¹ zwis³ouch¹. Krzy¿owanie to ma na celu uzyskanie
wiêkszej iloœci miêsa od 1 sztuki i lepszej jego jakoœci.

Produkcja miêsa wieprzowego wzrasta³a bardzo dynamicznie
w pierwszych latach po wojnie dziêki odbudowie stada trzody chlewnej
po okresie wojny i okupacji. Po 1950 r. nast¹pi³ paroletni okres jej
spadku i stagnacji, czego przyczyn¹ by³o wprowadzenie obowi¹zkowych
dostaw ¿ywca wieprzowego i presja na socjalizacjê rolnictwa. Wzrost
produkcji miêsa wieprzowego po 1955 r. by³ w miarê systematyczny,
choæ stosunkowo powolny. Produkcja wieprzowiny w Polsce po raz
pierwszy przekroczy³a 2 mln ton w 1991 r. i utrzymuje siê na niewiele
zmienionym poziomie do dziœ. W 2006 r. produkcja ¿ywca wieprzowego
stanowi³a 26,8% towarowej produkcji zwierzêcej. Najwiêcej miêsa
wieprzowego pochodzi z Wielkopolski (26%), Mazowsza (11,5%) oraz
woj. kujawsko-pomorskiego (10,5%).
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Odsetek indywidualnych gospodarstw rolnych o skali
chowu trzody chlewnej powyżej 49 sztuk, 2002
Percentage of private farms with the level of pigs breeding
exceeding 49 heads, 2002

Pogłowie trzody chlewnej, 2002
Population of pigs, 2002

Zmiana produkcji wieprzowiny
Change in pork meat production

Pig raising took place in 2002 in 39% of farms. In 2006 live pigs
accounted for 15% of agricultural production value and for 21% of
the commercial production value. Annual consumption of pork in
Poland is at about 38 kg per capita. The highest intensity of pig rais-
ing is observed in the region of Wielkopolska, from where approxi-
mately 25% of pork in Poland originates. Two Polish varieties dom-
inated until quite recently in pig raising – the great white and the
flagged-eared, but they are being improved by cross-breeding with
the varieties of foreign origin, such as duroc, hempshire and pietrain.

Młode tuczniki (fot. J. Bański)
Young piglets (by J. Bański)



9.4
Udzia³ drobiu w towarowej produkcji zwierzêcej rolnictwa wzrós³
z 13,3% w 1990 r. do oko³o 26,8% w 2006 r. W ostatnim z tych lat
produkcja miêsa drobiowego stanowi³a 19% zwierzêcej produkcji towa-
rowej rolnictwa, a produkcja jaj – 7,8%. Znacz¹cy wzrost udzia³u pro-
dukcji drobiarskiej w ostatnich kilkunastu latach w strukturze produkcji
towarowej rolnictwa by³ wynikiem nie tylko rozwoju tej ga³êzi, ale tak¿e
wspomnianego wczeœniej du¿ego spadku pog³owia byd³a i produkcji
wo³owiny. Drób kurzy, stanowi 88% ogólnego pog³owia drobiu.

Blisko 1/3 produkowanego w naszym kraju miêsa drobiowego pocho-
dzi³o z woj.: wielkopolskiego i mazowieckiego. Ponad po³owa gospo-
darstw rolnych posiada stada drobiu licz¹ce ponad 50 sztuk. Wa¿n¹ rolê
w produkcji drobiarskiej odgrywaj¹ du¿e fermy kurze. A¿ 81% drobiu
kurzego skupione jest w stadach licz¹cych ponad 10 tys. sztuk. Bardzo

ma³¹ liczbê kur na jednostkê powierzchni notuje siê na trenach górskich
po³udniowej Polski.

Przeciêtna obsada kur na 100 ha w 2006 r. wynosi³a 700 sztuk, przy
najwiêkszej wynosz¹cej 1564 szt. w woj. wielkopolskim i 1287 szt.
w woj. œl¹skim.

