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INFORMACJA  

07.06.2019 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r.  
 

W województwie kujawsko-pomorskim w grudniu  
2018 r. w porównaniu z rokiem poprzednim 
zmniejszyło się pogłowie świń i bydła.  
Zwiększyło się natomiast pogłowie owiec. 

 

 

 

Wykres 1. Pogłowie świń i bydła w województwie kujawsko-pomorskim 
Stan w grudniu 

 
 

Pogłowie świń 

Pogłowie świń w grudniu ub. roku liczyło 1089,7 tys. sztuk i było mniejsze niż  
w  grudniu 2017 r. o 17,1%. Na spadek pogłowia wpłynęło zmniejszenie liczebności prawie 
wszystkich grup produkcyjno-użytkowych. W grudniu 2018 r. stado loch liczyło 90,0 tys. szt.  
i w odniesieniu do końca 2017 r. zmniejszyło się o 26,5%, w tym pogłowie loch prośnych było 
mniejsze o 28,1%. Pogłowie tuczników w porównaniu z grudniem 2017 r. zmniejszyło się  
o 5,5%. Pogłowie warchlaków w skali roku zmniejszyło się o 22,4%. Stado prosiąt liczyło 
244,7 tys. sztuk, tj. o 24,6% mniej niż w grudniu 2017 r. 

W 2018 r. pogłowie świń w województwie kujawsko-pomorskim stanowiło 9,9% krajowego 
pogłowia. Uplasowało to województwo na 4. miejscu w kraju, po województwie wielkopol-
skim (36,0%), mazowieckim (10,5%) i łódzkim (10,1%). 

W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 94,3% stanu pogłowia świń w woje-
wództwie, było 1027,8 tys. sztuk. Było to mniej o 17,6% niż w grudniu 2017 roku. 
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Pogłowie bydła 

Pogłowie bydła w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. liczyło 512,8 tys. 
sztuk i było niższe o 1,1% w porównaniu z liczebnością stada z grudnia 2017 r. Największą 
część stada bo 184,0 tys. sztuk stanowiło bydło w wieku 2 lat i więcej (wzrost w skali roku  
o 2,1%). W ramach tej grupy w porównaniu ze stanem z grudnia 2017 r. nastąpił wzrost po-
głowia krów o 3,8%. Krowy mleczne stanowiły 93,2% stada krów i było ich więcej niż w grud-
niu 2017 r. o 4,7%. Wyniki ostatniego badania pogłowia bydła wskazują, że na zmniejszenie li-
czebności stada bydła ogółem w stosunku do grudnia 2017 r. wpływ miał spadek pogłowia cie-
ląt o 6,3%. 

Pogłowie bydła w gospodarstwach województwa kujawsko-pomorskiego stanowiło 8,3% 
stada krajowego. Stawiało to województwo na 4. miejscu w Polsce, po województwie mazo-
wieckim (19,0%), wielkopolskim (16,7%) i podlaskim (16,3%). 

W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 92,7% stanu pogłowia bydła w woje-
wództwie, było 475,5 tys. sztuk. Było to mniej o 1,2% niż w grudniu 2017 roku. 

 
Wykres 2. Dynamika pogłowia świń i bydła w województwie kujawsko-pomorskim 

(grudzień roku poprzedniego = 100) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pogłowie owiec 
 

Pogłowie owiec w województwie kujawsko-pomorskim w grudniu 2018 r. liczyło 10,6 tys. 
sztuk i było wyższe o 57,3% porównaniu z liczebnością stada z grudnia 2017 r. Maciorki prze-
znaczone na chów stanowiły 35,0% stada owiec. W porównaniu ze stanem z grudnia 2017 r. 
nastąpił spadek pogłowia maciorek przeznaczonych na chów o 1,8%.  

Pogłowie owiec w gospodarstwach województwa kujawsko-pomorskiego stanowiło 4,0% 
stada krajowego. Stawiało to województwo na 10. miejscu w Polsce. 

W gospodarstwach indywidualnych, które utrzymywały 94,4% stanu pogłowia owiec w woje-
wództwie, było 10,0 tys. sztuk owiec. Było to więcej o 65,5% niż w grudniu 2017 roku. 
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań  
Regionalnych 
Barbara Ptaszyńska 
Tel: 52 366 93 00 
e-mail: B.Ptaszynska@stat.gov.pl 

 

 Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

 

Powiązane opracowania 

Rocznik Statystyczny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2018 

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2018 - podregiony, powiaty, gminy 

Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów oraz pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie kujawsko-pomor-
skim w 2018 r. 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych – Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Zwierzęta gospodarskie 

Bydło 

Trzoda chlewna 

Owce 
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