
M. Flis i B. Rataj

124 Prace  przeglądowe

Wiadomości Zootechniczne, R. LV (2017), 4: 124–131

Zmiany  w  krajobrazie  rolniczym
a  wskaźniki  rozrodu  dzików

Marian Flis1, Bogusław Rataj2

1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt i Łowiectwa,
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin; marian.flis@up.lublin.pl

2Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Nowym Sączu,
ul. Kusocińskiego 47, 33-300 Nowy Sącz; b.rataj@pzlow.pl

Wostatnich latach obserwowane są dość dy-
namicznie postępujące zmiany w krajo-

brazach polnych. Wynikają one głównie z inten-
syfikacji produkcji rolniczej. Występujący trend 
scalania gruntów, pociągający za sobą tworzenie 
wielkołanowych upraw monokulturowych wy-
musza konieczność nasilonego stosowania che-
micznych środków ochrony roślin, jak również 
wzmożoną mechanizację prac polowych. Ten-
dencja ta w zdecydowanej mierze jest obserwo-
wana na zachodnich terenach naszego kraju (fot. 
1). Czynniki te w połączeniu ze zmianą struktury 
upraw, w których dominującą rolę odgrywa obec-
nie kukurydza, wpływają na funkcjonowanie wie-
lu populacji zwierząt dzikich. Nie bez znaczenia 
pozostaje również atrakcyjna baza żerowa innych 
polowych roślin dość często uprawianych w plan-
tacyjnych monokulturach. Kompleksowe oddzia-
ływanie wymienionych czynników wpływa dość 
istotnie na przyrost niektórych populacji, głównie 
poprzez zwiększenie wskaźnika rozrodczości, jak 
również prowadzi do wzrostu przeżywalności po-
tomstwa. Również zmiany klimatyczne, zwłasz-
cza łagodne zimy wywierają korzystny wpływ 
na przebieg procesów rozrodu. Podobne tenden-
cje występują w większości krajów europejskich 
(Bieber i Ruf, 2005; Flis, 2009 a; Frauendorf i in., 
2016; Gamelon i in., 2012; Geisser i Reyer, 2005; 
Gethöffer i in., 2007; Ježek i in., 2011; Kozdrow-
ski i Dubiel, 2004; Kopij i Panek, 2016; Morellea 
i in., 2016; Zawadzki i in., 2011 a).

W przypadku polnej zwierzyny drobnej 
o zdecydowanie mniejszych areałach życiowych, 
preferującej znaczną heterogenność środowisk 

bytowania, opisane zmiany wywierają znaczący 
i wyjątkowo negatywny wpływ na funkcjono-
wanie populacji poszczególnych gatunków, co 
pociąga za sobą trwający regres ich liczebności 
(Dziedzic i in., 2002; Dziedzic i Błaszczyk, 2015; 
Flis, 2009 b, 2012; Flis i Panek, 2017; Jezierski, 
2007; Wübbenhorst i Leuschener, 2006). Z kolei, 
w nowo powstałe środowiska doskonale wpisują 
się niektóre gatunki zwierzyny grubej. Rozległe 
struktury monokulturowych agrocenoz stworzyły 
idealne warunki do funkcjonowania i dynamicz-
nego rozwoju populacji dzików (Jezierski, 2007; 
Flis, 2011; Kamieniarz, 2010, 2012; Popczyk, 
2016). Rozwój ten oraz zmiana behawioru, obej-
mująca szeroką adaptację do niemal wszelkich 
środowisk jako potencjalnych miejsc bytowania, 
ze szczególnym uwzględnieniem rozległych dość 
często monokulturowych struktur agrocenoz po-
ciąga za sobą niekorzystny wpływ funkcjonowa-
nia populacji na te środowiska. W ujęciu gospodar-
czym prowadzi to do zwiększających się corocznie 
szkód w uprawach i płodach rolnych oraz rosną-
cych zobowiązań finansowych z tego tytułu dla 
dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich 
(Bobek i in., 2017; Flis, 2013, 2016; Flis i Rataj, 
2017; Fruziński, 1993; Nasiadka i Janiszewski, 
2015; Węgorek, 2002, Zawadzki i in., 2011 a).

Opisane elementy wymuszają koniecz-
ność stosowania racjonalnego systemu zarzą-
dzania populacją dzików poprzez pryzmat opty-
malizacji jej funkcjonowania, z jednoczesnym 
uwzględnieniem rosnącego niezadowolenia spo-
łecznego w zakresie szkód w uprawach polowych 
i rokrocznie zwiększających się kosztów prowa-
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dzenia gospodarki łowieckiej, zwłaszcza z tytułu 
wypłaty odszkodowań. 