Liczba gêsi, po szybkim wzroœcie z 850 tys. sztuk w 1950 r. do 4 mln
sztuk w 1970 r., spad³a nastêpnie do niewiele ponad 0,5 mln w po³owie
lat 1990., po czym w 2006 r. osi¹gnê³a poziom z roku 1950. Wed³ug
PSR 2002 najwiêcej gêsi hodowano w woj. wielkopolskim (30,2% po-
g³owia) i warmiñsko-mazurskim (10%), najmniej zaœ w woj. œwiêto-
krzyskim (1%).

Pog³owie kaczek po szybkim wzroœcie z 480 tys. sztuk w 1950 r. do
7,2 mln sztuk w 1975 r., spad³o do 3,4 mln w 1980 r. po czym w 1990 r.
osi¹gnê³o poziom bliski temu z po³owy lat 1970. Du¿y spadek ich po-
g³owia mia³ miejsce w po³owie lat 1990. (2 mln sztuk w 1996 r.). Po
pewnym okresie s³abego wzrostu a nawet stagnacji do pocz¹tku XXI w.

wzros³o ono ponownie do 4,5 mln w 2005 r. W 2002 r. najwiêcej kaczek
by³o w woj. wielkopolskim (13% pog³owia).

Pog³owie indyków po szybkim wzroœcie w latach 1950-1970 z 210 tys.
sztuk w 1950 r. do 1669 tys. w 1970 r. wyraŸnie zmala³o do 405 tys.
sztuk w 1980 r. i po doœæ du¿ych wahaniach jego poziomu wzros³o
w ostatnich kilku latach do 6855 tys. sztuk w 2006 r. Ponad 1/3 ogólno-
krajowego pog³owia indyków pochodzi z woj. warmiñsko-mazurskiego.

W pocz¹tku XXI w. miêso drobiowe sta³o siê – zaraz po wieprzowinie
– podstaw¹ diety Polaków.

Zmiana pogłowia kur niosek
Change in the number of hen stock

Struktura pogłowia drobiu, 2007
Structure of poultry stock, 2007

Pogłowie drobiu kurzego, 2002
Number of chicken poultry, 2002

Poultry



Produkcja jaj w 2006 r. stanowi³a 8,3% globalnej produkcji zwierzêcej
i 7,8% produkcji towarowej. Przeciêtna liczba jaj od 1 kury w ci¹gu roku
wynosi 217 sztuk. Oko³o 40% jaj kurzych w 2006 r. pochodzi³o z woje-
wództw: wielkopolskiego i mazowieckiego.

Najm³odsz¹ ga³êzi¹ produkcji zwierzêcej w Polsce, wyró¿niaj¹c¹ siê
wysok¹ dynamik¹ rozwoju, jest chów strusi afrykañskich. Pocz¹tki ich
chowu siêgaj¹ 1991 r. kiedy za³o¿ono w okolicach Koœcierzyny (woj.
pomorskie) pierwsz¹ fermê tych ptaków. Ju¿ w 2000 r. liczba ferm
strusich wzros³a do 190, a w 2002 r. do 590. Pog³owie strusi ogó³em
w tych latach wzrasta³o odpowiednio z 28 szt. do 9000 szt. i 19500
sztuk. Zainteresowanie miêsem strusim i jajami do celów spo¿ywczych
jest niezbyt du¿e. Jaja wykorzystywane s¹ g³ównie do celów reproduk-
cyjnych.

