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WSTĘP

W działalności rolniczej ważną rolę odgrywają działania innowacyjne oraz proprzedsiębiorcze 
z wykorzystaniem środowiska naturalnego, istniejących zasobów produkcyjnych oraz tworzenia płasz-
czyzny współpracy rolników ze środowiskami naukowymi. Sprzyjają one podniesieniu konkurencyjno-
ści oraz tworzeniu nowych miejsc pracy. 

Istotną kwestią jest właściwe rozumienie pojęcia innowacja. Dlatego też jednym z celów realizacji 
operacji było ukazanie ciekawych pomysłów, innowacyjnych nie tylko pod względem produkcji, ale też 
przetwórstwa i wykorzystania w rozwoju przedsiębiorczości. 

Chów i hodowla owiec i kóz w Polsce ma wieloletnią tradycję. Te zwierzęta gospodarskie w najmniej-
szym stopniu poddawane były intensyfikacji produkcji rolniczej. Głównie utrzymywane były w małych 
grupach, a tylko część krajowej populacji, i to zasadniczo owiec, stanowiły większe stada. Te małe 
przeżuwacze najlepiej, spośród zwierząt hodowlanych, nadają się do chowu w warunkach naturalnych, 
w gospodarstwach ekologicznych. Tworzenie gospodarstw ekologicznych zajmujących się chowem i ho-
dowlą owiec i kóz jest szansą zagospodarowania niszy produkcyjnej na rynku produktów pochodzenia 
zwierzęcego, rekultywacji użytków zielonych i gruntów rolnych poprzez wprowadzenie kompleksowych 
technik ekologicznych, a także promocji obszarów o znikomym przemyśle i niewielkiej intensywnej ho-
dowli, dając możliwość rozwoju agroturystyki. Produkcja ekologiczna wymaga od producenta zwięk-
szenia wrażliwości na ochronę środowiska i zdrowia konsumentów, lepszego wykorzystania zasobów 
naturalnych, zmniejszenie zużycia środków chemicznych, lepszego wykorzystania gleby i regionu. 
Wszystkie te założenia spełniane są przez owczarskie czy koziarskie gospodarstwo ekologiczne.

Głównym celem realizowanej przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzi-
bą w Olsztynie operacji był transfer wiedzy z zakresu innowacyjnych rozwiązań w produkcji owiec i kóz 
oraz systemów jakości żywności pochodzącej od tych zwierząt. Skierowano go do uczniów szkoły rol-
niczej, którzy są w znacznym stopniu predestynowani do podejmowania w przyszłości innowacyjnych 
działań sprzyjających rozwojowi hodowli tych gatunków zwierząt. Młodzież jest zasobem, który można 
wykorzystać w przyszłym rozwoju społecznym, gospodarczym oraz środowiskowym obszarów wiej-
skich. Młoda generacja jest zwiastunem przyszłości, dobrze przygotowana do absorpcji wiedzy, bez 
dystansu do innowacji. To daje nadzieję na głębokie przekształcenia społeczeństwa i obszarów wiej-
skich. Operacja pokazała istotne związki jakości produktu z gatunkiem i rasą zwierząt oraz warunkami 
ich żywienia i utrzymania, które powinny być standardem w edukacji młodzieży. Jest to niezmiernie 
istotny aspekt edukacji wprowadzającej do świadomości młodych ludzi właściwe relacje między świa-
tem ludzi i zwierząt, ale również dającej im podstawową wiedzę o wpływie pozyskiwanych od zwierząt 
produktów na stan zdrowia naszego organizmu.

Oprócz transferu wiedzy teoretycznej, w bezpośrednim kontakcie z profesorami Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczniowie wzięli udział w degustacji produktów wytworzonych na 
bazie surowców owczych i kozich pochodzących z regionu Warmii i Mazur, a także w sesji warsztatowej 
w nowoczesnym dydaktyczno-badawczym laboratorium zwierzęcym. To jedyny taki obiekt w Polsce, 
z unikalną kolekcją zwierząt, zlokalizowany w obrębie uniwersyteckiego kampusu. Dzięki temu realnie 
mogli poznać niektóre praktyczne i naukowe aspekty technologii produkcji obu gatunków zwierząt, 
m.in. przyżyciową ocenę cech użytkowości mięsnej z wykorzystaniem techniki USG. 
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Niniejsza broszura ma służyć poszerzeniu dostępu do informacji z zakresu realizowanej operacji 
oraz upowszechniać jej cele i efekty. Bogata treść merytoryczna opracowana przez ludzi nauki, pre-
zentacja ras użytkowych owiec i kóz oraz fotorelacja z przebiegu operacji być może zainspiruje nie 
tylko uczniów. Mamy nadzieję, że opisane naukowe rozwiązania innowacyjne, sprawdzające się w na-
turalnych warunkach produkcyjnych, z zakresu chowu i hodowli owiec i kóz, będą efektywnie służyły 
również na obszarach wiejskich Warmii i Mazur, zarówno w produkcji, jak i rozwoju przedsiębiorczości.

1. Walory prozdrowotne produktów owczych i kozich

Prof. dr hab. Stanisław Milewski, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec 
i Kóz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Oba gatunki małych przeżuwaczy, owce i kozy, odznaczają się wyjątkowymi predyspozycjami do 
produkcji tradycyjnej, ekologicznej, a pozyskiwane od nich produkty wyróżniają się walorami prozdro-
wotnymi. O jakości zdrowotnej mięsa i mleka decydują między innymi: skład chemiczny, struktura bia-
łek i profil aminokwasów, profil kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu, koncentracja witamin, 
zawartość składników funkcjonalnych.

Cechy charakterystyczne mleka owczego i koziego
MLEKO OWCZE – wyróżnia się wysoką zawartością suchej masy, w tym głównie tłuszczu i biał-

ka. Jest znakomitym źródłem aminokwasów, składników mineralnych i witamin. Cechuje się wysoką 
zawartością kazein.

MLEKO KOZIE – wyróżnia się łatwą przyswajalnością tłuszczu i białek. Wykazuje właściwości 
terapeutyczne i antyalergiczne. Cechuje się niską zawartością kazein. 