Ze względu na dynamiczny przyrost po-
pulacji obecne kierunki zarządzania wskazują 

konieczność ustalania poziomu łowieckiej eks-
ploatacji populacji na poziomie 100–150% jej 
wiosennego stanu liczebnego (Flis, 2011, 2016; 
Popczyk, 2016).

Fot. 1. Zróżnicowanie struktury agroekosystemów: a) rejon Polski wschodniej; b) rejon Polski zachodniej
Phot. 1. Diversification of the structure of agroecosystems: a) Eastern Poland; b) Western Poland

(https://www.google.pl/maps)

Nowoczesne rolnictwo a behawior i procesy 
rozmnażania się dzików

Zwiększenie dostępności bazy żerowej 
na polach uprawnych przyczyniło się do zmian 
behawioralnych u wielu gatunków zwierzyny, 
lecz największe z nich dotyczą populacji dzików. 
Zwierzęta te doskonale przystosowały się do 
bytowania w rozległych strukturach agrocenoz. 
Stan ten jest również uwarunkowany występowa-
niem niemal przez większą część roku doskona-
łych warunków osłonowych. Zmiana behawioru 
na całoroczne wykorzystywanie terenów rolni-
czych jako podstawowego miejsca bytowania 
dzików jest uwarunkowana w głównej mierze 
powszechnością oraz rokrocznie zwiększającym 

się areałem uprawy kukurydzy jako podstawowej 
rośliny paszowej, a w ostatnich latach również 
wykorzystywanej coraz częściej na cele energe-
tyczne (Kamieniarz, 2010, 2012; Popczyk, 2016). 
Szacunkowo przyjmuje się, że udział kukurydzy 
w strukturze upraw zwiększa się co roku średnio 
o około 7% w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Z kolei, w ciągu jednej dekady (2005–2014) areał 
uprawy kukurydzy zwiększył się prawie 2-krotnie 
(GUS, 2015; Zawadzki i in., 2011 a). Dodatko-
wo, w wielu rejonach kraju jest ona uprawiana 
na glebach słabszych, co sprawia, że uprawy te 
wymagają stosowania znacznych dawek nawoże-
nia azotem. Stan ten może prowadzić do zagro-
żenia środowiska poprzez możliwość kumulacji 
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azotanów w glebie, skażenia wód gruntowych, 
jak również eutrofizacji zbiorników wodnych. 
Nadmierna ich koncentracja nie pozostaje bez 
wpływu na procesy fizjologiczne zwierząt (Księ-
żak i in., 2008). Rokrocznie na polach uprawnych 
w związku z wprowadzaniem nowatorskich tech-
nologii upraw i stosowaniem nowych odmian 
roślin zwiększa się o kilka procent podaż białka 
i energii w roślinach, które w obecnych uwarun-
kowaniach stanowią podstawę żeru dla zwierzy-
ny. Wyniki badań prowadzonych na terenie Pogó-
rza Sudeckiego Polski i Niemiec (w rejonie Gór 
Kaczawskich i Ersrode) wykazały, że w okresie 
6 lat średni wzrost podaży białka w paszach ro-
ślin uprawnych zwiększył się o około 7,5%, 
a w tym samym czasie podaż energii zwiększy-
ła się średnio o 6,5% (Zawadzki i in., 2011 a). 
Stan ten przyczynia się do dość szybkiego dojrze-
wania osobników młodych, które w wieku kilku 
miesięcy osiągają dojrzałość płciową, nie zawsze 
połączoną z dojrzałością somatyczną, czyli odpo-
wiednim rozwojem kośćca i masy ciała. Sytuacja 
ta w połączeniu ze zmianami klimatycznymi, 
głównie wzrostem średniej temperatury rocznej, 

