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Hodowla owiec jest ważnym elementem folkloru i kultury pasterskiej, 
zwłaszcza w województwie małopolskim. Górskie tereny malowniczych łąk  
i pastwisk od wieków odgrywały ogromną rolę w produkcji owczarskiej. Wy-
pas owiec na halach, połoninach oraz polanach jest jednym ze sposobów zago-
spodarowania terenów użytków zielonych, a jednocześnie tradycją chowu i ho-
dowli tych zwierząt. Owce utrzymywane są pastwiskowo od wczesnej wiosny 
do późnej jesieni. Zimą przebywają w budynkach, z dostępem do wybiegów. 
Wypas owiec daleko od wioski i powrót jesienią nazywamy redykiem. Podczas 
redyku opiekę nad stadem sprawuje baca – główny gospodarz wypasu oraz 
pasterz - pomocnik, inaczej juhas. 

Tradycja chowu owiec wiąże się z pewną obrzędowością, budownictwem 
oraz sprzętem pasterskim. Sezon wypasowy zaczynał się w dzień św. Wojcie-
cha, który przypadał na dzień 23 kwietnia, a kończył się w dzień św. Michała 
Archanioła tzn. 29 września. Baca sprawujący opiekę nad stadem i ludźmi był 
ważną postacią, pełnił funkcję lekarza i maga odpędzającego zło. Dawniej miej-
sce sezonowego gospodarowania stanowił szałas (obecna nazwa bacówka), 
gdzie pasterze przetwarzali uzyskane od owiec mleko. Szałasy były budowla-
mi o prymitywnej konstrukcji i w większości znajdowały się w obrębie lasu. 
Dachy szałasów były dwuspadowe, z czasem zastąpiono je czterospadowymi. 
Najczęściej były jednoizbowe z wydzieloną drewnianą ścianką. W podłodze 
był wycięty prostokątny otwór, gdzie bezpośrednio przy gruncie paliło się cały 
czas ognisko tzw. watra. Nad ogniskiem mocowano hak, na którym wiesza-
no kocioł do gotowania powstałej przy wyrobie sera serwatki – żętycy. Owce 
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przebywały w nocy i podczas doju w przenośnej zagrodzie zwanej koszarem. 
Koszar co jakiś czas przesuwano, co dawało możliwość naturalnego nawożenia 
hal. Architekturę szałaśniczą stanowiły też tzw. koliby - chatki zamieszkiwane 
w okresie letnim. Poza tym budowano liczne szopy do przechowywania siana 
oraz służące, jako schronienie dla zwierząt. Do tradycyjnego wypasu owiec, 
baca i pasterze zakładali specjalny strój pasterski w postaci pasa bacowskiego, 
białej lnianej koszuli, spiętej na piersi metalową spinką, białych sukiennych 
spodni, cuchy (narzutki) oraz filcowy kapelusz. Pas bacowski był wykonany ze 
skóry bydlęcej bogato zdobionej metalowymi guzikami i tłoczonym ornamen-
tem roślinnym, zapinanym na kilka klamer. Pasterze nosili też ze sobą ciupagi, 
pełniły one funkcję laski, broni i siekiery. Używano też drewnianych kijów 
pasterskich. Ubiór pasterza świadczył o jego stanie posiadania. Z reguły naj-
bogatszy był strój bacy, juhasi pochodzili z rodzin ubogich. Dlatego też często 
odzież pasterska była formą zapłaty, oprócz wyznaczonej ilości sera. Obecnie 
strój góralski jest zakładany przy oficjalnych wystąpieniach. 

Pogłowie owiec w Małopolsce

Pogłowie owiec w Małopolsce w grudniu 2015 r. liczyło 62,9 tys. 
sztuk. Maciorki jednoroczne i starsze stanowiły 69,6% ogółu stada owiec 
(43,8 tys. sztuk). Na gospodarstwa indywidualne przypadało 99,6% ogó-
łu pogłowia w województwie. Udział województwa małopolskiego w sta-
nie pogłowia owiec w Polsce był najwyższy na tle innych województw  
i wyniósł 31,8%. 
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W grudniu 2015 r. obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 11,7 
sztuk, w tym maciorek 8,1 sztuk (w kraju odpowiednio: 1,5 i 1,0).