Najwiêksza liczba ferm strusi znajduje siê na terenie woj. mazowiec-
kiego i wielkopolskiego.
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Odsetek gospodarstw rolnych o skali chowu drobiu powyżej 99 sztuk, 2002
Percentage of farms with the level of chicken poultry breeding exceeding 99 heads, 2002

The share of poultry in the commercial animal production in 2006
was at 27%. Hens account for 88% of the total number of poultry.
Close to 1/3 of the total of poultry meat, produced in Poland, came
from the provinces of Wielkopolska and Masovia. Large poultry
farms play an important role in poultry production. The average
number of hens per hectare of agricultural land in 2006 was equal
700, with the highest indicator characterising the province of
Wielkopolska – 1 564 hens. There were in 2006 some 4 million
geese in Poland. The highest number of geese was raised in the prov-
ince of Wielkopolska (30% of the total number). In 2005 there were
4.5 million ducks in Poland, with, again the province of Wielko-
polska at the lead (13% of the total). There were 6 855 000 turkeys
in 2006, with more than 1/3 in the Warmian-Masurian province. It
is interesting to observe a high dynamics of the ostrich number – in
2002 there were 19 500 of them in Poland.

Wielkoskalowy chów kur (fot. K. Czapiewski)
Large-scale chicken farming (by K. Czapiewski)



9.5
W po³owie lat 1980. pog³owie owiec osi¹gnê³o maksymalny poziom
(blisko 5 mln szt. i 27 sztuk na 100 ha UR). Przyczyni³a siê do tego
koniunktura na m³ode jagniêta w krajach EWG. Zmiany po 1989 r.
i spadek cen we³ny na rynkach œwiatowych wywo³a³y gwa³towny spadek
pog³owia tych zwierz¹t w drugiej po³owie lat 1990. W 2006 r. pog³owie
owiec liczy³o tylko 308 tys. szt. Obecnie chów owiec ma charakter
marginalny. Tylko w nielicznych tzw. „gminach ko¿uszniczych” na Pod-
halu liczba tych zwierz¹t w przeliczeniu na 100 ha UR zawiera siê
w granicach 150–200, przy przeciêtnej krajowej 1,9 sztuk. Produkcja
we³ny mia³a w Polsce zawsze wiêksze znaczenie ni¿ produkcja baraniny.

W 2006 r. wyprodukowano 0,9 tys. ton we³ny. Nieco ponad 1/3 ogólnej
iloœci we³ny produkowanej w kraju dostarcza³o woj. ma³opolskie, a
z trzech województw: ma³opolskiego, wielkopolskiego i lubelskiego po-
chodzi³a ponad po³owa krajowej produkcji we³ny.

Produkcja baraniny w Polsce osi¹gnê³a maksymalny poziom w 1991 r.
(50 tys. ton). W nastêpnych latach spad³a gwa³townie do 2 tys. ton
w 2006 r. Wydaje siê, ¿e jedyn¹ szans¹ odbudowy owczarstwa w Polsce
jest zmiana jego podstawowego celu; móg³by nim byæ np. opas m³odych
jagni¹t.

Pogłowie owiec, 2002
Population of sheep, 2002

Odsetek gospodarstw rolnych z chowem owiec, 2002
Percentage of farms with sheep breeding, 2002

Zmiana pogłowia owiec
Change in the number of sheep livestock

In 2006 there were only 308 000 sheep in Poland. Sheep raising has
nowadays only a marginal character. In 2006 only 900 tons of wool
were produced in Poland. A bit more than 3 of the total quantity of
wool, produced in Poland, came from the province of Ma³opolska.

Sheep



9.6
G³ówny cel chowu kóz to produkcja mleka. Ubocznym produktem cho-
wu jest ich miêso o du¿ych walorach smakowych i ma³ej zawartoœci
cholesterolu. Miêso i mleko kozie poleca siê osobom starszym i dzieciom
uczulonym na bia³ko krowie.

Wydawa³o siê ¿e po 1989 r. nast¹pi³o w Polsce reaktywowanie chowu
kóz – ich pog³owie wzros³o ze 189,3 tys. sztuk w 1996 r. do 193,4 tys.
w 2002. W nastêpnych latach zaczê³o jednak spadaæ – do 130,8 tys.
w 2006 r. Blisko 60% ogólnego pog³owia tych zwierz¹t nale¿a³o do
gospodarstw poni¿ej 2 ha, a dalsze 22,2% do gospodarstw od 2 do5 ha.