a tym samym występowaniem krótkich i dość ła-
godnych zim, zwiększa przeżywalność i prowa-
dzi do sytuacji, w których młode samice przed 
ukończeniem pierwszego roku życia przystępu-
ją do rozrodu. Jak podali Kozdrowski i Dubiel 
(2004), prawie 70% samic o masie ciała 30–39 kg 
przystępuje do rozrodu, a w przedziale wagowym 
40–59 kg w rozrodzie bierze udział prawie 98% 
samic. Dość niepokojące jest również występują-
ce w ostatnich latach zjawisko znacznego rozre-
gulowania cyklu płciowego. Pomimo że zasadni-
cze objawy rui u samic występują na przełomie 
listopada i grudnia, a tym samym szczyt wyproszeń 
obejmuje marzec i kwiecień, to na podstawie obser-
wacji terenowych nie trudno stwierdzić, że ruja wy-
stępuje także w innych okresach roku. Najlepszym 
tego dowodem jest fakt prowadzenia przez samice 
pasiaków w czerwcu, lipcu, a nawet listopadzie. We-
dług badań różnych autorów średnio przyjmuje się, 
że od 5 nawet do 30% dzików rodzi się w innych 
miesiącach niż marzec i kwiecień. Dodatkowo, co-
raz częściej pojawiają się przypadki dwukrotnych 
wyproszeń w ciągu roku (Geisser i Reyer, 2005; Ge-
thöffer i in., 2007; Rosell i in., 2012).

Fot. 2. Pozostające resztki pożniwne po zbiorze kukurydzy (kolby i ziarniaki) są doskonałym miejscem rozwoju 
grzybów z rodzaju Fusarium (fot. M. Flis)

Phot. 2. Post-harvest residues from maize (cobs and kernels) are a perfect breeding ground for Fusarium fungi
(phot. M. Flis)
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Substancje sterydowe pochodzenia rolniczego 
a rozród dzików

Intensyfikacja uprawy kukurydzy oraz 
coraz częściej praktykowana uprawa bez zmia-
nowania sprawiają, że po zbiorze pozostają na 
polu znaczne ilości resztek roślinnych, zwłaszcza 
w uprawie na ziarno (fot. 2). W sprzyjających wa-
runkach temperaturowych i wilgotnościowych na 
tych resztkach intensywnie rozwijają się niektóre 
gatunki grzybów, głównie z rodzaju Fusarium, 
które z kolei wytwarzają mykotoksyny. Jedną 

z najgroźniejszych wśród nich jest zearalenon. 
Jego struktura przypomina wiele cech sterydów, 
a tym samym po spożyciu jest on obecny w wielu 
tkankach i narządach steroidogennych, m.in. ta-
kich, jak: wątroba, nerki, jądra, jajniki i inne (Ga-
jęcka i in., 2016). Jego oddziaływanie na procesy 
fizjologiczne może przybierać różne formy. W za-
leżności od dawki przyjętej wraz z pożywieniem 
może prowadzić zarówno do proliferacji komórek, 
jak i zmian wskaźników apoptozy, a tym samym 
zachwiania swoistej homeostazy organizmu. 

Ryc. 1. Liczebność i łowieckie pozyskanie dzików (tys. osobników) w obwodach dzierżawionych przez Polski 
Związek Łowiecki

Phot. 1. The number and hunting harvests of wild boars (thousand head) in hunting districts leased by the Polish 
Hunting Association

Z uwagi na to, że jest on jedną z najsil-
niejszych substancji estrogenowych występują-
cych w naturze, jego obecność wpływa na znacz-
ne zaburzenia układu rozrodczego u zwierząt, jak 
również procesy anaboliczne związane z przyro-
stem masy ciała (Hussein i Brasel, 2001; Nicpoń 
i in., 2016).

Estrogenny wpływ zearalenonu na or-
ganizm zwierzęcy przyczynia się do poważnych 
zaburzeń procesów rozrodu. Prowadzi do rozre-

gulowania cyklu płciowego oraz wpływa nega-
tywnie na zapłodnienie oraz implantację i prawi-
dłowy rozwój zarodków. Może również przyczy-
niać się do obumierania płodów i spadku masy 
ciała noworodków. Jego obecność w organizmie 
prowadzi także do występowania objawów rui 
u zwierząt niedojrzałych płciowo. Negatywne 
oddziaływanie tej mykotoksyny na organizm pro-
wadzi także do rozregulowania okresów popędu 
płciowego, a tym samym i terminów urodzeń 
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(Hussein i Brasel, 2001). Dodatkowo, jej obec-
ność w organizmie powoduje możliwość wystę-
powania huczki dwukrotnie w ciągu roku. Jest to 
tzw. poliestryczność, która dotychczas u dzików 
była stwierdzana sporadycznie. Nie do końca 
poznano jego kompleksowy wpływ na parame-
try rozrodu u dzików, lecz wstępne obserwacje 
wskazują na to, że zmiany w tym zakresie mogą 
dotyczyć zarówno zmniejszenia, jak i zwiększe-
nia liczebności miotów. Efektem może również 
być przystępowanie do rozrodu samic młodych, 
niedojrzałych somatycznie, jak też płciowo, co 
jest powszechnie obserwowane w ostatnich la-
tach u tego gatunku (Diekman i Green, 1992; Mi-
nervini i Dell`Aquila, 2008; Zielonka i in., 2015; 
Nicpoń i in., 2016).