W roku 2017 liczba owiec w woj. małopolskim wynosiła 85,6 tys. sztuk,  
w tym maciorek 59,4 tys. sztuk. 

Tab.1. Pogłowie owiec w woj. małopolskim – dane z GUS

Lata
Pogłowie owiec w szt.

Owce ogółem w tym maciorki

2010 54560 43315

2015 62949 43800

2017 85687 59448

Rozród

Maciorki uzyskują dojrzałość płciową między 6. a 10. miesiącem życia, 
w zależności od rasy. Do rozrodu wykorzystuje się je do 6-8. roku życia. 
Pierwsze krycie maciorek następuje po uzyskaniu ¾ masy ciała dorosłych 
samic. Ruja jest zsynchronizowana z długością dnia świetlnego. W tradycyj-
nym chowie zależnie od organizacji stanówki wyróżnia się krycie dozorowa-
ne tzw. z ręki, haremowe (niekontrolowane) lub wolne. Owce są zwierzętami 
sezonowymi. Oznacza to, że rozmnażają się w takim okresie, aby wydać na 
świat potomstwo wiosną. Jednak w hodowli dąży się do asezonowości, by 
owca wydała dwa mioty w ciągu roku. Po wykotach następuje krycie samicy, 
mniej więcej po ok. 17. dniach. Samica w tym czasie regeneruje organizm  
i przygotowuje się na przyjęcie zarodka. Owulacja maciorek trwa 3-84. go-
dzin (wtedy należy dokonać inseminacji bądź krycia naturalnego). Insemi-
nacja zapobiega rozprzestrzenianiu się chorób w stadzie maciorek oraz ogra-
nicza koszty związane z utrzymywaniem przez cały rok tryka. Najczęściej 
stosuje się nasienie świeże, rzadziej mrożone. Wyniki są porównywalne do 
krycia naturalnego. Metodą wspomagającą inseminację, może być synchro-
nizacja rui, która polega na podaniu samicom progesteronu stymulującego 
produkcję komórek jajowych. Ciąża trwa ok. 150 dni. 
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U tryków objawem dojrzałości płciowej jest osiągnięcie co najmniej 45- 
60% masy ciała dorosłego samca. Wiek uzyskania dojrzałości płciowej zależy 
od rasy, ale również od żywienia i warunków klimatycznych. Tryczki mieszań-
ce dojrzewają zazwyczaj wcześniej niż rasy rodzicielskie. 

Odchów

Występują trzy systemy odchowu: tradycyjny, skrócony i sztuczny. Zależy 
to od przeznaczenia jagniąt i utrzymania.
1. System tradycyjny - odchów jagniąt z maciorkami do 90-120. dnia życia, po 

tym okresie następuje odsadzenie jagniąt. Po dwóch tygodniach wprowadza 
się pasze treściwe i objętościowe m.in: owies, siano lub zielonkę. Matkom  
i jagniętom należy zapewnić dostęp do wody oraz wybiegów i pastwisk.

2. System skrócony – odchów jagniąt 30-70. dnia życia. 

3. Odchów sztuczny - jagnięta są odsadzane od matek w 3-4. dniu po urodze-
niu i są pojone butelkami ze smoczkiem, preparatem mlekozastępczym lub 
mlekiem krowim oraz paszami suchymi. 