Przestrzenne rozmieszczenie pog³owia kóz wyraŸnie nawi¹zuje do tere-
nów z przewag¹ najmniejszych gospodarstw. Przeciêtna obsada kóz wy-
nosi w Polsce zaledwie 1 sztukê na 100 ha UR, a w licznych gminach
podkarpackich przekracza 4 sztuki. W 2002 r. najwiêcej kóz znajdowa³o
siê w powiatach: cieszyñskim, rzeszowskim, ¿ywieckim, krakowskim
i tarnowskim.

Zmiana pogłowia kóz
Change in the number of goats

Pogłowie kóz, 2002
Number of goats, 2002

There were 130 800 goats in Poland in 2006. Close to 60% of the
total number of these animals is raised on small and very small farms
– up to 2 hectares of area.

Goats

Kozy (fot. J. Bański)
Goats (by J. Bański)
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Chów i hodowla koni w Polsce ma bardzo d³ug¹ historiê. Ró¿ne te¿
w przesz³oœci by³o przeznaczenie tych zwierz¹t. W rolnictwie wzrost zain-
teresowania koñmi jako si³¹ poci¹gow¹ i transportow¹ nast¹pi³ dopiero
w XIX w. Wraz z rozwojem przemys³u ¿ywa si³a poci¹gowa by³a stop-
niowo zastêpowana si³¹ mechaniczn¹. W rozdrobnionym polskim rol-
nictwie proces ten rozpocz¹³ siê na wiêksz¹ skalê po roku 1980, a przy-
bra³ na sile od po³owy tamtej dekady. Udzia³ koni w strukturze si³y
poci¹gowej, liczonej w jednostkach poci¹gowych, spad³ z 60,5%
w 1970 r. do 9,7% w 1990 i 2,1% w 2005 r. Przy spadaj¹cej liczbie koni
zmienia³o siê te¿ ich przeznaczenie – coraz wiêcej z nich s³u¿y celom
sportowym, rekreacyjnym i rehabilitacyjnym.

Spoœród stadnin wymieniæ nale¿y przede wszystkim dwie bardzo zas³u-
¿one w hodowli koni arabskich – s¹ to gospodarstwa hodowlane w Jano-
wie Podlaskim i Micha³owie (woj. œwiêtokrzyskie).

W latach 1985–2000 pog³owie koni w Polsce spad³o z 1,8 mln do
0,5 mln, po czym w pierwszych latach XXI w. nast¹pi³ dalszy jego spadek
do 0,3 mln w 2006 r.

Wedle Spisu Rolnego 2002 konie posiada³o zaledwie 10,6% indy-
widualnych gospodarstw rolnych w Polsce. Najwiêcej by³o ich w dwu
grupach obszarowych gospodarstw: o powierzchni 2–5 ha i 5–10 ha –
skupia³y one 55% ich pog³owia. Znaczny udzia³ w ogólnej liczbie koni
(oko³o 15%) maj¹ te¿ gospodarstwa o powierzchni powy¿ej 20 ha. Obok
stadnin s¹ to w znacznej mierze gospodarstwa wyspecjalizowane w cho-
wie koni do celów sportowo-rekreacyjnych.

Produkcja miêsa koñskiego ma w Polsce niewielkie znaczenie. Brak
tradycji spo¿ycia koniny powoduje, ¿e jej produkcja nie wykazuje wiêk-
szego powi¹zania z pog³owiem koni. Konie rzeŸne przeznaczane s¹ g³ów-
nie na eksport – przede wszystkim do W³och, Francji i Niemiec.

