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Abstract. Food, feed and nutrition safety is of great importance to the country and 
one of the main challenges to face in the future. This work presents numerous threats 
resulting from the consumption of mycotoxins contaminated products. The aim of 
the work is to draw the readers' attention to the commercial quality of vension, 
especially wild boars, and the possible health effects like the carry over or the 
diseases to human  and livestock health.

WSTĘP
Dla większości ludzi żywność i jedzenie kojarzą się z przyjemnością. Jak 

wskazują badania społeczne konsumenci bardziej obawiają się zanieczyszczeń 
chemicznych niż wirusowych, bakteryjnych i wywołanych działaniem grzybów 
pleśniowych, nie biorąc pod uwagę, że około 20-30% rocznej produkcji wyrobów 
spożywczych pochodzenia roślinnego ulega zepsuciu w wyniku zainfekowania 
grzybami. Wiele gatunków tych grzybów jest w stanie wyprodukować toksyczne 
metabolity wtórne – tak zwane mikotoksyny. Do tej pory opisano około kilkaset 
różnych rodzajów mikotoksyn pochodzących od grzybów nitkowych, a około 
kilkadziesiąt spośród nich ma znaczenie dla zdrowia człowieka, ponieważ mogą 
one w oznaczalnych ilościach występować w określonych artykułach 
spożywczych. Wtórne metabolity pleśni należą do różnych grup substancji 
chemicznych, zależnie od rodzaju ich toksyczności. Rozróżnia się między innymi 
następujące mikotoksyny: kancerogenne, mutagenne, teratogenne, immuno-
toksyczne, nefrotoksyczne, hepatotoksyczne i neurotoksyczne. Najważniejsze 
gatunki produkujące mikotoksyny należą do następujących rodzajów: Aspergillus, 
Penicillium, Fusarium, Alternaria i Claviceps, wytwarzają one takie powszechnie 
znane mikotoksyny jak: aflatoksyny, ochratoksyna A, trichoteceny lub alkaloidy 
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sporyszu. Mikotoksyny przenikają do organizmu ludzkiego i zwierzęcego w wyni-
ku spożycia zanieczyszczonych produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
poprzez efekt przenoszenia się – „carry over” niektórych mikotoksyn, jak 
aflatoksyny lub ochratoksyna A. Odnotowano pewien rodzaj zależności między 
spożyciem mikotoksyn a występowaniem chorób. Z historycznego punktu 
widzenia rojnica (zatrucie sporyszem), zwana inaczej chorobą św. Antoniego lub 
różą, była jedną z pierwszych chorób, wywoływanych przez alkaloidy sporyszu 
wytwarzane przez mikotoksyny należące do rodzaju Claviceps. Endemiczna 
nefropatia, występująca lokalnie w niektórych regionach Bałkanów choroba nerek, 
wiązana jest ze zwiększonym występowaniem na tych terenach ochratoksyny A, 
którą produkuje Penicillium verrucosum. Pokarmowa toksyczna aleukia, w latach 
1942-1947 na Syberii była najprawdopodobniej spowodowana spożyciem pszenicy 
i jęczmienia, przechowywanego przez okres zimowy w warunkach sprzyjających 
rozwojowi mikotoksyn z rodzaju Fusarium. Całkiem niedawno powiązano 
występowanie nowotworu przełyku u mieszkańców Południowej Afryki i Chin 
z zanieczyszczeniem zboża mikotoksynami z rodzaju Fusarium, m.in. 
F. verticilloides – gatunkiem zdolnym do produkcji fumonizyn. Żywność i pasze 
mogą być także skażone pleśniami z rodzaju Aspergillus, które są szczególnie 
toksyczne dla młodych organizmów, wywołując oddziaływania rakotwórcze 
(głównie wątroby).

Przykładem skażenia organizmów zwierząt mikotoksynami i możliwości 
przeniesienia z żywnością na człowieka są badania przeprowadzone w 2006 i 2007 
roku przez pracowników Zakładu Fizjologii i Toksykologii UKW w Bydgoszczy, 
które potwierdziły możliwość występowania mikotoksyn – ochratoksyny A – 
w narządach dzików. 

W północno-zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego 
przebadano 101 sztuk strzelonych dzików, u większości których surowica i nerki 
były skażone tą toksyną. Ustalono, że kumulacja tej mikotoksyny jest efektem 
dokarmiania dzików złej jakości paszami – szczególnie odpadami zbożowymi 
[Grajewski i in. 2012]. 

Przedstawiony powyżej w zarysie problem toksycznych mikotoksyn dowodzi, 
że jest to ważne zagadnienie, którym ostatnio zajął się Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI, PASZ I ŻYWIENIA
Jakość żywności i pasz istotnie wpływa na życie i zdrowie ludzi oraz zwierząt. 

Szybko zmieniający się świat dostarcza również nowych zagrożeń występujących 
w łańcuchu żywnościowym powodujących narażenie konsumentów na nowe 
nieznane czynniki ryzyka. Priorytetem, dla rządzących powinno być działanie 
skierowane w celu zapewnienia jak najlepszej ochrony zdrowia ludzkiego
 i interesów konsumentów. Istotną rzeczą jest zapewnienie bezpieczeństwa 
żywności i pasz we wszystkich elementach łańcucha żywnościowego, 
obejmującego produkcję żywności, zdrowie roślin i zwierząt, dobrostan zwierząt, 
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produkcję pierwotną, przetwarzanie żywności, jej składowanie, transport, sprzedaż 
detaliczną, import oraz eksport.
Problemem bezpieczeństwa żywności szczególnie powinny zainteresowane być 
branże bezpośrednio z nią związane, czyli:

· Producenci żywności (rolnicy, przedsiębiorstwa produkujące żywność lub 
pasze);

· Producenci substancji dodatkowo dodawanych do żywności (żywność 
funkcjonalna);

· Firmy zajmujące się handlem żywnością (zarówno hurtownicy, jak
 i detaliści – sieci handlowe);

· Firmy prowadzące działalność usługową (hotele, restauracje, firmy 
cateringowe).

Niezwykle ważnym zagadnieniem staje się pomoc władz dla przedsiębiorców 
chcących zwiększyć bezpieczeństwo żywności poprzez wdrażanie systemów 
jakości, takich jak:

· HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) – system 
opracowano w celu rozpoznania i kontroli zagrożeń, które mogą pojawić 
się w jakimkolwiek momencie procesu produkcyjnego i składowania 
żywności;

· Norma ISO 22000:2005 pozwalająca zaplanować, zaprojektować, 
wdrożyć, utrzymywać i aktualizować system zarządzania bezpieczeń-
stwem żywności;

· IFS (International Food Standard) standard bezpieczeństwa opracowany 
dla wszystkich producentów żywności (szczególnie firm produkujących 
pod marką hipermarketów) i uczestników łańcucha żywnościowego;

· GMP (Dobra Praktyka Wytwarzania) - zapewnia wysoką jakość, czystość 
użytych surowców i komponentów gotowego produkt, a także pełną 
kontrolę nad jakością i pochodzeniem surowców.

Osobnym zagadnieniem staje się kontrola jakości żywności i pasz. Ważna jest 
pomoc władz dla laboratoriów zajmującymi się badaniami chemicznymi, 
fizycznymi i biologicznymi produktów żywnościowych i paszowych w celu 
uzyskania odpowiednich akredytacji. Akredytacja jest uznaniem, przez jednostkę 
akredytującą, kompetencji laboratorium do wykonywania określonych badań. Jest 

ona udzielana na wniosek laboratoriów, po dokonaniu ich oceny i potwierdzeniu, 

że spełniają określone wymagania i warunki. Podstawą spełnienia wymagań przez 
laboratorium jest norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001 „Ogólne wymagania 
dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.

Wspieranie finansowe przedsiębiorstw związanych z wytwarzaniem żywności 
i pasz, które są bezpieczne i zdrowe (m.in. dodatki probiotyków i prebiotyków),
 a także laboratoriów przeprowadzających ich kontrole jest niezwykle ważne dla 
województwa. Konsumenci otrzymują produkty o lepszej jakości zdrowotnej 
i higienicznej, często o wyższej wartości odżywczej. Produkcja bezpiecznej 
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żywności i pasz wiąże się również ze zmniejszeniem liczby reklamacji i związanych 
z nimi kosztami, co powoduje możliwość zwiększenia dochodów i przeznaczenie 
ich na rozwój przedsiębiorstwa. Kolejnym ważnym efektem jest wzmocnienie 
wizerunku firm, które dbają o jakości wytwarzanej żywności. Bezpieczeństwo, 
żywności, pasz i żywienia ma aktualne znaczenie w Regionalnej Strategii Innowacji 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, szczególnie na tle ciągle słabej kontroli 
krajowej. W tym rejonie rozwinięty silnie przemysł spożywczy, paszowy i hodowli 
zwierząt wymaga bezwzględnego monitoringu. Ksenobiotyki i ksenoestrogeny 
(m.in. mikotoksyny) są ostatnio zbyt często wykrywane w produktach 
spożywczych i paszowych. Przyjęty więc przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Program PDŻ – Poznaj Dobrą Żywność wyznacza i wymusza produkcję 
wysokiej jakości produktów żywieniowych. PDŻ będzie przyznawany tylko 
wyrobom, które spełniają odpowiednie kryterium. Celem wspólnej polityki UE 
w zakresie żywności jest wyznaczenie obszarów wysokiej jakości i różnorodności 
na Wspólnym Rynku. Ma to także podnieść zaufanie konsumenta do produktu 
żywnościowego poprzez informację o jego dobrej i stabilnej jakości.

Według sondażu przeprowadzonego przez EFSA (European Food Safety 
Authority) większość badanych konsumentów nie podała sama z siebie żadnego 
ważnego problemu dotyczącego zagrożeń związanych z żywnością, a prawie 10% 
stwierdziło, że nie ma w ogóle obaw dotyczących żywności. Kiedy respondentom 
przedstawiono przykładowe problemy, 31% wskazało na pozostałości chemiczne w 
produktach roślinnych, 30% na antybiotyki i hormony w mięsie, 30% na 
modyfikacje genetyczne mięsa (głównie klonowanie), 29% na zanieczyszczenia 
takie jak rtęć i dioksyny. Badani stwierdzili również, że organy publiczne robią dużo 
w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności w Europie, działają szybko, 
podejmują decyzje w oparciu o dowody naukowe i informują społeczeństwo 
o ewentualnych zagrożeniach. Jak widać opinia publiczna nie dostrzega zagrożeń 
płynących z konsumpcji dziczyzny. Jest to objaw zarówno pozytywny jak 
i niepokojący. Pozytywem jest fakt, iż dziczyzna jest mięsem wartościowym 
i zdrowym, a jej spożycie powinno zdecydowanie wzrosnąć. Jednak ze względu na 
środowisko bytowania i swobodny kontakt z występującymi w otoczeniu 
zagrożeniami zarówno ze strony spożywanych bez kontroli pokarmów jak 
i szerokiej gamy chorób mogących być potencjalnym zagrożeniem dla ludzi, należy 
bezwzględnie przestrzegać wszystkich badań i unikać wprowadzania na rynek oraz 
konsumpcji dziczyzny niewiadomego pochodzenia. 

ZNACZENIE JAKOŚCI HANDLOWEJ DZICZYZNY, ZE 
SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM CHORÓB DZIKÓW, 

A MOŻLIWOŚĆ ICH PRZENIESIENIA NA CZŁOWIEKA 
ORAZ ZWIERZĘTA DOMOWE I GOSPODARSKIE

W staropolskiej kuchni dziczyzna była najbardziej cenionym mięsem, pod 
względem kulinarnego prestiżu, nie ustępującym nawet wołowinie. Na korzyść 
dziczyzny przemawia to, że mięso leśnych zwierząt jest zdrowsze od mięsa zwierząt 
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hodowlanych. Najsmaczniejsza dziczyzna pochodzi z późnej jesieni lub wczesnej 
zimy, ponieważ w tym czasie zwierzęta odżywiają się głównie żołędziami, bukwią 
i innymi roślinami leśnymi. Mięso to charakteryzuje się niską zawartością tłuszczu 
i wysokimi walorami smakowymi. Dziczyzna jest dobrym źródłem białka, 
co spowodowane jest trybem życia zwierząt. Mięso tej zwierzyny jest bardzo 
wyrobione, mocno ukrwione i mało otłuszczone. 

W kraju pozyskuje się około 12-14 tys. ton dziczyzny rocznie. Przeciętny Polak 
zjada jej w ciągu roku 0,8 kg [GUS]. Jeszcze kilka lat temu konsument wybierał 
głównie sarnę, teraz najpopularniejszym gatunkiem jest dzik. Ceny rynkowe 
większości gatunków dziczyzny utrzymują się na stosunkowo wysokim poziomie, 
co przekłada się na niszowość tego produktu w handlu detalicznym. Wyjątkiem są 
tusze dzików, które myśliwi sprzedają po stosunkowo niskich cenach, co przekłada 
się bezpośrednio na wzrost spożycia mięsa tego gatunku. Atrakcyjne ceny mięsa 
dzików związane są głównie z wysokim poziomem pozyskania tego gatunku 
spowodowanym wzrostem liczebności populacji w ostatnich latach. Spowodowane 
jest to głównie zaburzeniami hormonalnymi, które związane są przede wszystkim z 
migracją gatunku na tereny polne, pobieranym pokarmem oraz zmianami 
klimatycznymi, co bezpośrednio przekłada się na wydłużenie okresu rui. Jest to tyle 
istotne, że dzik to jeden z głównych gatunków łownych mających duże znaczenie 
dla gospodarki leśnej. Rola dzików w gospodarce leśnej i łowieckiej polega głównie 
na: dodatnim wpływie, jaki wywiera buchtowanie lub głębokie rycie górnych 
warstw gleb leśnych, mieszaniu ściółki z glebą mineralną, zjadaniu niektórych 
gatunków szkodliwych owadów leśnych i drobnych gryzoni, utrzymaniu higieny 
w łowisku poprzez zjadanie padliny zwierząt kręgowych oraz wyszukiwanie 
i zjadanie chorych ssaków i ptaków. Przez swą wszystkożerność dzik jest 
gatunkiem, szczególnie narażonym na różne choroby, często istotne dla zdrowia 
i gospodarki człowieka. W związku z tym coraz większego znaczenia nabiera 
możliwość przeniesienia czynnika chorobowego na organizm ludzki - carry over. 
Choroby odzwierzęce, inaczej zoonozy, są chorobami ludzi przenoszonymi 
z organizmu zwierzęcego na człowieka. Mogą być one wywoływane przez 
różnorodne organizmy, takie jak wirusy, bakterie i pasożyty wewnętrzne. Człowiek 
może zarazić się przez bezpośredni kontakt z chorym zwierzęciem, jego zwłokami, 
wydalinami, wydzielinami  lub produktami odzwierzęcymi. Poniżej przedstawiono 
ważniejsze choroby występujące u dzików i możliwość ich przeniesienia na 
człowieka oraz zwierzęta domowe i gospodarskie.

Wścieklizna – choroba wirusowa, która może być przenoszona na wszystkie 
ssaki. Wywoływana przez lyssawirus z rodziny Rhabdoviridae. Występuje 
u wszystkich zwierząt ciepłokrwistych, prawdopodobnie poza oposami. Chorobę te 
stwierdzono w większości krajów z wyjątkiem tych które maja granice morską, jak 
np.: Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia. W Europie wścieklizna 
roznoszona jest prawie wyłącznie przez lisy, rzadziej przez inne drapieżniki. Wśród 
zwierząt domowych wymienić należy koty i psy, które często tworzą ostatnie 
ogniwo wywodzące się od zwierząt dzikich jako rezerwuaru zarazka dla ludzi
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 i zwierząt gospodarskich. Ponadto źródło zakażenia mogą stanowić mangusty, 
skunksy nietoperze wampiry i owocożerne [Blood 1998]. 

Wirusy w tuszy padłego zwierzęcia są zdolne do infekcji przez ok. 90 dni, 
w chłodnej glebie do 5-tygoni, a na trawie w przeciętnych warunkach otoczenia do 
24 godzin. Wirus jest obecny w ślinie, mózgu i rdzeniu kręgowym chorego 
zwierzęcia. Przenoszenie zarazka odbywa się za pośrednictwem śliny zakażonych 
zwierząt najczęściej przy ugryzieniu. Infekcja u pokąsanego następuje 
w momencie, gdy wirus poprzez układ krwionośny trafia do centralnego systemu 
nerwowego [Nüβlein 2007].

W przypadku nietoperzy jedna z dróg przenoszenia wirusa jest wdychanie 
w jaskiniach kropelek moczu zakażonych osobników. Możliwe jest również 
przenoszenie wirusa drogą pokarmową w sytuacji, gdy dawka zarazka jest 
dostatecznie duża [Blood 1998]. 

Wirus nie jest jednak oporny na wpływ środowiska i zamiera w wysuszonej 
ślinie w ciągu kilku godzin. Wrażliwy jest także na większość środków 
odkażających.

