
wtóre eliminuje konieczność okresowych kontroli, tak jak 
ma to miejsce w przypadku pacjentów onkologicznych. 
Niekiedy jednak taki komfort wymaga uzupełnienia 
podstawowego badania histopatologicznego o barwie-
nia immunohistochemiczne, które dostępne są w więk-
szości komercyjnych laboratoriów weterynaryjnych.
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Od wielu lat zarówno w Polsce, jak i innych kra-
jach europejskich obserwowany jest gwałtow-

ny wzrost liczebności populacji dzików. Tym samym 
w wielu krajach opracowywane są nowe kierunki zarzą-
dzania populacją tego gatunku. Z reguły opierają się one 
na zasadach wzmożonej łowieckiej eksploatacji na po-
ziomie 100–150% wiosennego stanu liczebnego (1, 2, 3). 
Coraz częściej wymieniana jest także konieczność wpro-
wadzania do strategii gospodarowania nowych rozwią-
zań w postaci ograniczania lub całkowitego wstrzyma-
nia dokarmiania, jak również intensyfikacji odstrzału 
samic zwłaszcza w średnim wieku, najistotniej wpły-
wających na reprodukcję tego gatunku (4, 5, 6, 7, 8).

Do niedawna w wielu opracowaniach podkreślano, 
że podstawowym czynnikiem zmienności osobniczej, 
a tym samym tempa przyrostu oraz rozwoju fizyczne-
go zwierząt są przede wszystkim różnice geograficzne 
oraz siedliskowe. Obecnie coraz częściej podkreśla się, 
iż, zwłaszcza w przypadku dzików, jednym z najistot-
niejszych czynników są zasoby pokarmowe w ujęciu 
ich jakości oraz dostępności w pewnych okresach roku 
(9, 10, 11, 12). Opisane elementy wpływają dość istotnie 
na cechy reprodukcyjne samic, a tym samym potencjał 
rozrodczy populacji. Dostępność wysokoenergetycznego 
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This article aims at the evaluation of current dynamics of wild boar population 
under conditions of increased hunting exploitation. The analyzes that were carried 
out indicate that the dynamic growth of the wild boar population has been severely 
declined by the intensification of hunting, both as part of hunting management and 
sanitary shots. These activities have a significant impact on reproduction rates, 
and thus on the demographics of wild boar, especially in the areas where the ASF 
virus is present. This has resulted in a very low density or even the absence of wild 
boar in some regions, although without the direct impact on the ASFV presence in 
these areas. It seems therefore necessary to undertake broad preventive measures 
in the field of developing effective biosecurity barriers, including both biotic 
and abiotic factors and targeted at other vectors involved in the transmission  
of ASFV.
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oraz wysokobiałkowego żeru w rozległych strukturach 
agrocenoz, które zostały skolonizowane przez dziki, 
wpływa na kondycję osobniczą, wcześniejsze dojrze-
wanie płciowe, nie zawsze połączone z rozwojem so-
matycznym, a tym samym także plenność populacji. 
Dodatkowo stan ten prowadzi do swoistego rozsyn-
chronizowania rui u tego gatunku, co powoduje, że lo-
chy rzucają potomstwo niemal przez cały rok. Opisa-
ny stan prowadzi także do zmian demograficznych na 
tyle, że dziki przestały być związane z ekosystemami 
leśnymi, a podstawowymi areałami bytowania są te-
reny polne, zwłaszcza rozległe tereny agroekosyste-
mów z dominującą rolą kukurydzy jako podstawowej 
rośliny paszowej (13, 14, 15, 16). W ostatnich latach dy-
namika liczebności tego gatunku, jak i rozmieszczenie 
przestrzenne dość mocno uzależnione są od rozprze-
strzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń. 
Choroba ta dość istotnie wpływa na śmiertelność zwie-
rząt. Dodatkowo kolejne nowo wprowadzane przepisy 
prawne w zakresie intensyfikacji odstrzału zarówno 
w drodze gospodarki łowieckiej, jak i odstrzałów sa-
nitarnych wpływają istotnie na dynamikę liczebności 
oraz demografię tego gatunku (2, 3, 17).

Celem pracy była ocena aktualnego stanu liczebno-
ści i łowieckiej eksploatacji w drodze odstrzału oraz jej 
wpływu na biologię rozrodu i demografię populacji, jak 
również prognoza kierunków zmian.

