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POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH  
W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM  W 2014 R. 

Stanu w grudniu 2014 r. 

(dane wstępne) 

 

 

Wrocław, luty 2015 r. 
Źródła danych stanowiły: 

1. Uogólnione wyniki reprezentacyjnych badań: 
 bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej; 
 pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego. 

Badania przeprowadzono w wylosowanych gospodarstwach indywidualnych utrzymujących wyżej wymienione 
gatunki zwierząt. 

2. Dane sprawozdawcze jednostek sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych). 
 
 

POGŁOWIE  BYDŁA 

 
Pogłowie bydła w grudniu 2014 r. w województwie dolnośląskim liczyło 102,8 tys. szt. i było wyższe niż przed rokiem 

o 8,9 tys. szt. (tj. o 9,4%), a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2014 r. było niższe  o 4,2 tys. szt. (tj. o 3,9%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pogłowie krów zwiększyło się w ciągu roku o 2,1 tys. szt. (tj. o 5,3%), a w porównaniu do stanu w czerwcu 2014 r.  
zmniejszyło się o 0,2 tys. szt. (tj. o 0,5%). Krowy stanowiły 41,4% pogłowia bydła ogółem (przed rokiem – 43,0%).    
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TABL. 2. POGŁOWIE BYDŁA  
               Stan w grudniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2013 2014 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

struktura 
pogłowia 
ogółem  

w odsetkach 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

struktura 
pogłowia 
ogółem  

w odsetkach w tys. szt. w tys. szt. 

Bydło .......................................  93,9 69,8 100,0 102,8 77,6 100,0 
Cielęta w wieku poniżej 

1 roku ....................................  24,4 17,6 26,0 27,9 20,5 27,1 
Młode bydło w wieku 1-2 lata ....  22,0 17,0 23,5 25,0 19,4 24,3 
Bydło w wieku 2 lata i więcej ....  47,4 35,2 50,5 49,9 37,7 48,5 
   w tym krowy ..........................  40,4 29,8 43,0 42,5 31,8 41,4 
       w tym mleczne ...................  31,1 22,2 33,1 33,6 24,5 32,7 

 
W skali roku zmieniła się liczebność stada bydła w poszczególnych grupach wiekowo-użytkowych. Najwyższy 

wzrost odnotowano w populacji cieląt w wieku poniżej 1 roku (o 14,1%), młodego bydła w wieku 1-2 lata (o 13,5%) oraz 
populacji bydła w wieku 2 lat i więcej (o 5,1%), w tym krów (o 5,3%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmieniła się również struktura pogłowia bydła względem analogicznego okresu 2013 r.  Zwiększyła się populacja 
cieląt w wieku poniżej 1 roku o 1,1 pkt. proc. oraz młodego bydła w wieku 1-2 lata o 0,8 pkt. proc. Zmniejszył się 
natomiast udział pogłowia bydła w wieku 2 lat i więcej - o 2,0 pkt. proc., w tym krów o 1,6 pkt. proc. 

 
 

W gospodarstwach indywidu-
alnych w grudniu 2014 r. pogło-
wie bydła liczyło 77,6 tys. szt. 
i zwiększyło się w ciągu roku 
o 7,8 tys. szt. (tj. o 11,2%). Jego 
udział w pogłowiu ogółem niezna-
cznie zwiększył się z 74,3% do 
75,5%. 

Województwo dolnośląskie, 
podobnie jak w latach po-
przednich, odznaczało się 
niewielkim udziałem w krajowym 
pogłowiu bydła (1,8%) przed 
województwami: zachodnio-
pomorskim (1,7%), podkarpackim 
(1,6%) i lubuskim (1,3%). 



 - 3 - 

Cena skupu 1 kg żywca wołowego wynosiła 6,02 zł i była niższa o 3,8% od notowanej w grudniu 2013 r., a cena 
w okresie I-XII 2014 r. wynosiła 5,74 zł i była niższa od analogicznego okresu roku poprzedniego o 2,7%. Średnia cena 
skupu 1 hl mleka krowiego w grudniu 2014 r. wynosiła 131,44 zł i była niższa od zanotowanej przed rokiem o 16,4%. 
Biorąc pod uwagę okres od stycznia do grudnia 2014 r. cena 1 hl mleka względem porównywalnego okresu 2013 r. 
zwiększyła się o 8,5%. 

Wyniki badania pogłowia bydła w 2014 r.  wskazują na znaczny wzrost w skali roku liczebności stada bydła ogółem 
w efekcie zwiększenia stanów cieląt oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat. Zanotowano również zwiększenie liczby krów 
mlecznych oraz w ujęciu rocznym wzrost cen skupu mleka. 

 
 

POGŁOWIE  ŚWIŃ 

Uwaga: Od 2014 r. nastąpiła zmiana terminu badania pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego: 
 z 31 lipca na 1 czerwca oraz z 30 listopada na 1 grudnia. 

 
W końcu grudnia 2014 r. pogłowie trzody chlewnej ogółem wynosiło 188,8 tys. szt. i było niższe o 12,0 tys. szt.  