U dzików obserwuje się bardzo zróżnicowany charakter syndromów 
charakteryzujących się następującymi objawami klinicznymi: podniecenie, chęć do 
ataku, otępienie, zaburzenia w koordynacji ruchów, drgania nozdrzy, szybkie ruch 
żucia, nadmierne ślinienie się, skurcze kloniczne, chęć poruszania się do tyłu. 
Zarażone zwierzę może mieć wodowstręt i światłowstręt. Ostatecznym etapem jest 
porażenie. Śmierć następuje w przeciągu 12-48 godzin [Blood 1998]. 

Niebezpieczeństwo zarażenia się wścieklizną przez człowieka nie jest 
wprawdzie duże, jednak stale występuje. Skaleczenie podczas patroszenia, 
skórowania, obróbki mięsa lub w wyniku innego kontaktu z chorym zwierzęciem, 
a zwłaszcza ugryzienia, wymaga podania szczepionki. Zaaplikowana odpowiednio 
szybko gwarantuje zachowanie zdrowia, przegapienie tego terminu jest bardzo 
niebezpieczne w skutkach, gdyż jest to zoonoza o 100% wskaźniku śmiertelności 
[Nüβlein 2007].

Każdy fakt podejrzenia wścieklizny należy niezwłocznie zgłaszać służbom 
weterynaryjnym. Szczegółowy sposób postępowania i tryb zwalczania choroby 
określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 07.05.2005 
(Dz.U.2005 nr 13 poz.103). Zapobieganie występowaniu choroby polega głównie 
na szczepieniach doustnych poprzez wykładanie specjalnie przygotowanych 
preparatów, które po zjedzeniu trafiają do układu krwionośnego. Ponadto 
ograniczeniu choroby wśród zwierząt domowych i gospodarskich sprzyja 
rejestracja psów i zakładanie im kagańców oraz szczepienie psów i kotów 
szczepionkami zawierającymi żywe szczepy wirusa [Blood 1998].

Choroba Aujeszky'ego – pseudowścieklizna – wywoływana przez 
herpeswirus-1 świn z rodziny Herpesviridae [Blood 1998]. Masowo pojawiła się 
w 1979 roku, jej głównym nosicielem jest świnia domowa, ale istnieje możliwość 
infekcji wszystkich ssaków, w tym szczególnie blisko spokrewnionego dzika. 
Wirus umiejscawia się w centralnym układzie nerwowym i mięśniach. Jak do tej 
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pory nie odnotowano przypadku przeniesienia czynnika chorobowego na 
człowieka, częste są jednak przypadki śmiertelne wśród psów i kotów, czyli 
zwierząt z bezpośredniego otoczenia ludzi. Symptomy choroby podobne jak przy 
wściekliźnie, stąd nazwa. Rozprzestrzenia się głównie przez spożycie 
zainfekowanego mięsa lub w wyniku kontaktu z wydzielinami zrażonego 
zwierzęcia. Jednym ze sposobów ograniczenia choroby jest zupełne zaprzestanie 
spożywania jak i karmienia zwierząt domowych surowym mięsem nosiciela (świń 
i dzików) [Nüβlein 2007].

Pomór klasyczny świń – występuje u dzików, często w połączeniu z zachoro-
waniami u świń domowych. Chorobę wywołuje pestywirus z rodziny Togaviridae. 
Źródłem wirusa jest zawsze zakażona świnia. Znajduje się on we wszystkich 
wydzielinach świń i jest przenoszony z przyjmowanym pokarmem lub przez 
wdychane powietrze. Występują formy ostre chroniczne. W przypadku 
gwałtownego przebiegu choroby występuje utrata łaknienia, obwisła tusza, 
wyprostowany ogon, niechęć do poruszania się, chwiejny chód, wysoka gorączka, 
biegunka i wymioty, zapalenie spojówek oczu, drżenie ruchy okrężne, ataksja. 
Śmierć następuje po 5-7 dniach choroby. Objawy formy chronicznej są wynikiem 
dłuższej inkubacji choroby i należą do nich przede wszystkim: utrata masy ciała, 
wychudzenie, zapalenie skóry, wyłysienie, skurcze, drżenie, utrudniony chód, 
ślepota, spaczone łaknienie, upośledzenie procesu rozmnażania (poronienia, małe 
mioty, mumifikacja płodów), oraz wydawanie potomstwa z wadami wrodzonymi 
(niedorozwój: mózgowy i płucny, zniekształcenie stawów) [Blood 1998]. 
Zarażenie wśród dzików następuje głównie w wyniku wykładania na nęciskach 
poubojowych odpadów pochodzących ze świń domowych,  bezpośredni kontakt 
dzików i świń hodowlanych. Wyjątkowo niebezpieczne są bezobjawowe 
i przewlekłe postacie chorobowe (forma chroniczna), ponieważ zainfekowane 
zwierzęta na długi czas stają się ogniskiem chorobowym wirusa. Zaobserwowanie 
wszelkich niepokojących zjawisk chorobowych należy bezwzględnie zgłaszać 
jednostkom weterynaryjnym. Ważne, aby w przypadku zaobserwowania ognisk 
chorobowych nie wprowadzać niepokoju w zainfekowanej populacji. Można to 
osiągnąć przez maksymalne ograniczenie polowań pędzonych i intensyfikację 
dokarmiania. Redukcji chorej populacji należy wtedy dokonywać przy nęciskach. 
Spowoduje to ograniczenie czynnika chorobowego i zapobiegnie 
rozprzestrzenianiu się choroby.

Salmonelloza – choroba występująca u licznych ptaków i ssaków, 
niebezpieczna dla człowieka. Bakterie wywołujące chorobę u dzików i świń to 
Salmonella typhimurium i Salmonella choleraesuis. Źródłem zakażenia są 
najczęściej zanieczyszczone kałem pasze (np. ziarno zanieczyszczone kałem 
gryzoni), pastwiska oraz woda. Do czynników zwiększających zanieczyszczenie 
pastwisk należą: ciągła wilgotność, nawożenie gnojowicą i ściekami. Przenoszenie 
zarazka odbywa się poprzez zakażenie doustne za pośrednictwem kału. U dzików
 i świń forma posocznicowa charakteryzuje się zaróżowieniem skóry brzucha, 
wybroczynami skórnymi oraz drgawkami i osłabieniem. Formie tej towarzyszy 
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wysoki współczynnik śmiertelności. Ponadto spotyka się formę ostrą zapalenia jelit 
oraz wtórne zapalenie płuc [Blood 1998]. Podatność człowieka na salmonellozę jest 
duża. U ludzi bakterie te wywołują najczęściej dolegliwości żołądkowo-jelitowe 
nazywane potocznie zatruciem pokarmowym. Objawy chorobowe, występujące 
zwykle po 18-24 godzinach od zakażenia to: bóle brzucha, gorączka, biegunka, 
czasami nudności i wymioty. Po przebyciu choroby pałeczki mogą być wydalane 
z kałem przez kilka tygodni lub miesięcy bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych. Do zakażenia może dojść przez żywność zanieczyszczoną 
odchodami zakażonych zwierząt (najczęściej drobiu, myszy, szczurów), przez 
produkty żywnościowe pochodzące od zwierząt zakażonych (jaja, mięso, mleko), 
od zakażonych zwierząt (kurczęta hodowane w domach) i ludzi wydalających 
pałeczki z kałem, zarówno chorych, jak i zdrowych. Najskuteczniejszym sposobem 
zapobiegania zarażeniu choroba jest utrzymywanie wysokiej higieny otoczenia 
(dokładne mycie rąk, unikanie kontaktu z kałem) oraz poddawanie surowego mięsa 
obróbce termicznej.
Włośnica – to choroba wywołana przez drobne nicienie z gatunku Trichinella 
spirali. Należą one do pasożytów poliksenicznych, czyli mogą występować u wielu 
gatunków mięsożernych lub wszystkożernych, takich jak świnie, dziki, drapieżniki, 
gryzonie i ludzie. Infekcja następuje po zjedzeniu zakażonego mięsa dzika (lub 
świni). Włośnica to dla ludzi ciężka choroba. Objawia się wysoką gorączką, bólem 
w mięśniach i charakterystycznym obrzękiem twarzy. W skrajnych przypadkach 
może prowadzić do śmierci. Droga infekcji i przebieg choroby u ludzi - w żołądku 
człowieka, pod wpływem enzymów trawiennych, otorbione larwy (znajdujące się 
wcześniej w mięśniach dzika) wydostają się z otoczek, a następnie przedostają się 
do jelita cienkiego. Tam w przeciągu 48-72 godzin osiągają dojrzałość płciową 
i kopulują. Samice składają do 1500 larw, które z krwią dostają się do mięśni 
poprzecznie prążkowanych. Po wniknięciu do tkanki mięśniowej zwijają się 
spiralnie i otorbiają zachowując zdolność do zarażania nawet przez kilkadziesiąt lat 
[Dziedzic 2011]. Objawy choroby w stadium początkowym są zbliżone do grypy, 
czyli: wysoka temperatura i rozległe bóle w całym organizmie. Pojawiające się 
w kolejnych stadiach typowe objawy choroby to: zaburzenia ze strony przewodu 
pokarmowego, gorączka, bóle mięśni oraz obrzęk twarzy zwłaszcza powiek, a we 
krwi stwierdza się wysoki poziom leukocytozy i eozynofiliny. Włosień spiralny 
Trichinella spiralis jest bardzo niebezpieczny, gdyż może powodować ciężkie 
powikłania, takie jak zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie płuc, zapalenie 
mózgu a w skrajnych przypadkach może doprowadzić nawet do zgonu swojego 
nosiciela. Źródłem zakażenia jest mięso i jego przetwory zawierające żywe 
otorbione larwy włośnia spiralnego. W Polsce najczęstszą przyczyną zakażenia jest 
niezbadane przez lekarzy weterynarii mięso dzików. Dlatego mięso to przed 
spożyciem podlega obowiązkowemu badaniu przez lekarzy weterynarii. 
Wykrywanie trychin w mięsie jest stosunkowo łatwe, choć czasochłonne. Próba 
poddawana jest obróbce mechanicznej, trawi się ją w specjalnym roztworze 
składającym się z enzymów trawiennych oraz wody. Podczas wirowania dochodzi 
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do ostatecznego rozpuszczenia osłonki wapniowej i nieotorbione larwy swobodnie 
opadają na dno. Następnie kładzie się próbkę na szkiełko podzielone na sektory. Pod 
powiększeniem trychinoskopu szuka się tych larw. Przypadki włośnicy u dzików 
pozyskanych na terenie Polski oraz województwa kujawsko-pomorskiego w latach 
2007-2011 przedstawia tabela 1.

Rok Kraj
 

Województwo 
kujawsko-pomorskie

 Procentowy udział dzików, u których 
stwierdzono włośnicę na terenie woj. 

kujawsko-pomorskiego (%)  
2007 296 33 0,60  
2008 522 62 1,11  
2009 522 86 1,30  
2010 558

 
69
 

0,77
 2011 436 53 0,59

Tab. 1. Przypadki włośnicy u dzików w latach 2007-2011

Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdań miesięcznych powiatowych lekarzy 
weterynarii z chorób zakaźnych zwierząt.

PODSUMOWANIE
Niewiele osób zdaje sobie sprawę z zagrożeń płynących ze spożywania 

zepsutej i zanieczyszczonej toksynami żywności. Badania naukowe jednoznacznie 
dowodzą, że jakość żywności i pasz istotnie wpływa na życie i zdrowie ludzi oraz 
zwierząt. W związku z tym priorytetem dla rządzących powinny być działania 
skierowane na zapewnienie maksymalnej ochrony zdrowia ludzkiego. W tym celu 
należy wdrażać różnorodne normy i systemy jakości, a także sukcesywnie 
kontrolować jakość pasz. Żywnością najbardziej zbliżoną do naturalnej i najmniej 
zmodyfikowaną są „dary lasu” czyli między innymi mięso pochodzące od dzikich 
zwierząt wolnożyjących. Produkt ten jest jednak narażony na różnego rodzaju 
czynniki chorobowe wynikające z braku kontroli nad żywieniem i środowiskiem 
bytowania dzikich zwierząt. Dlatego należy bezwzględnie przestrzegać 
konieczności kontrolowania jakości surowca wprowadzanego na rynek handlowy.
Ustawa z dnia 13.10.1995 Prawo łowieckie nakłada na dzierżawców i zarządców 
obwodów łowieckich obowiązek powiadamiania przedstawicieli Państwowej 
Inspekcji Weterynaryjnej o zauważonych objawach chorób zwierząt dziko 
żyjących. W przypadku stwierdzenia występowania choroby na danym obszarze 
właściwe organy weterynaryjne uprawnione są do wprowadzania określonych 
ustawowo działań prewencyjnych, którym dzierżawcy i zarządcy obwodów 
łowieckich muszą się bezwzględnie podporządkować. Zgodnie z Ustawą z dnia 
11.03.2004 o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 
(Dz. U. 2004 r. Nr. 69 poz. 625) na obszarach, w których występuje choroba zakaźna 
lub bezpośrednie zagrożenie jej wystąpieniem wojewoda na wniosek 
wojewódzkiego lekarza weterynarii może okresowo zakazać organizowania 
polowań i odłowów zwierząt łownych. 

Pomimo promocji zdrowej żywności konsumpcja dziczyzny w Polsce jest 
niewielka, co podyktowane jest głównie wysoką jej ceną. Wyjątkiem jest mięso 
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dzików, których wzrost populacji spowodował zwiększenie jego spożycia. 
Niebezpieczeństwo dla konsumentów może wynikać z możliwości zarażenia 
włośnicą, ale jak wykazują dane statystyczne procentowy udział dzików, u których 
stwierdzono włośnicę na terenie woj. kujawsko-pomorskiego jest znikomy (0,59-
1,3%).
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STRESZCZENIE
Według Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) 

konsumenci bardziej obawiają się zanieczyszczeń chemicznych niż biotycznych 
żywności, nie biorąc pod uwagę, że około 20-30% rocznej produkcji wyrobów 
spożywczych pochodzenia roślinnego ulega zepsuciu w wyniku zainfekowania 
grzybami pleśniowymi, które wytwarzają toksyczne metabolity wtórne zwane 
mikotoksynami. Przenikają one do organizmu ludzkiego w wyniku spożycia 
zanieczyszczonych lub zepsutych produktów - efekt przeniesienia (carry over). Jak 
wskazują liczne badania, jakość żywności i pasz istotnie wpływa na zdrowie ludzi 
i zwierząt, dlatego należy podjąć wszelkie możliwe działania skierowane na jak 
najlepszą ochronę zdrowia ludzkiego, głównie poprzez zapewnienie 
bezpieczeństwa produktów spożywczych we wszystkich elementach łańcucha 
żywnościowego. Bardzo ważnym elementem jest pomoc państwa dla laboratoriów 
zajmujących się badaniami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi produktów 
spożywczych. Promując zdrową żywność szczególny nacisk należy położyć na 
promocję dziczyzny jako mięsa wyjątkowo wartościowego. Jednak ze względu na 
środowisko bytowania i swobodny kontakt z występującymi w otoczeniu 
zagrożeniami (wścieklizna, choroba Aujeszky'ego, salonelloza a w szczególności 
włośnica), powinno zostać ono objęte szczególną kontrolą przed wprowadzeniem 
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na rynek. Spożycie dziczyzny w Polsce jest niewielkie, a głównym konsumowanym 
gatunkiem jest dzik. Wynika to z faktu stałego wzrostu populacji tego gatunku i co 
się z tym wiąże zwiększonego pozyskania. Przez swą wszystkożerność dzik jest 
szczególnie narażony na różnorodne choroby, często istotne dla zdrowia 
i gospodarki człowieka. 

SUMMARY
According to the reports of the European Food Safety Authority (EFSA), 

consumers have shown more concern towards chemical rather than biological 
contamination of food commodities, failing to recognize that fungi, being 
responsible for spoiling between 20 and 30% of the annual production of food 
of plant origin, and in particular their secondary metabolites called mycotoxins, 
can be dangerous to our health. These substances in-taken with food get to our 
bodies as a result of a “carry-over” effect. Numerous studies prove that the quality 
of feed and food has a significant impact on human and animals health. Therefore, 
it is essential to undertake any actions possible to assure the best possible protection 
of human health, mainly by ensuring food safety at all parts of the food chain. A key 
element of these activities is government help and support provided to the 
laboratories which carry out chemical, biological and physical studies of food 
commodities. Promotional activities of healthy food should point out the 
exceptionally rich nutritional values of venison. Wild animals, due to their habitat 
and exposure to all environment pollutants are especially under threat of 
contamination and therefore, prior to its introduction to the market, their meat 
should be tested with particular care. Venison consumption in Poland is still low, 
with the main product being wild boar. It results mainly from the growth 
of population of this animal and its accessibility. However, being an omnivores, wild 
boar is particularly prone to various diseases, which can be hazardous to human 
health and dangerous to economy.
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