Przy tradycyjnym odchowie jagniąt są stosowane dwie techniki:
a. przy matkach na pastwisku kwaterowym – na pastwiskach bardzo dobrej 

jakości jagnięta uzyskują końcową masę ubojową ok. 37 kg po 140. dniach. 
Dzienne przyrosty wynoszą 230 g. Na pastwiskach średniej lub słabej ja-
kości konieczny jest opas dodatkowy na pastwisku kwaterowym, bądź  
w budynku,

b. na rozległych pastwiskach ekstensywnych jagnięta przebywają w stadzie 
przy matkach, a po odsadzeniu stosuje się gospodarski tucz jagniąt. Jagnięta 
odsadzane po ok. 16 tygodniach ważą 25-30 kg. 
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Żywienie

Odchów tradycyjny stosowany jest raczej przy jednorazowych wykotach 
w ciągu roku dla sztuk hodowlanych oraz przy tuczu mlecznym. Mleko matki 
wystarczy na pokrycie zapotrzebowania pokarmowego jagnięcia do 3-4. tygo-
dnia życia. Początkowo jagnię uczy się pobierać paszę, po 4. tygodniu życia 
pobiera ok. 50 g siana. Dawki tych pasz powinny być zwiększane co 2 tygo-
dnie. Po ok. 2. miesiącu życia podaje się pasze wysokobiałkowe m.in.: bobik, 
groch, peluszkę, makuchy lniane. Można też rozpocząć podawanie pasz obję-
tościowych soczystych jak: marchew, buraki.

Jednym z warunków sukcesu w klasycznym chowie owiec jest racjonal-
ne wykorzystanie pastwiska. Dorosła owca pobiera około 7 kg zielonki pa-
stwiskowej dziennie. Pastwiska powinny być zakładane na terenach suchych 
i nienarażonych na okresowe zalewanie i podmakanie. Mogą to być grunty  
o większym nachyleniu skłonów. Natomiast pod łąki kośne można przeznaczyć 
teren płaski, niebagienny, tak aby koszenie i zbiór siana oraz prace pielęgnacyj-
ne wykonywać sprzętem mechanicznym. Celem wypasu owiec jest możliwość 
wykorzystania pastwisk trwałych, czyli tych, które w przeszłości nie były pod-
dane uprawie płużnej i nieobjętych płodozmianem. 

Owce należą do grupy małych przeżuwaczy, a ich dieta opiera się głównie 
na paszach objętościowych. Owce utrzymywane w budynkach powinny być 
podzielone na grupy żywieniowe w zależności od płci i stanu fizjologicznego. 
Latem owce mogą pobierać wyłącznie zielonkę pastwiskową, z małym dodat-
kiem paszy treściwej po powrocie do budynków. Zimą podstawą diety są pasze 
objętościowe suche, głównie siano, ale również pasze treściwe i okopowe (bru-
kiew, buraki, marchew). 

Zabiegi weterynaryjne i pielęgnacyjne

W produkcji owczarskiej wykonuje się cyklicznie zabiegi takie jak: od-
robaczanie i szczepienia oraz korekcję racic i kąpiele odkażające racice.  
W budynku należy zapewnić maty dezynfekujące, obuwie przy wejściach  
i wyjściach. Zwierzęta chore powinny być przetrzymywane z daleka od zdro-
wych zwierząt, a owce nowo przybyłe powinny przejść kwarantannę. 



8

Główne kierunki wykorzystania owiec

Jednym z kierunków wykorzystania owiec jest pozyskiwanie wełny i skór, 
niestety hodowla owiec w celu uzyskania wełny przestała być opłacalna,  
a produkcja jagniąt rzeźnych opiera się głównie na eksporcie. Natomiast 
wełna owcza może być wykorzy-
stana, jako materiał izolacyjny  
w budownictwie, ponieważ jest trwa-
ła, odnawialna, bezpieczna i łatwa  
w użyciu. Wełna owcza nie roz-
przestrzenia ognia i jest samoga-
snąca. Może być ponownie użyta 
do produkcji albo ulec biodegrada-
cji. Ma właściwości antyalergiczne.  
W ochronie szkółek młodych drzew 
służy, jako zabezpieczenie, ponie-
waż intensywny zapach tłuszczo-
potu odstrasza jeleniowate, które  
w okresie jesienno-zimowym ob-
gryzają młode pędy drzewek. 