(tj. o 6,0%) od stanu sprzed roku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W porównaniu do analogicznego okresu 2013 r. odnotowano zmniejszenie populacji świń w następujących  grupach 

produkcyjno-użytkowych: 
 prosięta o wadze do 20 kg o 11,3%, 
 warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 4,4%, 
 trzody o wadze 50 kg i więcej o 2,8% w tym na ubój o 5,1%. 

Pogłowie trzody o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów zwiększyło się o 2,2%, w tym loch o 2,5%. 
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W strukturze stada trzody chlewnej najwyższy udział stanowiły prosięta (30,8%) oraz trzoda chlewna o wadze 50 kg 

i więcej z przeznaczeniem na ubój (29,5%).  
W porównaniu ze strukturą stada trzody chlewnej w grudniu 2013 r. zaobserwowano: 

 zmniejszenie udziału pogłowia prosiąt o 1,8 pkt. proc., 
 zwiększenie udziału pogłowia warchlaków o wadze od 20 do 50 kg o 0,4 pkt. proc., 
 zwiększenie udziału populacji trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej o 1,5 pkt. proc., w tym na chów o 1,1 pkt. 

proc. 
Udział loch przeznaczonych na chów w stadzie trzody chlewnej wyniósł 14,7% (przed rokiem 13,5%). 

 
TABL. 3. POGŁOWIE ŚWIŃ  

       Stan w grudniu 

WYSZCZEGÓLNIENIE 

2013a 2014 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

struktura 
pogłowia 
ogółem  

w odsetkach 

ogółem 
w tym 

gospodarstwa 
indywidualne 

struktura 
pogłowia 
ogółem 

w odsetkach 
w tys. szt. w tys. szt. 

O G Ó Ł E M ..........................  200,8 142,3 100,0 188,8 128,9 100,0 
Prosięta o wadze do 20 kg .....  65,5 41,4 32,6 58,1 35,5 30,8 
Warchlaki o wadze     

 
      

od 20 kg do 50 kg .................  48,9 40,1 24,4 46,8 36,9 24,8 
Trzoda chlewna o wadze     

 
      

50 kg i więcej........................  86,4 60,8 43,0 84,0 56,5 44,5 
na ubój ................................  58,7 47,8 29,3 55,7 45,1 29,5 
na chów ...............................  27,6 13,0 13,8 28,2 11,4 14,9 

w tym lochy .......................  27,1 12,6 13,5 27,7 11,1 14,7 
w tym prośne ..................  17,3 8,6 8,6 17,4 7,4 9,2 

a Stan w dniu 30 listopada.  

Podobnie jak w przypadku bydła, tak i w przypadku trzody chlewnej województwo dolnośląskie odznaczało się 
niewielkim udziałem w kraju, wynoszącym 1,7% i zajmowało wraz z małopolskim 13. miejsce przed województwami: 
podkarpackim (1,6%) i lubuskim (1,5%). 

W gospodarstwach indywidualnych w grudniu 2014 r. pogłowie trzody wynosiło 128,9 tys.  
szt. i w porównaniu z rokiem poprzednim zmniejszyło się o 13,4 tys. szt. (o 9,4%), a prosiąt o blisko 6 tys. szt. (o 14,4%).  
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Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej w grudniu 2014 r. w odniesieniu do czerwca 2014 r. wskazują na 
tendencje spadkowe w chowie świń. Średnia cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w grudniu 2014 r. wynosiła 4,29 zł 
i była o 21,9% niższa od notowanej w grudniu 2013 r.  

W ujęciu rocznym przeciętne ceny żywca wieprzowego w skupie były niższe o 9,9%. W okresie styczeń – 
grudzień przeciętna cena skupu żyta wynosiła 52,20 zł/dt i była o 7,0% niższa w skali roku. Cena 1 kg żywca 
wieprzowego (w wadze żywej) w grudniu 2014 r. równoważyła wartość 8,6 kg żyta (według cen w skupie), wobec 10,4 
przed rokiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogłowie zwierząt gospodarskich według województw w 2014 r. 

Stan w grudniu 

 

   Bydło         Trzoda chlewna 

Województwo Lokata Polska
=100 

 Województwo Lokata Polska
=100 

Mazowieckie 1 18,4  Wielkopolskie 1 35,5 

Podlaskie 2 16,6  Kujawsko-pomorskie 2 11,4 

Wielkopolskie 3 15,6  Łódzkie 3 8,7 

Kujawsko-pomorskie 4 8,4  Mazowieckie 4 8,4 

Łódzkie 5 7,9  Pomorskie 5 6,4 

Warmińsko-mazurskie 6 7,5  Lubelskie 6 5,1 

Lubelskie 7 6,1  Warmińsko-mazurskie 7 4,4 

Pomorskie 8 3,4  Opolskie 8 3,7 

Małopolskie 9 2,9  Podlaskie 9 3,0 

Świętokrzyskie 10 2,7  Zachodniopomorskie 10 2,6 

Śląskie 11 2,1  Śląskie 11 2,2 

Opolskie 12 1,9  Świętokrzyskie 12 2,1 

Dolnośląskie 13 1,8  Małopolskie 13 1,7 

Zachodniopomorskie 14 1,7  Dolnośląskie 13 1,7 

Podkarpackie 15 1,6  Podkarpackie 15 1,6 

Lubuskie 16 1,3  Lubuskie 16 1,5 
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