W Polsce w obrocie handlowym występuje zasadniczo jagnięcina, którą można uznać jako nasz 
produkt sztandarowy. Jej charakterystyczne cechy to:
n mięso delikatesowe, lekko strawne, dobrze przyswajalne, o dużej wartości odżywczej i wysokich 

walorach smakowych,
n w porównaniu z innymi gatunkami mięsa stanowi bogatsze źródło składników mineralnych: Ca, P, 

Mg, Fe, Si, Cu, Al, F,
n przewyższa wieprzowinę pod względem zawartości aminokwasów: lizyny, leucyny, tryptofanu 

i kwasu glutaminowego, a wołowinę poziomem witamin: A, C, B1, B2, B6, B12, PP,
n charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu, a równocześnie zawiera zdecydowanie mniej cho-

lesterolu niż tłuszcz wieprzowiny czy wołowiny,

O jakości mięsa i mleka, a szczególnie o walorach prozdrowotnych, w znacznym stopniu decyduje 
skład kwasów tłuszczowych tłuszczu występującego w tych produktach. W naukowych opracowa-
niach dotyczących profilu kwasów tłuszczowych przyjęto stosować symbole pochodzące od nazw 
w języku angielskim. 
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Podział kwasów tłuszczowych (ang. FA – fatty acids):
n kwasy tłuszczowe nasycone (ang. SFA – saturated fatty acids) – zawierają tylko pojedyncze wiąza-

nia między atomami C w łańcuchu (C – C),
n kwasy tłuszczowe nienasycone (ang. UFA – unsaturated fatty acids) – zawierają pojedyncze i po-

dwójne wiązania między atomami C w łańcuchu (C – C oraz C = C).

Kwasy tłuszczowe nienasycone obejmują:
n jednonienasycone (ang. MUFA – monounsaturated FA) – zawierają tylko 1 wiązanie podwójne 

między atomami C w łańcuchu,
n wielonienasycone (ang. PUFA – polyunsaturated FA) – zawierają co najmniej 2 wiązania podwójne 

między atomami C w łańcuchu.

Wielonienasycone kwasy tłuszczowe pełnią istotne funkcje w organizmie i z tego tytułu określane 
są jako niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT). Do szczególnie aktywnych należą ro-
dziny: omega 3 (lub n-3) oraz omega 6 (lub n-6). 

Analizując profil kwasów tłuszczowych tłuszczu zwraca się uwagę na udział poszczególnych 
grup kwasów i ich wzajemne proporcje. Generalnie, im większy udział kwasów nienasyconych UFA, 
a zwłaszcza wielonienasyconych PUFA, tym korzystniej. 

Istotne proporcje między grupami kwasów tłuszczowych:
– UFA : SFA  – im wyższa wartość tym korzystniej,
– PUFA : SFA  – im wyższa wartość tym korzystniej,
– PUFA : MUFA  – im wyższa wartość tym korzystniej,
– PUFA n-6 : PUFA n-3 – 2-4 : 1.

Porównując udział frakcji białkowych w białku mleka owczego, koziego i krowiego, można stwier-
dzić, że mleko owcze jest najbogatsze w zakresie większości frakcji białkowych. Z kolei mleko kozie 
cechuje się najniższą koncentracją kazein, zwłaszcza α-kazeiny, co wiąże się z jego antyalergicznymi 
właściwościami, gdyż na tę frakcję białek uczuleni są niektórzy konsumenci. Stąd w takich sytuacjach 
mleko kozie może być dobrym substytutem mleka krowiego. 

Mięso i mleko owiec i kóz należą do produktów bogatych w składniki funkcjonalne, które w organi-
zmie pełnią istotną rolę. Należą do nich m.in. SKL, KARNITYNA, KWASY OROTOWE.

Funkcje w organizmie:
n SKL (Sprzężony Kwas Linolowy): hamowanie procesów nowotworowych, przeciwdziałanie miaż-

dżycy, stymulacja układu immunologicznego, przeciwdziałanie otyłości.
n KARNITYNA: obniżanie poziomu cholesterolu i trójglicerydów we krwi, wpływ na poziom cukru we 

krwi, wpływ na ruchliwość i przeżywalność plemników.
n KWASY OROTOWE: obniżanie stężenia cholesterolu we krwi, działanie odtruwające i przeciwar-

tretyczne, zapobieganie przetłuszczeniu tkanek, przyśpieszanie regeneracji nabłonków, korzystny 
wpływ na przyrosty masy ciała.
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Mięso owcze z biologiczno-medycznego punktu widzenia uznawane jest za fenomen, co wiązane 
jest z kompleksem związków skoncentrowanych wokół kwasów orotowych. 

|MOŻNA POSTAWIĆ TEZĘ, ŻE OWCE I KOZY STANOWIĄ ŹRÓDŁO
ŻYWNOŚCI FUNKCJONALNEJ

Co za tym przemawia? Korzystny profil kwasów tłuszczowych, wysoki poziom SKL, wysoki poziom 
karnityny, wysoki poziom kwasów orotowych. Są to cechy żywności funkcjonalnej, oddziałującej ko-
rzystnie na funkcjonowanie organizmu konsumentów. Ponadto należy dodać jeszcze dwa argumenty, 
a mianowicie:
n predyspozycje owiec i kóz do produkcji ekologicznej,
n łatwość modyfikowania jakości zdrowotnej mięsa i mleka pozyskiwanego od tych zwierząt. 

Na jakość zdrowotną mięsa i mleka wpływa genotyp zwierząt, jednak zależy ona przede wszystkim 
od żywienia. 

|WZROST UDZIAŁU PASZ NATURALNYCH W DIECIE OWIEC I KÓZ PROWADZI
DO WZROSTU JAKOŚCI ZDROWOTNEJ POZYSKIWANEGO OD NICH MIĘSA I MLEKA

Cechy prozdrowotne wełny
Wełna jest produktem specyficznym dla owiec. Charakteryzuje się szeregiem cech mających ko-

rzystne oddziaływanie na stan zdrowotny naszego organizmu. Jej znaczenie rośnie w miarę, jak coraz 
dotkliwiej odczuwamy negatywne skutki sztucznych wytworów cywilizacji. 