Kolejnym kierunkiem wykorzystania owiec jest pozyskiwanie mleka i pro-
duktów mlecznych. Technika przerobu mleka owczego na Podhalu to unikalna 
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kultura przy pomocy odpowiednich narzędzi. Służą do tego specjalne formy. 
Charakterystyczny ser owczy „oscypek”, potocznie ser wędzony ma zróżni-
cowany wzór geometryczny lub roślinny. Do mleka baca dodaje podpuszcz-
kę (enzym trawienny, izolowany z żołądków cieląt) i po ok. pół godzinie po-
wstaje gęsta masa serowa. Drewnianym kijem rozbija się ją na mniejsze grudy,  
z których ręcznie formuje się owalne kule. Następnie wrzuca się je do osolonej 
gorącej wody. Po pewnym czasie na serowych bryłach odciska się w drew-
nianej formie tzw. oscypiorce, wrzecionowaty kształt z odciśniętym wzorem. 
Taki oscypek trafia na całą dobę do solanki. Na drugi dzień sery są układane 
na półkach w szałasach, bacówkach, gdzie są wędzone w dymie płonącego 
ogniska. Sery owcze mogą być małe, w formie owalnej np. redykołka i średnie 
o beczułkowatej formie np.: gołka, pucok, ser gazdowski. Jednak prawdziwy 
ser oscypek/oszczypek (śląskie) jest duży o wrzecionowatej budowie. Ma on 
postać dwustronnego stożka o wadze 600 – 800 g, długości 17 do 23 cm i gru-
bości, w najszerszym miejscu od 8 do 12 cm.

Barwa po przekrojeniu lekko kremowa, przy skórce ciemniejsza; skórka ja-
snobrązowa z delikatnym połyskiem. W 2008 r. oscypek został zarejestrowany, 
jako produkt regionalny o Chronionej Nazwie Pochodzenia. Obok oscypka na 
tej liście są również inne produkty mleczne z mleka owczego jak: 
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Bundz/bunc (Małopolska) / grudka (śląskie) - miękki ser twarogowy; 
kształt bochenka, biały, delikatny w dotyku, ze zwartą, gładką konsystencją. 
Podczas dojrzewania w serze pojawiają się dziurki. Smak łagodny, lekko kwa-
śny, orzechowy.

Bryndza podhalańska - wytwarzana z mielonego i solonego bundzu; jed-
nolita masa serowa, koloru białego, kremowego o pikantnym, słonym smaku, 
czasem lekko ostry lub kwaśny, wyraźny zapach dymu.

Żętyca - serwatka z drobinkami sera o słodko-kwaśnym smaku i zapachu 
kwaśnego mleka.

Redykołka - twardy ser wędzony z masy parzonej; kształt zwierzątek, 
ptaszków, sercowaty, o gładkiej elastycznej skórce, czasem chropowatej, o bar-
wie kremowej, żółtej. Smak lekko słony, pikantny.

Ser wołoski wędzony (śląskie) - okrągły placek, śr. 60 cm, żółta lub brązo-
wa skórka, wewnątrz kremowy, elastyczny, słony, wędzony.

Ser klagany (śląskie) - kształt w zależności od formy, biały, kremowy, 
miękki, o śmietankowym smaku; twardnieje w miarę przechowywania, dlatego 
też smak kwaskowy. Obecnie wytwarzany również z krowiego mleka.
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Produkcja jagnięciny oraz eksport jagniąt żywych jest najbardziej opłacal-
nym kierunkiem. Obecnie największą wartość mają jagnięta rzeźne. Na rynku 
przeważają rasy mięsne z dobrą jakością mięsa jagnięcego i baraniego. Koszt 
1 kg jagnięciny wynosi między 30-37 zł. Walory smakowe i odżywcze mięsa 
baraniego powoli są doceniane. Jest ono niskokaloryczne, zalecane w żywieniu 
dzieci i ludzi starszych. Występujący w nim kwas linolowy zapobiega otyłości, 
miażdżycy, a także wspomaga układ odpornościowy. Tłuszcz zawarty w mięsie 
owczym ma niewiele cholesterolu i bardzo ważny dla zdrowia ludzkiego profil 
kwasów tłuszczowych, w tym wielonienasyconych. 
Z produktów mięsnych owczych na Liście Produktów Tradycyjnych znajdują 
się:

Jagnięcina beskidzka (śląskie) - waga w granicach 3-18 kg
Jagnięcina podhalańska (małopolskie) - waga między 4-16 kg
Jagnięcina ze świniarki (łódzkie) - waga 7-10 kg
Jagnięcina z owcy rasy wielkopolskiej (wielkopolskie) - waga  
pomiędzy 15-25 kg.

Wyżej wymienione produkty to tuszki charakterystyczne dla jagniąt; mięso 
elastyczne, jędrne o jasnoróżowej barwie; delikatne, soczyste; zapach charak-
terystyczny dla świeżego mięsa.

Udziec barani z owcy pomorskiej z czosnkiem (pomorskie) – waga 
kształtuje się między 1,5-2,5 kg. Jest to udziec z kością; rumiany na przekroju 
lekko różowy; konsystencja miękka, krucha, elastyczna, soczysta, smak deli-
katny.

Spore stada mięsne można spotkać w Wielkopolsce, na Mazowszu, Kuja-
wach czy na Warmii i Mazurach. W Małopolsce działają dwie ubojnie, znajdu-
jące się w dalekiej odległości od gospodarstw, dlatego owczarze wolą sprzedać 
żywe jagnię czy dorosłą owcę hodowlaną, ceny są dużo wyższe. 
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Program ochrony zasobów genetycznych

Badania genetyków wykazały, że owce były pierwszymi zwierzętami udo-
mowionymi przez człowieka. Genom owcy został rozpoznany w 2014 r. przez 
międzynarodowy zespół badaczy, po ośmiu latach badań. Ustalono, że linie 
ewolucyjne owiec i kóz rozdzieliły się 4 miliony lat temu. 

Hodowlę rodzimych ras zwierząt, w tym owiec wspierają programy rolno-
środowiskowe. Dopłaty do hodowli rodzimych ras zwierząt przysługują tym 
rolnikom, którzy zdecydują się na utrzymywanie w gospodarstwie ras pierwot-
nych. Dzięki badaniom Instytutu Zootechniki i innych ośrodków naukowych 
udało się zachować kilka ras owiec. Są one objęte tzw. programem ochrony 
bioróżnorodności, mającym na celu utrzymywanie tych ras z zachowaniem 
pierwotnych cech. Do programu należą takie rasy jak: świniarka, wrzosówka, 
barwna owca górska, merynos barwny, owca kamieniecka, olkuska, pomorska, 
urhuska, wielkopolska, Corriedale, czarnogłówka, żelaźnieńska, merynos pol-
ski w starym typie oraz cakiel podhalański. Księgi hodowlane wyżej wymie-
nionych ras prowadzone są przez Polski Związek Owczarski. Cechami charak-
terystycznymi dla owiec ras zachowawczych są: 

 → płodność,
 → wyjątkowo wysoka plenność reprezentowana np. przez owcę olkuską, 
 → opiekuńczość i troskliwość w stosunku do potomstwa,
 → łatwość przyjmowania jagniąt po porodzie. 

Brak dopłat może spowodować, że na górskich halach nie przybędzie 
owiec, ich stada mogą się nawet zmniejszyć. Wyroby i sprzedaż polskiego 
oscypka daje utrzymanie kilku tysiącom rodzin z Podhala. Program ochrony 
zasobów genetycznych odgrywa ważną rolę w celu zachowania naturalnych 
walorów środowiska. 

