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ZAPEWNIENIE BEZPIECZEēSTWA ZDROWOTNEGO W OBROCIE
TUSZAMI ZWIERZĄT àOWNYCH

Streszczenie
Na jakoