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W Polsce systematycznie wzrasta spożycie mięsa. 
W latach 2010-2018 statystyczny Polak konsumował 
w ciągu roku średnio 73,3 kg mięsa, tj. o 1,4 kg (1,9%) 
więcej niż w pierwszej dekadzie XXI w. (tab. 1). 
W strukturze spożycia, mimo zauważalnej od 2008 r. 
tendencji spadkowej, nadal największy udział ma 
wieprzowina (średnio 39,9 kg/osobę – spadek o 1,8% 
w stosunku do pierwszej dekady), a następnie mięso 
drobiowe (26,8 kg/osobę, tj. o 25,9% więcej w porów-
naniu do pierwszej dekady). Mięso innych gatunków 
zwierząt cieszy się w Polsce zdecydowanie mniejszą 
popularnością. Dotyczy to również cechującego się 
wysoką wartością odżywczą i dietetyczną, korzyst-
nymi cechami organoleptycznymi oraz dobrą jako-
ścią higieniczną mięsa króliczego (5, 7). Szacowane 
krajowe spożycie tego mięsa wynosiło 0,5 kg/osobę 
w 2009 r. (www.ppr.pl/wiadomości/wydarzenia) i 0,9 
lub 1,2 kg/osobę w 2015 r. (1, 2). Tymczasem przecięt-
ne roczne spożycie mięsa króliczego w krajach Europy 
Zachodniej sięga od 2,8 do 5,7 kg/osobę (cyt. 1). Mimo 
niewielkiego krajowego spożycia liczba ubijanych 

w Polsce królików rzeźnych wykazuje stałą tenden-
cję wzrostową. W 2017 r. po raz pierwszy pozyskano 
w kraju ponad 1,5 mln tuszek króliczych i taki poziom 
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Summary
The aim of the study was to analyze the results of sanitary and veterinary examinations of rabbits carried out 

by the Veterinary Inspectorate in slaughterhouses in Poland in 2010-2018. In this period, 8,980,660 rabbits were 
examined. Lesions and quality deviations were found in 42,779 carcasses, i.e. 0.48% of all carcasses examined. 
The most frequent causes of the rejection of the carcasses and internal organs of the rabbits examined were 
sepsis and pyaemia (36,369 cases), followed by excessive emaciation (1,686 cases), upper respiratory tract 
disease (1,655 cases), other causes not specified by name (1,438 cases), and coccidiosis (1,318 cases). Abnormal 
exsanguination (303), parasitic diseases other than coccidiosis (67), infectious diseases (14), and leukemia (2) 
were much less often the cause of rejection. During the period analyzed, there was a decrease in the number 
of cases of coccidiosis (except in 2017) and other parasitic diseases, but there was a several-fold increase in 
the occurrence of sepsis and pyaemia (in the years 2015-2018). Compared with the results of veterinary and 
sanitary examinations of rabbits in 2000-2010, there was an increase in the number of rabbits slaughtered 
and a reduction in the percentage of carcasses with pathological changes and carcasses deemed unfit for 
consumption. In the years 2010-2018, there was also an increase in the number of cases of sepsis and pyaemia 
and a significant decrease in the percentage of parasitic diseases (mainly coccidiosis).
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Tab. 1. Spożycie mięsa w Polsce (kg/1 mieszkańca) w latach 
2010-2017*

Rok

Mięso łącznie z podrobami

ogółem
w tym: mięso bez podrobów

wieprzowe wołowe drobiowe

2000-2009** 71,95 40,62 4,88 21,28

2010 73,7 42,2 2,4 24,6

2011 73,4 42,5 2,1 25,0

2012 71,0 39,2 1,6 26,1

2013 67,5 35,5 1,5 26,5

2014 73,6 39,1 1,6 28,2

2015 75,0 41,4 1,2 27,1

2016 77,6 40,8 2,1 29,2

2017 74,6 38,2 3,2 27,6

Objaśnienia: * opracowanie własne na podstawie (3); **średnia
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produkcji utrzymał się 
również w kolejnym roku 
(ryc. 1).

Celem opracowania 
była analiza wyników 
poubojowego badania sa-
nitarno-weterynaryjnego 
królików rzeźnych pozy-
skanych w polskich uboj-
niach w latach 2010-2018.

Materiał i metody
Dane dotyczące wyników 

badania sanitarno-weteryna-
ryjnego opracowano na pod-
stawie rocznych sprawozdań 
sporządzonych przez Głów-
ny Inspektorat Weterynarii 
(GIW) (4). W zestawieniu 
uwzględniono liczbę zbada-
nych poubojowo zwierząt, liczbę tuszek z rozpoznanymi 
zmianami chorobowymi oraz liczbę tuszek uznanych za 
niezdatne do spożycia. Analizując przyczyny zmian cho-
robowych i niezdatności do spożycia uwzględniono: po-
socznicę i ropnicę, schorzenia górnych dróg oddechowych, 
nie wymienione z nazwy inne choroby zakaźne, białaczkę, 
kokcydiozę, inne choroby pasożytnicze, nadmierne wychu-
dzenie, niedostateczne wykrwawienie oraz niezdefiniowane 
inne przyczyny.

Wyniki i omówienie
Z raportów GIW wynika, że w latach 2010-2018 

odnotowano w Polsce stały (z wyjątkiem 2014 r.) 
wzrost liczby ubijanych królików (ryc. 1). W omawia-
nym okresie poddano badaniu poubojowemu prawie 
9 mln królików, tj. o 58,2% więcej w porównaniu do 
lat 2000-2010 (6). Liczba zbadanych zwierząt w la-
tach 2010-2018 wahała się od 455 542 w 2010 r. do 
1 551 592 sztuk w 2018 r. W 42 779 
tuszkach, co stanowi 0,48% wszyst-
kich zwierząt poddanych badaniu, 
stwierdzono zmiany chorobowe, 
a za niezdatne do spożycia uznano 
40 668 sztuk (0,45%). Udział tuszek 
ze zmianami chorobowymi w ogólnej 
liczbie poddanych ubojowi zwierząt 
wahał się od 0,22% w 2015 r. do 
0,7% w 2018 r. W wymienionych 
latach sprawozdawczych odnotowa-
no również najniższy i najwyższy, 
wynoszący, odpowiednio, 0,22% 
i 0,68%, odsetek tuszek uznanych za 
niezdatne. Stanowiło to, odpowied-
nio, 99,88% i 97,34% tuszek, w któ-
rych stwierdzono zmiany chorobowe 
(tab. 2). W okresie 2010-2018 udział 
zmian poubojowych jako przyczyny 
dyskwalifikacji sanitarnej tuszek wy-

Tab. 2. Wyniki badania sanitarno-weterynaryjnego królików 
rzeźnych w Polsce w latach 2010-2018

Rok
Liczba tuszek

ze zmianami chorobowymi 
(% zbadanych)

uznanych za niezdatne 
(% zbadanych – % chorych)

2010   2684 (0,59)   2183 (0,48 – 81,33)

2011   3247 (0,46)   2844 (0,40 – 87,59)

2012   3087 (0,43)   2432 (0,34 – 78,78)

2013   2934 (0,31)   2813 (0,30 – 95,88)

2014   1954 (0,24)   1948 (0,24 – 99,69)

2015   2415 (0,22)   2412 (0,22 – 99,88)

2016   7394 (0,62)   7394 (0,62 – 100)

2017   8275 (0,54)   8140 (0,53 – 98,37)

2018 10 789 (0,70) 10 502 (0,68 – 97,34)

Razem 42 779 (0,48) 40 668 (0,45 – 95,07)

Ryc. 2. Udział zmian chorobowych u królików rzeźnych w Polsce w latach 2010- 
-2018 w ogólnej liczbie tuszek ze stwierdzonymi zmianami chorobowymi
Objaśnienie: *z dwoma przypadkami białaczki w 2011 r.

Ryc. 1. Liczba królików rzeźnych poddanych badaniu poubojowemu w latach 2010-2018
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nosił 95,07% (78,78%-100%) i był ponad czterokrotnie 
wyższy w porównaniu do poprzedzającej dekady (6).

W analizowanym okresie najczęściej stwierdzany-
mi zmianami chorobowymi, odnotowywanymi we 
wszystkich latach sprawozdawczych były posocznica 
i ropnica, które rozpoznano w 36 369 przypadkach 
(85,02% tuszek ze zmianami) (ryc. 2). Każdy rozpo-
znany przypadek posocznicy lub ropnicy skutkował 
oceną niezdatności do spożycia, a udział tych zmian 
chorobowych jako przyczyny dyskwalifikacji w ogól-
nej liczbie tuszek o negatywnej klasyfikacji sanitarnej 
wyniósł aż 89,43% (ryc. 3). Zwraca uwagę kilkakrotny 
(3-5 ×) wzrost liczby przypadków posocznicy i ropnicy 
począwszy od 2016 r.

Nadmierne wychudzenie oraz niedostateczne 
wykrwawienie (odnotowane tylko w 2015 i 2017 r.) 
były drugą w kolejności przyczyną dyskwalifikacji 

tuszek króliczych. Wymienione odchylenia jakościowe 
stwierdzono łącznie w 4,65% tuszek ze zmianami cho-
robowymi oraz w 4,9% tuszek uznanych za niezdatne 
(odpowiednio: 3,94 i 0,71% oraz 4,15 i 0,75%). Każdy 
przypadek wymienionych odchyleń jakościowych 
skutkował wydaniem oceny niezdatności do spożycia. 
Ponadto tylko nadmierne wychudzenie było obok 
posocznicy i ropnicy zmianą rejestrowaną w każdym 
roku sprawozdawczym opisywanego okresu.

Schorzenia górnych dróg oddechowych oraz tzw. 
inne przyczyny stwierdzono, odpowiednio, w 3,87% 
i 3,37% tuszek wykazujących zmiany chorobowe, a ich 
udział w ogólnej liczbie tuszek ocenionych jako nie-
zdatne wynosił, odpowiednio, 2,8% i 2,84%. Poziom 
dyskwalifikacji sanitarnej tuszek obarczonych tymi 
odchyleniami wynosił niespełna 69% w przypadku 
schorzeń górnych dróg oddechowych i ponad 80% 

w przypadku innych przyczyn.
Zmiany na tle kokcydiozy i innych 

chorób pasożytniczych rozpoznano 
łącznie w 3,24% tuszek ze znamio-
nami chorób, a ich udział wśród 
tuszek zdyskwalifikowanych nie 
przekroczył 0,2%. Kokcydioza była 
główną chorobą pasożytniczą odno-
towywaną w analizowanym okresie, 
a nie odnotowano jej tylko w 2016 
i 2018 r. Inwazje innych pasożytów 
stwierdzono jedynie w latach 2012- 
-2014. Rozpoznane u królików przy-
padki kokcydiozy dotyczyły wątroby, 
ponieważ procedury badania poubo-
jowego nie przewidują zastosowania 
metod diagnostycznych dla rozpozna-
nia kokcydiozy jelitowej. W przepro-
wadzonych w latach 2007-2011 bada-
niach własnych stwierdzono inwazję 

Tab. 3 Zmiany poubojowe stwierdzane podczas badania sanitarno-weterynaryjnego królików rzeźnych w Polsce w latach 
2010-2018*

Rok
Liczba tuszek ze zmianami chorobowymi i odchyleniami jakościowymi (% uznanych za niezdatne)

posocznica 
i ropnica

Schorzenia górnych 
dróg oddechowych kokcydioza inne choroby 

pasożytnicze
nadmierne 

wychudzenie
niedostateczne 
wykrwawienie inne przyczyny

2010 1653 (100) 296 (100) 501 (0) n.s. 220 (100) n.s. n.s.

2011 2124 (100) 478 (100) 403 (0) n.s. 256 (100) n.s. 57 (100)

2012 2189 (100) 189 (100) 331 (0) 38 (0) 54 (100) n.s. 286 (0)

2013 2447 (100)  172 (45,35)  14 (0) 13 (0) 288 (100) n.s. n.s.