Materiał i metody

Pracę zrealizowano na podstawie danych dokumenta-
cyjnych dotyczących szacunków liczebności oraz ło-
wieckiego pozyskania dzików w obwodach dzierżawio-
nych przez koła łowieckie, z uwzględnieniem rejonu 
kraju w oparciu o łowiecki podział administracyjny na 
okręgi łowieckie. Na podstawie tych danych obliczono 
wskaźnik łowieckiej eksploatacji populacji, określają-
cy faktyczną presję na populację poprzez planowy od-
strzał. Dodatkowo wykorzystano dane w zakresie licz-
by oraz płci dzików odstrzelonych w ramach odstrzału 
sanitarnego realizowanego w związku z rozporządze-
niami wojewodów oraz powiatowych lekarzy wetery-
narii. Uwzględniono także dane dotyczące struktury 
płci dzików odnalezionych w wyniku poszukiwań re-
alizowanych jako działania prewencyjne w zakresie 

zwalczania afrykańskiego pomoru świń. Tego rodza-
ju dane pozwalają na kompleksową ocenę istniejącego 
stanu faktycznego, co jest niezmiernie ważne w sytu-
acji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się 
wirusa afrykańskiego pomoru świń. Potwierdzeniem 
tego jest fakt, że eksperci EFSA w opinii naukowej sku-
piają się na problematyce zagęszczenia populacji dzi-
ków w Europie i wskazują konieczność poszukiwania 
rozwiązań w celu oceny liczebności w skali całej Euro-
py oraz skutecznego zarządzania populacją. Wskazują 
także, że obecnie dane na temat liczebności posiadają 
wyłącznie myśliwi i to na ich podstawie można pla-
nować i podejmować działania mające na celu ogra-
niczanie rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomo-
ru świń (18). W niniejszym opracowaniu na podstawie 
zgromadzonych danych przeprowadzono także sy-
mulacje w zakresie dalszego funkcjonowania popu-
lacji tego gatunku w realiach prowadzenia intensyw-
nego odstrzału w ramach gospodarki łowieckiej, jak 
i postępującej intensyfikacji pozyskania w drodze od-
strzałów sanitarnych.

Wyniki

Na przełomie ostatniej dekady w naszym kraju obser-
wowany był niemal coroczny wzrost liczebności popu-
lacji dzików (ryc. 1). Wprowadzenie radykalnych działań 
w zakresie ograniczania afrykańskiego pomoru świń, 
poprzez intensyfikację odstrzału, spowodowało niemal 
drastyczny spadek liczebności tego gatunku. Wiosenne 
szacunki w 2018 r. wykazały stan populacji kształtują-
cy się na poziomie ok. 81,5 tys. osobników. Wielkość ta 
jest ponad 3-krotnie niższa w porównaniu ze stanem 
z wiosny 2016 r. W ciągu ostatnich czterech sezonów 
wskaźnik łowieckiej eksploatacji populacji zwiększył 
się o ponad 50%. Należy także podkreślić, że intensy-
fikacja odstrzału dzików we wschodniej części kraju 
doprowadziła do stanu, iż w niektórych obwodach ło-
wieckich dziki spotykane są sporadycznie. Potwier-
dzeniem tego są dane Polskiego Związku Łowieckiego, 
które wskazują, że obecnie w przeliczeniu na jednego 
pozyskanego dzika liczba wyjść myśliwych w łowisko 
wynosi ok. 16, a w rejonach wschodniej części kraju 
jest jeszcze wyższa. Potwierdza to fakt tylko lokalne-
go występowania dzików na tym terenie.
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Jako przyczynę takiego stanu wymienić należy tak-
że liczne upadki dzików, co potwierdzają akcje poszu-
kiwania padłych dzików w ramach działań monitorin-
gowo-prewencyjnych w walce z afrykańskim pomorem. 
Niemniej jednak najważniejszym działaniem w zakre-
sie ograniczania populacji jest wzmożony odstrzał za-
równo w ramach planowej gospodarki łowieckiej, jak, 
a może przede wszystkim, realizacji odstrzałów sani-
tarnych, na wykonanie których niemal codziennie wy-
dawane są zgody (rozporządzenia) przez powiatowych 
lekarzy weterynarii. Opisane czynniki wpływają bez-
pośrednio na ograniczenie liczebności populacji tego 
gatunku. Dość istotnym elementem w kształtowaniu 
dynamiki liczebności jest fakt, że w strukturze upad-
ków dominują samice (ryc. 2). Od 2014 r., kiedy na tere-
nie naszego kraju pojawił się afrykański pomór świń, 
średnioroczny udział samic wśród odnalezionych pa-
dłych dzików stanowił nieco ponad 60%. Dodatkowo 
należy zwrócić uwagę, że w strukturze pozyskanych 
dzików również dominują samice. O ile w przypad-
ku odstrzału sanitarnego elementem wpływającym na 
zwiększony udział samic może być kwota ryczałtu za 
wykonanie takiego odstrzału, która premiuje odstrzał 
samic poprzez wyższe gratyfikacje finansowe, to nie 
upoważnia to do takiego wnioskowania, gdyż w przy-
padku upadków, gdzie niewątpliwie mamy do czynienia 
z sytuacją losowości, również występuje taka tendencja. 
Tym samym opisane elementy wpływają bezpośrednio, 
jak i pośrednio na dynamikę liczebności populacji tego 
gatunku, powodując jej gwałtowny spadek.

Celem zobrazowania kierunków zmian populacji do-
konano symulacji przyrostu ustabilizowanej populacji 
dzików o liczebności 100 osobników (tab. 1). Dla obliczeń 
przyjęto, że od każdej dorosłej lochy uzyskujemy 5 mło-
dych, zaś od samicy przelatkowej (w drugim roku życia) 
przystępującej do rozrodu 2 młode. Dodatkowo symulacja 
ta nie obejmowała upadków oraz redukcji w drodze od-
strzału. Przy przyjętych założeniach przyrost populacji 
w poszczególnych latach wynosił od 155 do 211%. Z kolei 
przyrost obliczony od jednej samicy kształtował się na 
średnim poziomie 380%. Przy takich założeniach stan 
liczebny populacji w okresie 5 lat zwiększyłby się ponad 
25-krotnie. Należy w tym miejscu podnieść, iż dane te 
uwidaczniają, że wskaźnik przyrostu populacji dzików, 
zgodnie z zasadą Alleego, osiąga swoje optimum przy 
określonej liczebności (zagęszczeniu populacji). Zatem 

Tabela 1. Symulacja dynamiki liczebności populacji w okresie 5 lat przy założeniu 
przystępowania do rozrodu samic przelatkowych i strukturze płci 1:1

Grupa  
wiekowo-płciowa

Stan wyjściowy 
populacji 1. rok 2. rok 3. rok 4. rok 5. rok

Odyniec 5 20 50 72 152 332

Locha* 5 20 50 73 153 333
Przelatek** 30 60 55 160 360 725
Warchlak 60 25+30 100+60 250+110 365+360 765+360
Razem stan 100 155 315 665 1390 2515
Przyrost 155% 203% 211% 209% 181%
Przyrost od samic biorących 
udział w rozrodzie 275% 320% 493% 473% 338%

*   – locha, 5 młodych
** – samica przelatkowa, 2 młode
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w obecnych uwarunkowaniach środowiskowych, przy 
wzmożonej presji na populację dzików poprzez odstrzał 
oraz liczne upadki spowodowane wirusem afrykańskie-
go pomoru świń, wskaźnik przyrostu będzie oscylo-
wał na poziomie ok. 100% wiosennego stanu liczebne-
go populacji i w kolejnych latach będzie się zmniejszał.

Mając na względzie przedstawione dane w zakresie 
zwiększonego odstrzału oraz upadków samic, przepro-
wadzono także symulację kierunków zmian populacji 
w pięcioletnim okresie czasu przy zróżnicowanym od-
strzale samic. Dla potrzeb symulacji przyjęto coroczną 
wielkość łowieckiej eksploatacji populacji na poziomie 
100% jej stanu wiosennego i podobnie jak poprzednio, 
założenie, że dorosłe lochy rodzą 5 młodych, a prze-
latkowe samice po 2 młode. Zatem co roku do rozro-
du przystępuje 20% samic (ryc. 3). Dla potrzeb symu-
lacji przyjęto przyrost na poziomie 380% stanu samic, 
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który w przypadku populacji eksploatowanej łowiecko 
jest trudny do uzyskania. Pomimo to przeprowadzone 
symulacje wskazują, iż przy łowieckiej eksploatacji po-
pulacji na poziomie 100% wiosennego stanu, przy 50% 
rozkładzie pozyskania samców i samic w okresie 5 se-
zonów łowieckich (symulacja A), liczebność populacji 
zmniejszyła się 4-krotnie (y = -15,371x + 108,47). Z kolei 
w sytuacji 60% udziału samic w odstrzale (symulacja B) 
po 5 sezonach łowieckich spadek liczebności populacji 
byłby ponad 9-krotny (y = -17,371x + 106,47). Przedsta-
wione równania linii trendu wskazują, że w dłuższym 
okresie czasu, nawet przy tak liberalnych założeniach, 
taki model zarządzania populacją doprowadziłby do za-
niku występowania, a nawet możliwości wyginięcia po-
pulacji na niektórych obszarach, co już jest obserwowa-
ne we wschodnich rejonach kraju. Mając na względzie 
upadki dzików w związku z rozprzestrzenianiem się wi-
rusa oraz wzmożony poziom redukcji w drodze odstrza-
łu, który w ostatnim sezonie łowieckim doprowadzi do 
prawie 2,5-krotnej redukcji stanu liczebnego, scenariusz 
taki jest całkiem możliwy i to w niedługim okresie czasu.

W opisanej sytuacji nie bez znaczenia pozostaje 
konieczność analizy wpływu dzików na możliwości 
rozprzestrzeniania się wirusa afrykańskiego pomo-
ru świń. Pomimo że dzik oraz zanieczyszczona pasza 
wskazywane są jako podstawowe wektory wirusa (19, 
20, 21), to należy zwrócić także uwagę na inne źródła, 
w tym antropogeniczne oraz środowiskowe, na któ-
re wpływ wywierają zarówno czynniki biotyczne, jak 
i abiotyczne. Wektorami wirusa mogą być płyny ustro-
jowe dostające się do środowiska zarówno z hodow-
li świń (gnojowica, obornik), jak i dzików, w których 
wirus może przeżywać od kilku do kilkunastu dni (20, 
22, 23). Wektorami wirusa mogą być niektóre gatun-
ki kleszczy z rodzaju Ornithodoros spp., które są bez-
objawowymi nosicielami (24). Dość istotnym wekto-
rem wirusa, dotąd bagatelizowanym, mogą być także 
muchy. Owady te zakażone krwią pochodzącą od cho-
rych zwierząt po ich zjedzeniu przez zdrowe zwierzę-
ta mogą przenosić wirusa (25).

Podsumowanie

Łowieckie gospodarowanie populacjami niektórych 
gatunków zwierząt dzikich jako odnawialnych za-
sobów przyrodniczych powinno odbywać się na za-
sadach zrównoważonego rozwoju. Jednak w sytuacji 
zagrożenia epizootycznego związanego z występo-
waniem i rozprzestrzenianiem się wirusa afrykań-
skiego pomoru świń konieczna wydaje się redukcja 
dzików do poziomu maksymalnie najniższego z moż-
liwych. W obecnych uwarunkowaniach wzmożonego 
odstrzału, z wykorzystaniem niemal wszystkich do-
stępnych środków i narzędzi niezbędnych do reduk-
cji, stan liczebny populacji ocenić należy jako niski, co 
wpływa dość istotnie na możliwości jej wzrostu i roz-
woju. Obecnie w wielu rejonach kraju przyrost popu-
lacji nie osiąga już poziomu 100% jej wiosennego sta-
nu liczeb nego. Mając na względzie przeprowadzone 
analizy i symulacje, jak również fakt, że w niektórych 
rejonach kraju dziki już lokalnie nie występują, pla-
nowanie odstrzału, a przede wszystkim wydawanie 
kolejnych decyzji na odstrzał sanitarny, dość często 