Obsada koni na 100 ha UR nawi¹zuje do terenów z dominacj¹ rolnic-
twa indywidualnego w strukturze w³asnoœciowej gospodarstw. Z tego wy-
nika doœæ du¿a ró¿nica w obsadzie tych zwierz¹t pomiêdzy po³udnio-
wo-wschodni¹ i wschodni¹ czêœci¹ kraju a czêœci¹ zachodni¹. Obszary
o wysokiej obsadzie koni to: Wy¿yna Kielecko-Sandomierska, Beskidy
Zachodnie, Beskid Niski i Kotlina Sandomierska oraz tereny Mazowsza
na pó³nocny wschód od Warszawy. Niewiele koni jest w zachodniej
czêœci kraju – tam ich obsada rzadko przekracza 1 szt./100 ha UR.

Zmiana pogłowia koni
Changes in the number of horses

Pogłowie koni, 2002
Number of horses, 2002

The share of horses in the structure of pulling power (in respective
units) dropped from 60.5% in 1970 to 2.1% in 2005. In 2002 only
10.6% of family farms in Poland owned a horse. On the other hand,
an increasing number of horses serves recreational and sports pur-
poses.

Horses

Rekreacja na koniu (fot. J. Bański)
Horse recreation (by J. Bański)
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W czasie II wojny œwiatowej pszczelarstwo ponios³o bardzo du¿e straty.
Liczba pni pszczelich, szacowana w 1938 r. na 1,5 mln, w 1946 r.
osi¹gnê³a zaledwie 744 tys. Od 1984 a¿ do 2002 r. nast¹pi³ dotkliwy
regres pszczelarstwa. Liczba pasiek zmniejszy³a siê w tym okresie
z 233 tys. do 40,6 tys. a pni pszczelich z 2735 tys. do 562,4 tys.
Najwiêcej pni pszczelich w 2002 r. by³o na po³udniowym wschodzie
kraju, w woj.: lubelskim, ma³opolskim i podkarpackim, gdzie znajduje
siê 1/3 ogólnej ich liczby. Na LubelszczyŸnie najwiêcej pni pszczelich
znajdowa³o siê w po³udniowej czêœci regionu – zw³aszcza w powiatach
bi³gorajskim i janowskim, na podkarpaciu w powiecie nowos¹deckim.

Korzystnym zjawiskiem jest ponowny rozwój pszczelarstwa w latach
2000–2006, potwierdzony wzrostem produkcji miodu z 10 do 22 tys.
ton.

Gospodark¹ pasieczn¹ zajmuj¹ siê g³ównie gospodarstwa ma³e.
Wed³ug PSR 2002 a¿ 64% pasiek znajdowa³o siê w gospodarstwach do
5 ha. S¹ to g³ównie pasieki stacjonarne.

Rozmieszczenie pni pszczelich, 2002
Distribution of beehives, 2002

In the period 1984–2002 the number of beehives dropped from
2 735 000 to 562 000. The biggest numbers of beehives exist in the
provinces of Lublin, Ma³opolska and Subcarpathia. Honey produc-
tion in 2006 amounted to 22 000 tons and originated mainly from
small farms.Pasieka w indywidualnym gospodarstwie rolnym (fot. K. Czapiewski)

Apiary at a private farm (by K. Czapiewski)

Bee-keeping
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Bardzo niewielkie znaczenie w ogólnej produkcji zwierzêcej ma chów
królików oraz produkcja miêsa pochodz¹ca z odstrza³u i od³owu zwierz¹t
³ownych.

Wed³ug danych PSR 2002 ogólna liczba królików w Polsce wynosi³a
870 tys. sztuk, z tego blisko po³owa (46%) znajdowa³a siê w wojewódz-
twach: ma³opolskim, podkarpackim i lubelskim. Najwiêcej by³o ich
w gminie Busko-Zdrój (8 tys. sztuk).

Niewielkie znaczenie ma równie¿ obecnie chów zwierz¹t futerkowych.

Pogłowie królików, 2002
Number of rabbits, 2002

Pogłowie samic zwierząt futerkowych na 1000 gospodarstw
rolnych, 2002
Number of females of fur animals per 1000 farms, 2002

Rabbits and fur and game animals