2014 1610 (100) 90 (100) 10 (40) 16 (100) 172 (100) 5 (100) 51 (100)

2015 2158 (100) n.s. 3 (0) n.s. 254 (100) n.s. n.s.

2016 6192 (100) n.s. n.s. n.s. 158 (100) n.s. 1044 (100)

2017 7774 (100) 143 (5,59) 56 (100) n.s. 4 (100) 298 (100) n.s.

2018 10 222 (100) 287 (0) n.s. n.s. 280 (100) n.s. n.s.

Razem 36 369 (100) 1655 (68,82) 1318 (4,55) 67 (23,88) 1686 (100) 303 (100) 1438 (80,11)

Objaśnienia: * – w tabeli nie uwzględniono 14 przypadków (100% uznanych za niezdatne) innych chorób zakaźnych stwierdzonych 
w 2010 r. oraz 2 przypadków (100% uznanych za niezdatne) białaczki stwierdzonej w 2011 r.; n.s. – nie stwierdzono

Ryc. 3. Udział przyczyn uznania tuszek królików za niezdatne do spożycia w Polsce 
w latach 2010-2018 w ogólnej liczbie tuszek o negatywnej klasyfikacji sanitarnej
Objaśnienie: jak na ryc. 2
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kokcydii aż u 78,83% badanych królików. Dominującą 
była postać jelitowa, a kokcydioza wątroby dotyczyła 
tylko 3,34% badanych zwierząt (8).

W analizowanym okresie inne choroby zakaźne 
stwierdzono tylko w 2010 r. u 14 badanych zwierząt. 
Wszystkie pozyskane tuszki oceniono jako niezdatne, 
co stanowi zaledwie 0,03% zarówno ogólnej liczby 
tuszek ze zmianami chorobowymi, jak i tuszek o nega-
tywnej klasyfikacji sanitarnej (ryc. 2 i 3). Dodatkowo 
w 2011 r. dwukrotnie rozpoznano białaczkę, co także 
skutkowało dyskwalifikacją spożywczą tuszek.

Porównując wyniki badania sanitarno-weterynaryj-
nego królików rzeźnych w Polsce w latach 2000-2010 
(6) z wynikami dotyczącymi ostatnich 8 lat stwier-
dzono: a) znaczny wzrost liczby ubijanych królików 
z jednoczesnym zmniejszeniem się odsetka tuszek 
ze stwierdzonymi zmianami poubojowymi z 4,94% 
do 0,48%, a odsetka tuszek uznanych za niezdatne 
z 1,05% do 0,45%; b) wzrost odsetka uznanych za 
niezdatne tuszek ze stwierdzonymi zmianami choro-
bowymi z 21,17% do 95,07%; c) zmniejszenie udziału 
chorób pasożytniczych zarówno w ogólnej liczbie 
tuszek ze zmianami chorobowymi z 77,9% do 3,2% 
(w tym kokcydiozy z 65,13% do 3,08%), jak i w ogól-
nej liczbie tuszek ocenionych jako niezdatne z 41,6% 
do 0,19% (w tym kokcydiozy z 28,96% do 0,15%); 
d) wzrost udziału stanów posocznicowych i ropnico-
wych zarówno w ogólnej liczbie tuszek ze zmianami 
chorobowymi z 7,4% do 85,02%, jak i w ogólnej 
liczbie tuszek ocenionych jako niezdatne z 34,93% 
do 89,43% i e) nieznaczny (z 3,64% do 4,65%) wzrost 

udziału odchyleń jakościowych (niedostateczne wy-
krwawienie i nadmierne wychudzenie) w ogólnej licz-
bie tuszek ze zmianami chorobowymi, z jednoczesnym 
zmniejszeniem się odsetka wymienionych odchyleń 
w ogólnej liczbie tuszek o negatywnej klasyfikacji 
sanitarnej z 17,23% do 4,9%. Powyższe dane wskazują, 
że zarówno dobry status zdrowotny stad hodowlanych, 
jak i rygorystyczny nadzór sanitarno-weterynaryjny na 
etapie uboju i badania poubojowego królików rzeźnych 
gwarantują prawidłową jakość zdrowotną pozyskiwa-
nego mięsa króliczego.
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