znacznej liczby zwierząt, nie mogą stanowić podsta-
wowej metody walki z wirusem. Decyzje administra-
cyjne w postaci rozporządzeń na wykonanie odstrzału 
sanitarnego powinny odzwierciedlać możliwości jego 
wykonania, a przede wszystkim rolę dzików w moż-
liwości transmisji wirusa na nowe tereny. Wydawane 
powinny one być w oparciu o podstawowe dane z za-
kresu wiedzy o lokalnych populacjach, ich liczebności 
i rozmieszczeniu przestrzennym, a tym samym kon-
sultowane z dzierżawcami obwodów łowieckich, na 
które są wydawane. Same w sobie nie mogą stanowić 
narzędzia walki z wirusem. Nie bez znaczenia pozosta-
je fakt, konieczności wzmożonej bioasekuracji myśli-
wych, ale przede wszystkim hodowców trzody chlew-
nej w zakresie minimalizacji możliwości kontaktu ze 
wszelkimi miejscami oraz rzeczami, które mogą być 
wektorem rozprzestrzeniania się wirusa, oraz zwró-
cenie uwagi na inne wektory wirusa, które do tej pory 
były bagatelizowane, m.in. na obornik i gnojowicę, 
które mogą być dwukierunkowym źródłem zarażenia. 
Należy też w miarę szybko opracować zasady bioase-
kuracji w zakresie możliwości transmisji wirusa przez 
muchy, gdyż w niedługim okresie może być to poważ-
ny problem dwukierunkowego źródła zarażenia zwie-
rząt dzikich i domowych.
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Inspekcja Weterynaryjna w zakresie swoich kompe-
tencji, zapisanych w przepisach szczegółowych, od-

powiada za bezpieczeństwo produktów pochodzenia 
zwierzęcego wprowadzanych na rynek, wytworzonych 
bardzo często z zastosowaniem substancji dodatko-
wych w zakładach zatwierdzonych czy rejestrowanych, 
w tym w ramach rolniczego handlu detalicznego. Duży 
wybór produktów oraz długa lista dozwolonych do sto-
sowania substancji dodatkowych sprawiają, że prowa-
dzone przez Inspekcję Weterynaryjną kontrole bywa-
ją pracochłonne i skomplikowane, a niejednokrotnie 
prowadzą również do ujawnienia nieuczciwych prak-
tyk producentów lub niezgodności wynikających z ich 
braku świadomości w zakresie używanych dodatków, 
traktowanych jako czyste przyprawy. Zaprzestanie re-
gularnych i rzetelnych kontroli ze strony organu mo-
głoby doprowadzić do pojawienia się na rynku produk-
tów niezgodnych, a co się z tym wiąże, zafałszowanych 
bądź niebezpiecznych dla zdrowia ludzi.

Wiele spośród dodatków towarzyszy produkcji żyw-
ności już od starożytności. Egipcjanie używali kwasu 
octowego, by zapobiec psuciu się owoców i warzyw, 
a Rzymianie saletry sodowej do peklowania mięsa (1). 
Kilkadziesiąt lat temu gospodynie do wyrabianego ma-
sła zaczęły dodawać soku z marchewki, aby poprawić 
jego kolor, a nieco później takie mieszanki, jak vegeta, 
nazywane powszechnie „przyprawami”, już na stałe 
zagościły w niemal wszystkich domowych kuchniach. 
W ten bardziej lub mniej świadomy sposób dodatki do 
żywności, zarówno naturalne, jak i sztuczne, utrwaliły 
swoją pozycję w spożywanych przez nas produktach. 

Jednak w ostatnich latach wraz ze wzrostem świado-
mości konsumenta oraz pojawieniem się nowego tren-
du „well-being” (2), rozumianego jako zdrowy styl ży-
cia, dodatki zostały zakwalifikowane jako niepożądany 
składnik żywności.

Wymagania konsumentów a stosowanie dodatków 
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Consumers demands and supplementation of traditional and fortified food
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This article aims at the presentation of consumers current needs in the view of 
increasing supplementation of traditional and fortified food. Globalization and the 
intense development of the food industry gives the consumer a wide variety of 
products to choose from, which in turn creates a need for redesigning the products 
to suit the specific demands of society. Adding those beneficial characteristics 
to new products or ensuring the existence of such quality features in traditional 
food, usually requires technological support in the usage of food additives. The 
creativity of manufacturers, when it comes to the range of used edible chemical 
substances, is practically unlimited. Luckily, the process of verifying such additives 
before allowing them to be a part of the food distribution chain and be used to 
enrich consumable goods is regulated by several rules and mandatory safety tests. 
The correct interpretation of regulations in this area and certainty they are obeyed, 
allow to protect the health and interests of consumers in a significant degree.
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