Wełna wykazuje właściwości ujemnego jonizowania otoczenia, przez co niweluje negatywne skut-
ki nasilającej się w środowisku człowieka jonizacji dodatniej. Łączy w sobie cechy najważniejsze dla 
organizmu:
n wyjątkowe właściwości higroskopijne; może absorbować wodę do 50% swojej masy,
n niespotykane właściwości termoregulacyjne; wykazuje silną dynamiczną reakcję na zmiany tem-

peratury (wydłużanie się włókien ze wzrostem temperatury i skracanie w miarę jej obniżania).

Dzięki tym specyficznym cechom wełna wykazuje działanie antyreumatyczne, co wiąże się z wydziela-
niem ciepła absorpcyjnego (efekt ogrzewania) oraz pobudzaniem receptorów nerwowych (efekt masażu).

Odzież z wełny jest najbardziej zrównoważona z potrzebami ciała, spełniając w najdoskonalszy 
sposób zadania: zachowania ciepła, wymiany powietrza i odprowadzania potu, przy najmniejszym ob-
ciążeniu naturalnych, biologicznych procesów termoregulacyjnych. 

Pościel z wełny uchodzi za produkt znakomity, o wyjątkowo pozytywnym oddziaływaniu na orga-
nizm podczas snu. Należy mieć to na uwadze, zwłaszcza że zajmuje on znaczną część naszego życia.

Warto zatem zapamiętać znak handlowy w postaci jasnego kłębuszka, którym cechowane są wyroby 
z czystej żywej wełny. Oznacza to, że wełna taka została pozyskana z żywych owiec i zachowuje swoje 
cenne właściwości. 
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PODSUMOWANIE
Produkty pozyskiwane od owiec i kóz wyróżniają się walorami prozdrowotnymi. Na cechy jakości 

zdrowotnej mięsa i mleka ma wpływ genotyp zwierząt, jednak w dużym stopniu zależą one od żywienia. 
Im wyższy udział pasz naturalnych w diecie zwierząt, tym wyższa jakość zdrowotna ich produktów. Oba 
gatunki, a szczególnie owce, mają predyspozycje do produkcji ekologicznej i stanowią istotne źródło 
żywności funkcjonalnej. Wełna jest produktem wybitnie humanoekologicznym.

 

2. Pozyskiwanie wysokiej jakości produktów od owiec i kóz

Prof. dr hab. Jan Miciński, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Głównymi surowcami pozyskiwanymi od owiec są: mleko, mięso i wełna, natomiast od kóz mleko 
i mięso. O ich jakości decydują czynniki genetyczne (głównie rasa) i czynniki środowiskowe (głównie 
żywienie). W cyklu produkcyjnym zachodzi szereg procesów kształtujących jakość surowców i może 
ona ulec obniżeniu w wyniku nieprawidłowej technologii produkcji.W efekcie prac hodowlanych wytwo-
rzono różne typy użytkowe zwierząt, zgodnie z zapotrzebowaniem na określony rodzaj surowca. Wyróż-
nia się 3 podstawowe typy użytkowe owiec: mleczny, mięsny i wełnisty, natomiast w przypadku kóz 
mleczny i mięsny. Pozyskiwanie i przetwórstwo surowców owczych i kozich wiąże się z odpowiednimi 
rasami w obrębie tych gatunków.

Do podstawowych ras owiec użytkowanych w kierunku mlecznym należą m.in. fryzyjska, lacaune, 
awassi i polska owca górska, natomiast kóz: saaneńska, alpejska, toggenburska, biała szlachetna 
niemiecka, barwna szlachetna niemiecka oraz murciana-granadina. Najwyższą wydajnością mlecz-
ną charakteryzuje się owca fryzyjska (500-700 kg mleka za laktację). Rekordowa wydajność mleka tej 
rasy może osiągnąć poziom ok. 1500 kg. Wydajność pozostałych ras jest następująca: 350 kg (awassi), 
250 kg (lacaune) i 70 kg (polska owca górska). Polska owca górska jest szeroko rozpowszechniona na 
Podhalu. 

W przypadku kóz najwyższą wydajność osiąga koza saaneńska (600-1200 kg). Rekordowa wy-
dajność tej rasy to 3500 kg. Wydajność pozostałych ras to: 1000-2000 kg (alpejska), 1500-2000 kg 
(toggenburska), 950 kg (biała szlachetna niemiecka i barwna szlachetna niemiecka i 500 kg (mur-
ciana-granadina). Zważywszy na fakt, że są to małe przeżuwacze, należy podkreślić, że wydajności te 
są bardzo wysokie, szczególnie w przypadku kozy saaneńskiej.

Wśród szeregu czynników środowiskowych oddziałujących na wydajność i skład mleka najistot-
niejsze jest żywienie, w tym ilość pasz i ich wartość pokarmowa. Do kolejnych należą: wiek zwierząt 
(maksymalną wydajność uzyskują w 4-5 laktacji, kiedy zakończony jest już ich wzrost i rozwój), plen-
ność (istnieje korelacja dodatnia – więcej urodzonych młodych w miocie to wyższa wydajność), stan 
zdrowia, w tym głównie stan zdrowotny wymienia (im mniej zapaleń wymienia, tzw. mastitis, tym wy-
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dajność i jakość mleka wyższa) oraz klimat (surowy klimat obniża wydajność), podobnie jak wykonanie 
strzyży, gdyż zwierzę musi więcej energii przeznaczyć na ogrzanie własnego organizmu. Wydajność 
mleka związana jest także z długością trwania laktacji. U owiec długość ta wynosi od 4 do 9 miesięcy, 
natomiast u kóz od 7 do 10 miesięcy. Szczyt wydajności laktacyjnej owce uzyskują po I miesiącu od 
wykocenia, a kozy po III miesiącu. 