Grzyby wytwarzające zearalenon roz-
wijają się nawet w niskich temperaturach, przy 
znacznej wilgotności, co sprawia, że ich rozwój 
doskonale komponuje się z resztkami pożniwny-
mi kolb oraz ziarniaków kukurydzy pozostających 
po jej zbiorze. Resztki te w okresie jesiennym 
i przez większą część zimy mogą stanowić żer 
dla dzików, niezależnie od tego, czy pozostają na 
powierzchni gleby czy też są przyorane. Wymie-
nione grzyby w ograniczonym stopniu rozwijają 
się na kolbach i ziarniakach kukurydzy pozostają-
cej na pniu. W związku z faktem, że pożywienie 
dzików stanowi prawie w 90% żer pochodzenia 
roślinnego, a w ostatnich latach dominującym 
składnikiem jest ziarno kukurydzy, substancja ta 
może być w różnym stopniu przyswajana przez 
zwierzęta. Pomimo że w okresie niedostatku że-
rowego resztki pożniwne kukurydzy nie stanowią 
podstawy diety dzików, to największe stężenie 
tej toksyny w ich żołądkach było stwierdzane od 
grudnia do lutego (Fruziński, 1993; Zawadzki 
i in., 2011 b).

Dynamika liczebności dzików
Opisane zmiany agroekosystemów przy-

czyniły się do zwiększenia potencjału rozrodczego 
dzików, czego odzwierciedleniem jest dynamicz-
ny przyrost populacji. Według danych Polskiego 
Związku Łowieckiego, w okresie ostatnich dzie-
sięciu sezonów łowieckich liczebność populacji 
dzików w obwodach dzierżawionych przez koła 
łowieckie, które stanowią około 95% wszystkich 
obwodów łowieckich w Polsce, zwiększyła się 

o nieco ponad 60% (ryc. 1). Z kolei, w tym sa-
mym okresie wielkość łowieckiego pozyskania 
w drodze odstrzału wzrosła ponad 300%. W tym 
czasie wskaźnik łowieckiej eksploatacji populacji 
tego gatunku, ujmujący faktyczną presję myśli-
wych poprzez realizację odstrzału, kształtował 
się na średnim poziomie około 97,9%, przy czym 
w trzech sezonach łowieckich przekroczył 100%. 
Wartość tego wskaźnika, ujmującego wielkość 
pozyskania w stosunku do wiosennej liczebności 
populacji, będącego miernikiem intensyfikacji 
odstrzału w poszczególnych latach, przy obec-
nym potencjale rozrodczym należy uznać jako 
niską (Kamieniarz, 2010; Flis, 2011, 2016). Ze 
względu na to, że dziki w większości rejonów 
kraju nie posiadają naturalnych wrogów, redukcja 
ich liczebności może nastąpić wyłącznie w drodze 
odstrzału i jego rokrocznej intensyfikacji, propor-
cjonalnej do dynamiki przyrostu populacji. Pro-
wadzenie skutecznej redukcji napotyka jednak na 
szereg utrudnień. Jedną z przyczyn takiego stanu 
rzeczy jest niewątpliwie wiele przeszkód w reali-
zacji założonych planów pozyskania. Opisana go-
spodarka wielkołanowa stwarza idealne warunki 
żerowe, a przede wszystkim osłonowe uniemożli-
wiające dokonanie odstrzału przez większą cześć 
sezonu wegetacyjnego. W tego rodzaju sytuacjach 
powinien zostać wprowadzony obligatoryjny obo-
wiązek fragmentacji wielkołanowych upraw ku-
kurydzy i ich skutecznego oddzielenia od ściany 
lasu poprzez pozostawianie nieobsianych pasów. 
Takie rozwiązania z całą pewnością wpłynęłyby 
na intensyfikację odstrzału. Na wielkość pozy-
skania wywierają wpływ także warunki atmosfe-
ryczne, zwłaszcza poziom pokrywy śnieżnej, czy 
opady atmosferyczne w czasie pełni księżyca, co 
skutecznie uniemożliwia wykonywanie nocnych 
polowań na ten gatunek (Kamieniarz, 2012; Flis, 
2016; Popczyk, 2016). 