Wszystkie informacje dotyczące programu ochrony zasobów genetycznych 
owiec wraz z dokumentacją dostępne są na stronie:

http://owce.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/
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Wpływ wypasu owiec na bioróżnorodność i krajobraz  
– przykłady:

 — wypas kulturowy – ochrona krajobrazu górskiego, wypasy tego typu pro-
wadzone są na ograniczonym obszarze. Dotyczy to rejonu Tatr i w mniej-
szym stopniu Gorców przez odwieczny związek górali podhalańskich  
z Tatrami i powstałe tradycje oraz zwyczaje. Wypas kulturowy wiąże się  
z licznymi wymaganiami m.in.:

 ● wypasać mogą tylko ci bacowie, którzy mają koncesję – ukończony 
kurs bacowski potwierdzający kwalifikacje,

 ● liczba wypasanych owiec i krów jest ograniczona,
 ● wypasać można tylko owce i krowy ras miejscowych (polska owca gór-
ska, cakiel podhalański, bydło czerwone),

 ● górale w ramach umów z Tatrzańskim Parkiem Narodowym mogą wy-
pasać owce na udostępnionych polanach, posługiwać się gwarą, ubie-
rać tradycyjny strój góralski, korzystać z pomocy psów pasterskich – 
owczarków podhalańskich,

 — wykorzystanie niezalesionych górskich przestrzeni trawiastych,
 — naturalne nawożenie i poprawa runi pastwiskowej,
 — rozwój tradycyjnego wypasu owiec na halach i półnaturalnych łąkach 
umożliwia ochronę tradycyjnych ras zwierząt gospodarskich oraz wspiera-
nie tradycji gospodarki pasterskiej,

 — zrównoważony rozwój regionów górskich nie jest możliwy bez owczarstwa 
i chowu bydła,

 — zrealizowano projekty na rzecz ochrony bioróżnorodności m.in.: 
 ● „Projekt wykorzystania owiec rasy świniarka do czynnej ochrony wy-
branych siedlisk Natura 2000”,

 ● „Program Owca Plus” - ochrona cennych przyrodniczo hal i polan gór-
skich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego,

 ● „Redyk karpacki” – międzynarodowy projekt, organizowany w 2013 
roku, łączący ludzi z terenu całych Karpat, ma na celu wymianę do-
świadczeń. Wędrówki pasterzy i owiec odbywają się przez tereny 
państw karpackich: Rumunii, Ukrainy, Polski, Słowacji i Czech. Trasa 
wędrówki ma ok. 1200 km. Dziennie pokonuje się 10-15 km w okresie 
od maja do września. 
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 — wypas zwierząt gospodarskich (owiec i kóz), jako element ochrony różno-
rodności krajobrazowej i biologicznej Wyżyny Krakowsko-Częstochow-
skiej,

 — utrzymywanie owiec w gospodarstwach agroturystycznych jest okazją do 
zaprezentowania walorów ekologicznych hodowli owiec i prozdrowotnych 
zalet produktów owczych,

 — owce przebywające w koszarze przynajmniej 12 h/dobę nie tylko nawożą, 
ale również zmniejszają straty azotu, wyższa temperatura w koszarze oraz 
gleby zwiększa aktywność drobnoustrojów odpowiedzialnych za minera-
lizację, zapobiega to wymywaniu azotu na stromych zboczach na nawożo-
nych organicznie pastwiskach. 

Trudne górskie warunki naturalne, górski surowy klimat i ubogie gleby 
sprzyjają hodowli owczarskiej. Pasterstwo zawsze zapewniało góralom poży-
wienie i ubranie, czyli jedne z podstawowych warunków bytu. W Tatrach stało 
się to symbolem do czasów obecnych. 

Źródło:
www.pasterstwokarpat.pl
www.rynek-rolny.pl
www.wz.izoo.krakow.pl
www.izoo.krakow.pl/improfarm/pl
www.minrol.gov.pl 
www.kpodr.pl/wp-content/uploads/2017/09/Alternatywne-wykorzystanie-owiec-Jacek-Sikora





Wydawca: Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Karniowicach
32-082 Bolechowice, Karniowice ul. Osiedlowa 9; tel. 12-285-21-13/14, fax 12-285-11-07; www.modr.pl

Skład komputerowy: Dział Metodyki Doradztwa i Szkoleń - Zespół Wydawnictw - Halina Knap
ISBN - 978-83-66244-06-1