Zarówno mleko owcze, jak i kozie charakteryzuje się wysoką jakością i wartością odżywczą. Mleko 
owcze ma najwyższą zawartość suchej masy, tłuszczu, białka i laktozy, stąd też posiada najwyższą 
wartość energetyczną. Natomiast mleko kozie ma najniższą zawartość tłuszczu oraz laktozy (zbliżone 
do mleka krowiego).

Mleko owcze, w porównaniu do mleka kóz zawiera więcej Fe, Zn, Ca i Mg, natomiast mleko kozie 
zawiera więcej Na, K. 

Rozpatrując zawartość witamin należy stwierdzić, że udział witamin: D, C, B1, B2, B6, B12 i PP 
w mleku owczym jest wyższy niż w kozim. W mleku kozim występuje więcej jedynie witamin: A i E.

Przetwórstwo mleka owczego i koziego dotyczy głównie serów i napojów fermentowanych. Więk-
szość wyrobów związana jest z Podhalem i jego tradycją wyrobu serów owczych. Głównie wyrabiane 
są tam sery owcze – miękkie, takie jak: bundz i bryndza oraz twarde, np. oscypek. Należy także wy-
różnić kilka krajów europejskich, wiodących na rynku serów owczych i kozich. Należą do nich: Francja 
(ser roquefort – owczy, półmiękki i brocciu – owczy lub kozi, miękki); Włochy (ser pecorino – owczy, 
twardy i casciota – owczy, półmiękki); Grecja (ser feta – owczy lub kozi, miękki i graviera – owczy 
lub kozi, twardy); Hiszpania (manchego – owczy, twardy i castellano – owczy, twardy). W przypadku 
napojów fermentowanych w wielu krajach dominują jogurty i kefiry. Jogurty są to napoje uzyskane 
w wyniku fermentacji mlekowej, gdzie do zakwaszenia mleka stosuje się kultury bakteryjne (Lactobacil-
lus	delbruecki	spp.	Bulgaricus	i	Streptococcus	salivarius	spp.	Thermophilus), natomiast kefiry to napoje 
uzyskane w wyniku fermentacji mlekowej i alkoholowej, a do zakwaszenia mleka stosuje się zestawy 
różnych szczepów bakterii fermentacji mlekowej z rodzajów Lactobacillus i Lactococcus oraz drożdży 
Saccharomyces i Candida.

Prześledźmy tradycyjną technologię wytwarzania podstawowych serów na Podhalu.

Bundz (inaczej Gruda), ser owczy, podpuszczkowy, miękki. Na początku jego wytwarzania należy 
wytrącić z mleka masę serową pod wpływem podpuszczki, w drewnianym naczyniu, które Górale na-
zywają pucierą. Uzyskaną masę serową rozbija się trzepaczką z drewna liściastego (ferulą) na drobiny 
wielkości ziarna zboża. Następnie dolewa się trochę ciepłej wody i pozostawia tak długo, aby masa 
serowa osiadła na dnie puciery. Po zlaniu serwatki ser zbija się w grudę (bryłę) i zawiesza w płachcie 
lnianej na dobę do odcieknięcia. Świeży bundz ma zwartą, gładką konsystencję i bardzo delikatny, 
wyraźnie słodki smak. Odkryty ser można trzymać w przewiewnym, chłodnym miejscu tygodniami, 
a im starszy, tym jest lepszy. Z upływem czasu nabiera aromatu, lekko kwaśnieje, pęcznieje, wewnątrz 
powstają charakterystyczne dziurki, a z zewnątrz obsycha i wytwarza się na nim twarda skórka. Naj-
smaczniejszy jest Bundz dojrzewający w szałasie przesiąkniętym dymem z zawsze tlącego się ognia. 
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Bryndza, ser podpuszczkowy, miękki, powstaje z Bundzu, gdy z grudy sera ścina się najpierw obe-
schniętą twardą skórkę, a następnie kruszy bundz w palcach albo miele w maszynce. Potem miesza się 
masę tak długo, aż stanie się zupełnie gładka. Równocześnie dodaje się soli, próbując, czy ser jest wy-
starczająco doprawiony. Gotową masę ubija się starannie w drewnianych dzieżkach, aby nie pozostały 
w niej bańki powietrza. Ubitą bryndzę przykrywa się drewnianym wieczkiem i przyciska kamieniem, 
a do dłuższego przechowywania zalewa roztopionym masłem, które stygnąc, zamyka dostęp powie-
trza. Po 2-3 miesiącach bryndza staje się pikantna i nabiera charakterystycznego „szczypiącego”, lekko 
zjełczałego smaku. W chłodnym, przewiewnym miejscu można ją przechowywać nawet rok. Najlepsza 
jest bryndza tradycyjnie wyrabiana ręcznie, tak jak ciasto. 

Oscypek, ser podpuszczkowy twardy. Technologia jego wytwarzania jest na początku podobna ja 
w przypadku Bundzu, gdyż mleko przeznaczone na oscypki wytrąca (klaga) się w pucierze. Wytrąconą 
masę rozbija się na drobne cząstki, a kiedy ser osiądzie na dnie, dolewa trochę gorącej wody. Po 
odsączeniu masę serową kilkanaście minut trągaci się (mieszanie i ugniatanie w drewnianym czerpa-
ku – miara na 1 oscypek). Wyjętą z czerpaka porcję formuje się w kulę i delikatnie ugniata, wkładając 
na chwilę do gorącej wody. Oscypek formuje się w ten sposób, że na środek zakłada się drewniany, 
złożony z dwóch części i rzeźbiony od wewnątrz pierścień, a masę, która pozostaje na zewnątrz z obu 
stron formy, ugniata w kształt stożka. Potem ser przebija się wzdłuż metalową iglicą, aby równomiernie 
obsychał. Uformowane oscypki przez dobę „rosolą” się (moczą w solance). Po osuszeniu układa się je 
na półce zawieszonej wysoko nad palącą się w szałasie watrą. W dymie z liściastego drewna wędzą 
się, zależnie od wielkości, od 2 do 5 dni. Oryginalny oscypek z pełnego owczego mleka jest gładki 
i lśniący od tłuszczu. Świeży po przekrojeniu powinien być elastyczny i mieć żółtawy kolor. Taki jest 
najsmaczniejszy, ale przechowywany nawet kilka tygodni nie zepsuje się, tylko wyschnie. 