Dość istotnym elementem jest przestrze-
ganie zalecanych struktur pozyskania z ukierun-
kowaniem na odstrzał osobników młodych oraz 
zachowanie struktury płci osobników dorosłych 
na poziomie 1:1. Jest to dość istotny element, 
zwłaszcza w powiązaniu z kolejnymi wytyczny-
mi w zakresie radykalnej intensyfikacji odstrzału 
ze względu na dynamicznie postępujące szerze-
nie się wirusa afrykańskiego pomoru świń (Flis, 
2011, 2016; Pałubicki i in., 2011).
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Konkluzja
Trwające w naszym kraju od kilkunastu 

lat intensywne zmiany w strukturze krajobrazów 
rolniczych, objawiające się głównie pod posta-
cią zwiększania areałów upraw poszczególnych 
roślin uprawnych z dominującą rolą kukurydzy, 
wpłynęły na znaczne zmiany środowisk byto-
wania zwierząt dzikich. Przyczyniły się one do 
zakłócenia procesów populacyjnych poszcze-
gólnych gatunków zwierzyny. W przypadku 
zwierzyny drobnej, oddziałując wespół z innymi 
czynnikami egzogennymi wpływają istotnie na 
możliwości życiowe poszczególnych gatunków, 
a tym samym są przyczyną trwającego regresu 
liczebności. Z kolei, zmiany te przyczyniły się 
przede wszystkim do stworzenia niemal idealnych 
warunków dla funkcjonowania zwierzyny grubej, 
a zwłaszcza dzików. Dość istotny pozostaje w tym 
względzie wpływ estrogennej mykotoksyny – ze-
aralenonu, wydzielanego przez grzyby z rodzaju 
Fusarium, rozwijające się na resztkach pożniw-
nych ziarniaków kukurydzy. Ze względu na to, że 
kukurydza stanowi obecnie podstawę diety dzi-
ków, a jej udział jest zmienny w poszczególnych 
okresach sezonu wegetacyjnego, mykotoksyna ta 
w różnym stopniu wywiera wpływ na organizm 
zwierząt. Pomimo, że jej oddziaływanie przybie-
ra różne formy, niemal zawsze wpływa ona na 

przebieg procesów rozrodu, potencjał rozrodczy 
populacji i jej dynamiczny przyrost. Tym samym, 
nowoczesne rolnictwo doprowadziło w pewnym 
sensie do zmian behawioralnych dzików i dość 
istotnie wpłynęło na zakłócenia procesów ich 
rozrodu.

W obecnych uwarunkowaniach środo-
wiskowych jedynym rozwiązaniem w zakresie 
ograniczenia dynamicznie rozwijającej się popu-
lacji dzików jest trwająca intensyfikacja odstrza-
łu. Pomimo że od trzech lat wielkość łowieckiej 
eksploatacji populacji przekroczyła 100% jej 
wiosennego stanu, a w 2015 r. zbliżyła się do 
150%, w utrzymujących się uwarunkowaniach 
środowiskowo-populacyjnych wydaje się celo-
we utrzymywanie wysokiego odstrzału dzików 
na poziomie nie mniejszym niż 150% wiosenne-
go stanu populacji. Powinno to ograniczyć dal-
szy przyrost liczebności populacji, a tym samym 
wpłynąć na rozmiar szkód w uprawach i płodach 
rolnych. Redukcja liczebności wydaje się być 
również jedynym rozwiązaniem ograniczającym 
możliwości rozprzestrzeniania się afrykańskiego 
pomoru świń, który w ostatnim czasie przyczy-
nia się nie tylko do znacznych strat w łowiectwie, 
lecz przede wszystkim w gospodarce narodowej 
w związku z ograniczeniami w hodowli świń 
i obrocie wieprzowiną.
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Summary

The paper presents problems of the functioning of the wild boar population due to their adaptation to the 
existence within dynamically changing agro-ecosystems. The availability of high-energy and high-protein feeds in 
field crops has a significant effect on reproductive traits of this species populations. The rich basis of agricultural 
crops available at different times of the year can also help to assimilate diverse substances exerting a multifaceted 
effect on the physiological processes in animals. One of them is a steroid mycotoxin-like zearalenone, produced 
by Fusarium molds growing on post-harvest residues from maize. This complex interaction results in high fertility, 
advent of young females with no somatic development, sexual dysfunction, as well as the appearance of polyesters. 
This significantly influences the population growth rates, which have been characterized by dynamic growth for 
several years. In spite of over 300% increase in hunting over the last decade, the population increased by slightly 
over 60%. Under current environmental conditions, with regard to the level of crop and agricultural damage as 
well as the ongoing spread of the African swine fever virus, it is necessary to intensify the wild boars hunting to 
a level not less than 150% of the spring population.
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