W przypadku użytkowania mięsnego owiec i kóz, wpływ na pozyskanie odpowiedniej ilości i jakości 
mięsa mają także rasa i żywienie. Do mięsnych ras owiec należą między innymi: teksel, charola-
ise, berrichon du cher, ile de france, suffolk, czarnogłówka i pomorska, natomiast kóz to głównie 
burska i kameruńska. Pozostałe czynniki warunkujące cechy użytkowości mięsnej to: wiek, płeć 
oraz poziom i jakość żywienia. Wraz z wiekiem wartość rzeźna wzrasta, a jakość mięsa obniża się. 
Najlepszą jakością cechuje się mięso pochodzące od młodych jarek, żywionych paszami naturalnymi. 

Ze względu na wiek zwierząt, można wyróżnić 2 kategorie mięsa. Mięso od sztuk młodych nazywane 
jest jagnięcina lub koźlęcina, które jest różowe do jasnoczerwonego, o stonowanym, mało specyficznym 
zapachu, kruche i soczyste. Koźlęcina jest mięsem ciemniejszym i na ogół mniej soczystym. Mięso ze 
sztuk starszych nazywane jest baranina lub kozina, które jest ciemnoczerwone, o intensywnym zapachu. 
Jest często łykowate i dość twarde, o posmaku łojowatości. Kozina jest mięsem ciemniejszym, a jej smak 
i zapach są stonowane. Wartość rzeźna i jakość mięsa zależy także od rodzaju prowadzonego tuczu. 
Wyróżniamy tucz intensywny (mleczny) i tucz średnio intensywny. W tuczu intensywnym jagnięta są tu-
czone do 3-4 m-ca życia i masy ciała 35 kg, przy czym nie są odsadzane od matek. Sprzedaż jagniąt może 
być w różnych standardach wagowych:13-16 kg; 17-22 kg; 23-30 kg lub 31-35 kg. Tucz średnio intensywny 
prowadzony jest do 6 m-ca życia i masy ciała 40 kg. Jagnięta odsadza się od matek w wieku 3-3,5 m-cy. 
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Jagnięcinę można uznać za produkt delikatesowy. Na skład chemiczny jagnięciny głównie wpływa-
ją takie czynniki jak: genotyp (rasa), żywienie, wiek uboju oraz rodzaj wyrębu tuszy. 

Wełna jest cennym surowcem specyficznym dla owiec. Stanowi zbiorowisko włosów wytworzonych 
przez skórę, które dają się samoistnie prząść i spilśniać. Ze względu na typ włosów wyróżnić możemy 
dwa rodzaje wełny: jednolita i mieszana. Wełna jednolita jest szlachetna, wysokiej jakości, złożona 
z włosów bezrdzeniowych. Pozyskuje się ją m.in. od takich ras jak: merynos polski, czarnogłówka, 
teksel czy kamieniecka. Wełna mieszana jest bardziej prymitywna, niskiej jakości, złożona z włosów 
bezrdzeniowych i rdzeniowych Przykładowymi rasami są tu: polska owca górska, wrzosówka, świniar-
ka i skudda. Czynnikami, które mają wpływ na cechy użytkowości wełnistej są: rasa (wyższa jakość 
u ras szlachetnych o wełnie jednolitej), wiek, płeć (u tryków wyższa wydajność a u maciorek – wyższa 
jakość), poziom i jakość żywienia (żywienie niedoborowe skutkuje obniżeniem poziomu produkcji 
i jakości wełny), warunki utrzymania owiec (negatywne oddziaływanie NH3 na jakość wełny), termin 
strzyży (w odroście rocznym; przed okresem krytycznym), prawidłowość strzyży oraz postępowanie 
z wełną po strzyży.

PODSUMOWANIE
W podsumowaniu można stwierdzić, że mleko pozyskiwane od owiec i kóz jest surowcem o wyso-

kiej jakości, na ogół przetwarzane na sery i napoje, natomiast mleko kozie trafia do handlu także jako 
produkt konsumpcyjny. Mięso pozyskiwane od młodych owiec i kóz nazywane jagnięciną i koźlęciną 
jest wartościowym i wysoko cenionym surowcem konsumpcyjnym. Wełna jest specyficznym produktem 
owczym. Poziom jej produkcji i jakość zależy od wielu czynników.

3. Prewencja wybranych zaburzeń zdrowotnych owiec i kóz 

Prof. dr hab. Przemysław Sobiech, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, Katedra Chorób 
Wewnętrznych z Kliniką, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Problemy zdrowotne w produkcji owczarskiej i koziarskiej są jednym z podstawowych czynników 
limitujących opłacalność hodowli, dlatego celem niniejszego opracowania jest przedstawienie kilku 
najczęstszych zaburzeń zdrowotnych pojawiających się w stadach owiec i kóz wraz ze sposobami za-
pobiegania. 

Hipotermia i hipoglikemia jagniąt i koźląt. Problemy z wychowem jagniąt i koźląt pojawiają się 
przy zmniejszeniu pobrania siary po ciężkim porodzie, przy licznych miotach, po osieroceniu zwierząt 
przez matkę czy w trakcie porodu w zimnym pomieszczeniu. Jagnięta i koźlęta z obniżoną temperaturą 
wewnętrzną ciała wykazują drżenia mięśniowe, osłabienia i utratę przytomności. Padnięcia mogą po-
jawiać się kilka lub kilkanaście godzin po porodzie. Objawem wskazującym na ten problem jest obniże-
nie temperatury wewnętrznej poniżej norm fizjologicznych. Groźnym dla życia stanem jest temperatura 
poniżej 37°C. Postępowanie profilaktyczne i terapeutyczne polega na wysuszeniu osłabionych jagniąt 
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i koźląt, przeniesieniu ich do ciepłego pomieszczenia, a w krytycznych przypadkach należy podawać 
dożylnie preparaty energetyzujące (np. 20% glukoza) i środki wspomagające (roztwory witaminowe).

Ketoza małych przeżuwaczy. Jest schorzeniem niebezpiecznym dla życia zwierząt, występuje 
w ostatnich miesiącach ciąży lub w pierwszym miesiącu po porodzie. Główną przyczyną wystąpienia 
choroby jest niewłaściwe żywienie powodujące ujemny bilans energetyczny w organizmie zwierząt. Istot-
ną przyczyną ketozy u małych przeżuwaczy jest karmienie paszami ketogennymi (kiszonki z pasz soczy-
stych, w których znajduje się dużo kwasu masłowego). Wystąpieniu ketozy sprzyjają także zaburzenia 
funkcji nadnerczy wywołane stresem lub laktacją, a u kotnych zwierząt wysoką ciążą, niedoczynnością 
tarczycy czy zmianami flory bakteryjnej żwacza w wyniku głodzenia lub gwałtownych zmian paszy. Do 
czynników sprzyjających należą: niedobór makroelementów, niewydolność wątroby czy zarobaczenie 
zwierząt. U kotnych owiec i kóz początkowo obserwowane są niewielkie zmiany: braki apetytu, oddziela-
nie się od stada i niechętne poruszanie. Charakterystycznym objawem ketozy ciążowej są zaburzenia wi-
dzenia – zwierzęta wchodzą na przeszkody. Występuje zgrzytanie zębami, zmniejszenie wydalania kału, 
spadek ruchów przedżołądków i objawy nerwowe - bezcelowe poruszanie żuchwą, sztywność szyi, drże-
nia mięśni, na końcu zaleganie. Może dojść do obumarcia płodu. Przy ketozie pojawiającej się w trakcie 
laktacji obserwuje się stopniowy zanik apetytu, spadek masy ciała, zmniejszenie produkcji mleka. 

Leczenie polega na doustnym podawaniu glicerolu lub glikolu propylenowego, propionianu sodu; 
ewentualnie stosuje się wlewy glukozy 5%. Leczeniem wspomagającym jest podawanie glikokortyko-
idów oraz witamin z grupy B. Zapobieganie ketozie polega na prawidłowym żywieniu - nie otłuszczaniu 
zwierząt w ciąży, nie dopuszczaniu do głodówek, nie podawaniu nadmiaru pasz kwasicogennych i wy-
sokobiałkowych, regularnym odrobaczaniu i podawaniu dodatków mineralnych. 

Krzywica. Objawia się upośledzeniem mineralizacji w rosnącym kośćcu i nasadach kości długich. 
Występuje głównie u młodych jagniąt i koźląt, powodowana jest przez niedobór witaminy D i makroele-
mentów (Ca i P). Objawy: sztywność chodu, zaleganie, deformacje kości oraz obrzęki stawów. U star-
szych zwierząt czasami jedynym objawem jest powiększenie grzebienia łopatki i podwyższenie kłębu, 
w postaci szubienicznej obserwuje się anoreksję i osłabienie wzrostu. Postępowanie profilaktyczne 
i terapeutyczne polega na stosowaniu dodatków mineralnych, zapewnieniu dostępności światła sło-
necznego i odpowiednim skomponowaniu dawki pokarmowej.

Włóknista dystrofia kości. Pojawia się u zwierząt starszych, u których występuje nadczynność 
przytarczyc, przy nadmiernej mobilizacji wapnia z kości oraz przy jednostronnym żywieniu paszą za-
wierającą nadmiar fosforu a niedobór wapnia (zboża, słabej jakości siano, otręby, płatki kukurydziane). 
Objawy na początku niespecyficzne – ospałość, problemy z pobieraniem pokarmu, zaleganie, utrata 
masy ciała. Charakterystycznym symptomem pojawiającym się w przebiegu włóknistej dystrofii mięśni 
u małych przeżuwaczy jest odwapnienie żuchwy (niewłaściwe ułożenie zębów), towarzyszy temu nad-
mierne ślinienie i problemy z otwieraniem pyska. W zaawansowanym stadium choroby może dochodzić 
do samoistnych złamań kości długich. W postępowaniu profilaktycznym i leczniczym należy ograniczyć 
zawartość fosforu w diecie, wprowadzić do żywienia siano z roślin strączkowych i ew. dodatek 1-1,5% 
węglanu wapnia do pokarmu.
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Ochwat. Przyczyną może być nadmiar łatwo strawnych węglowodanów, pasz wysokobiałkowych, 
sprzyjają stany zapalne macicy i wymienia. Chore zwierzęta niechętnie się poruszają, wykazują kula-
wizny (częściej kończyn przednich), objawem charakterystycznym jest „klęczenie na nadgarstkach”. 
Przy omacywaniu racic wyczuwalna bolesność i podwyższenie temperatury, podobnie nasady rogów. 
Leczenie polega na odstawieniu stosowanej karmy. Podajemy tylko dobre siano, natomiast ze środków 
farmakologicznych należy stosować leki przeciwhistaminowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. 

Wzdęcie żwacza. Najczęściej pojawia się wzdęcie drobnobańkowe spowodowane spożyciem szybko 
fermentujących roślin motylkowych lub drobno zmielonych pasz treściwych. Do najważniejszych objawów 
wzdęcia należy powiększenie obrysu jamy brzusznej, brak apetytu i częste oddawanie kału. Zwierzęta 
przyjmują postawę z rozstawionymi kończynami, której towarzyszy sinica błon śluzowych i duszność. 
Zmiany chorobowe postępują bardzo szybko i przy braku interwencji może dochodzić po kliku godzinach 
do zejścia śmiertelnego. Leczenie jest uzależnione od rodzaju wzdęcia – przy grubobańkowym należy za-
łożyć rozwieracz do jamy ustnej i sondę żwaczową w celu usunięcia gazów (można też trokarować) oraz 
podać środki przeciwwzdęciowe. Przy drobnobańkowym leczenie dużo trudniejsze – dożwaczowo należy 
podawać alkohol lub olej, ew. środki przeciwwzdęciowe, wskazane jest masowanie żwacza. W profilak-
tyce należy unikać wypasania zwierząt na pastwiskach porośniętych młodymi roślinami motylkowymi 
– jeżeli jest konieczność takiego wypasu, przed wypędem podawać siano z traw lub słomę. 

Listerioza. Chorobę wywołuje powszechnie występująca w środowisku bakteria – Listeria	monocy-
togenes. Częstym źródłem zakażenia jest niewłaściwie przygotowana kiszonka. 

Listerioza może przebiegać w postaci nerwowej lub charakteryzującej się ronieniami, a jedynie 
rzadko, u nowonarodzonych zwierząt, w postaci posocznicowej. Najczęściej choroba przybiera postać 
nerwową. Zwierzęta są osowiałe, pojawiają się zaburzenia w koordynacji ruchu, parcie na przeszkody, 
ruchy maneżowe. Mięśnie twarzowe ulegają jednostronnemu porażeniu (opadnięcie jednej powieki, 
ucha, warg po jednej stronie twarzy). Objawem towarzyszącym może być zapalenie spojówek i rogówki 
prowadzące czasami do zapalenia całej gałki ocznej. Obserwuje się również porażenie żuchwy, ślinie-
nie się, czasami wypadnięcie języka. Pobieranie wody i pokarmu staje się utrudnione. U młodych zwie-
rząt choroba przebiega ostro, a śmierć następuje po 2-3 dniach. Ronienia powodowane przez listeriozę 
występują najczęściej od 12 tygodnia ciąży. Następstwem jest zapalenie macicy i zatrzymanie łożyska. 
Ronieniom nie towarzyszą zazwyczaj objawy nerwowe. 

Leczenie należy podjąć jak najszybciej. Daje ono rezultaty jedynie w początkowym stadium choroby. 
Stosuje się antybiotyki, tj. penicylinę, penicylinę prokainową, ampicylinę, tetracykliny. Należy korygo-
wać ewentualne odwodnienie i zaburzenia w gospodarce elektrolitowej. Wskazane jest także zastoso-
wanie dexametazonu. W zapobieganiu ważną rolę odgrywa prawidłowe żywienie zwierząt. Przejście na 
żywienie zimowe, zawierające duże dawki kiszonki musi następować stopniowo. Nie należy podawać 
kiszonek nieodpowiedniej jakości (o pH powyżej 5,0, zawierających dużą domieszkę ziemi).

Niedobór Se i witaminy E. Chorobą głównie wywoływaną przez niedobór selenu i wit. E jest pokar-
mowa dystrofia mięśni (PDM), zwana również chorobą białych mięśni. Istotą schorzenia jest zwyrodnie-
nie komórek mięśniowych w mięśniach szkieletowych, niekiedy w mięśniu sercowym oraz w przeponie. 
Na ogół na PDM zapadają koźlęta i jagnięta w wieku do 3 miesięcy, najczęściej chorują zwierzęta 2-6 
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– tygodniowe. Zachorowania na PDM występują zimą lub wczesną wiosną. Można wyróżnić dwie pod-
stawowe postacie choroby: powodująca zmiany w mięśniach szkieletowych – występująca częściej oraz 
powodująca zmiany w mięśniu sercowym. W obrazie klinicznym pierwszej postaci dominują zaburzenia 
ruchowe. Koźlęta i jagnięta mogą przybierać nieprawidłową postawę z szeroko rozstawionymi kończyna-
mi. W zaawansowanych przypadkach choroby zwierzęta zalegają z wyprostowanymi kończynami, a przy 
zajęciu procesem chorobowym mięśni żuchwy i szyi wykazują trudności w ssaniu i połykaniu. Przy dłu-
żej trwającej chorobie śmiertelność może przekroczyć 50%. Druga postać choroby występuje przede 
wszystkim u koźląt i jagniąt tuż po urodzeniu i prowadzi do szybkiego zejścia śmiertelnego. Jej objawy 
to ostra niewydolność serca z gwałtownym osłabieniem, wzrostem tętna i pogorszeniem jego jakości, 
dusznością, sinicą błon śluzowych, a także obrzękiem płuc. Śmiertelność może sięgać nawet 80%. 

Leczenie opiera się na umieszczeniu zwierząt w pojedynczych boksach, częstym pojeniu niewielką 
ilością płynów oraz podaniu suplementacji w postaci iniekcji domięśniowej lub podskórnej wit. E + Se. 

4. Charakterystyka wybranych ras owiec i kóz

Prof. dr hab. Stanisław Milewski, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec 
i Kóz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Jan Miciński, Wydział Bioinżynierii Zwierząt, Katedra Hodowli Owiec i Kóz,
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Podstawowe rasy owiec i kierunki ich użytkowania
Głównym kierunkiem użytkowania owiec w Europie i w Polsce jest mięsny, natomiast drugim mleczny. 

TEKSEL. Rasa mięsna. Owca dużego kalibru, bezrożna. Umaszczenie białe, z charakterystyczną 
ciemną śluzawicą, na uszach często plamki pigmentu. Głowa nieowełniona. Wełna jednolita, gruba. 
Wydajność strzyżna matek 4-5 kg, tryków 5-6 kg. Masa ciała matek 70-90 kg, tryków 100-140 kg. Dzien-
ne przyrosty masy ciała jagniąt dochodzące do 400 g. Wysoka wartość rzeźna i jakość zdrowotna 
mięsa. Dojrzewanie wczesne. Ruja sezonowa. Plenność 150-200%.

Maciorki	rasy	charolaise	(fot.	Grabowska-Błażejak	J.)
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CHAROLAISE. Rasa mięsna. Owca dużego kalibru, bezrożna. Umaszczenie białe. Głowa nieoweł-
niona, koloru różowego do szarego, z występującym ciemnym pigmentem. Brzuch często nie jest oweł-
niony. Wełna jednolita, średnia. Wydajność strzyżna matek 1,5-2 kg, tryków 2,5-3,0 kg. Masa ciała matek 
75-95 kg, tryków 100-150 kg. Wysoka wartość rzeźna. Dzienne przyrosty masy ciała jagniąt do 400 g. 
Dojrzewanie wczesne. Ruja asezonalna. Plenność 180-240%. 

ILE DE FRANCE. Rasa mięsna. Owca dużego kalibru, bezrożna. Umaszczenie białe. Głowa oweł-
niona. Wełna jednolita, średnia. Wydajność strzyżna matek 4 kg, tryków 6-7 kg. Masa ciała matek 75-
95 kg, tryków 100-150 kg. Dzienne przyrosty masy ciała jagniąt do 380 g. Dojrzewanie wczesne. Ruja 
asezonalna. Plenność 180-200%.

Tryk	rasy	ile	de	france	(fot.	Milewski	S.)

SUFFOLK. Rasa mięsna. Owca dużego kalibru, bezrożna. Wełna biała. Głowa i nogi koloru czarne-
go. Głowa nieowełniona. Grzbiet nosa lekko zakrzywiony. Długie, cienkie uszy nieznacznie zwisające. 
Wełna jednolita, średnia. Wydajność strzyżna matek 4-4,5 kg, tryków 5-6 kg. Mocna budowa i doskona-
łe umięśnienie. Mięso delikatne i chude. Duże wymagania pokarmowe. Dojrzewanie bardzo wczesne. 
Plenność około 140%. 

CZARNOGŁÓWKA. Rasa mięsna. Owca średniej wielkości, bezrożna. Głowa, uszy i nogi czarne 
albo ciemnobrązowe. Czoło porośnięte wełną. Wełna jednolita, średnia. Wydajność strzyżna matek 4-5 
kg, tryków 5-7 kg. Masa ciała matek 65-70, tryków 90-100 kg. Dojrzewanie wczesne. Ruja asezonalna. 
Plenność 120-170%. 

MERYNOS POLSKI. Rasa wełnisto-mięsna. Owca dużego kalibru. Umaszczenie białe. Głowa 
owełniona. Tryki najczęściej bezrożne, maciorki zawsze bezrożne. Wełna jednolita, cienka. Wydajność 
strzyżna matek 5-6 kg, tryków 7-8 kg. Masa ciała matek 65-75 kg, tryków 100-120 kg. Dojrzewanie 
wczesne. Ruja asezonalna. Plenność 140%.
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KAMIENIECKA. Rasa wełnisto-mięsna. Owca dużego kalibru, bezrożna. Umaszczenie białe. Gło-
wa częściowo owełniona lub bez wełny. Wełna jednolita, gruba. Wydajność strzyżna matek 5-6 kg, 
tryków 6-7 kg. Masa ciała matek 70-80 kg, tryków 110-130 kg. Dojrzewanie wczesne. Ruja sezonowa. 
Plenność 150-170%.

Maciorki	rasy	kamienieckiej	(fot.	Żelanis	I.)

POLSKA OWCA GÓRSKA. Rasa wełnisto-mięsna, z zachowaniem mleczności. Owca małego kali-
bru. Umaszczenie przeważnie białe, ale zdarzają się również zwierzęta brązowe, czarne i srokate. Tryki 
posiadają zawsze rogi, maciorki często są bezrożne. Odporna, o niewielkich wymaganiach. Wydajność 
mleka 60 kg/laktację. Mleko przetwarzane głównie na sery ostre: bryndza, oszczypki. Wełna mieszana. 
Wydajność strzyżna matek 3,5-4 kg, tryków 5-6 kg. Masa ciała matek 45-50, tryków 65 kg. Produkcja 
lekkich jagniąt i skór kożuchowych. Dojrzewanie średnio wczesne. Ruja sezonowa. Plenność 110-130%.

WRZOSÓWKA. Rasa kożuchowa. Owca małego kalibru, o delikatnej budowie. Umaszczenie gło-
wy i kończyn czarne, wełny siwe. Tryki mają wspaniałe rogi, maciorki są bezrożne. Wełna mieszana. 
Wydajność strzyżna matek 1,5-2 kg, tryków 2,5-3 kg. Masa ciała matek 25-30, tryków 50-60 kg. Nie ma 
wielkich wymagań, odporna. Mięso uchodzi za przysmak dzięki delikatności oraz podobieństwu w smaku 
do dziczyzny. Ruja asezonalna. Dojrzewanie wczesne. Plenność ponad 200%. Często 2 wykoty w roku.

Maciorka	rasy	wrzosówka	(fot.	Tański	Z.)
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SAANEŃSKA. Rasa mleczna. Koza średniej wielkości. Umaszczenie białe. Na całym ciele wystę-
pują często plamy pigmentowe skórne, widoczne na słabo porośniętych częściach ciała, np. głowie 
i wymieniu. Na ogół bezrożna, jednak coraz częściej pojawiają się zwierzęta z rogami. Masa ciała kóz 
50, kozłów 75 kg. Przeciętna wydajność mleka 700-1200 kg/laktację. Rekordowa wydajność ok. 3500 
kg/laktację. 

ALPEJSKA. Rasa mleczna. Koza średniej wielkości. Występują rogi lub bezrożność. Umaszczenie 
brązowe, z czarną pręgą grzbietową. Masa ciała kóz 50-70, kozłów 80-90 kg. Wydajność mleka 700-
1200 kg/laktację.

Koza	rasy	alpejskiej	(fot.	Milewski	S.)

BURSKA. Rasa mięsna. Koza dużych rozmiarów. Występują rogi lub bezrożność. Umaszczenie 
białe, z czerwono-brązową głową i szyją. Tułów czasami srokaty, z odcieniem brązu. Głowa garbo-
nosa. Długie, zwisające uszy. Masa ciała kóz 50-70, kozłów 80-90 kg. Smaczne, delikatne mięso po-
zbawione charakterystycznego zapachu. Wysoka plenność, ponad 200%. Dobre cechy macierzyńskie, 
łagodny charakter.

Koza	rasy	burskiej	(fot.	Milewski	S.)
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5. Fotorelacja
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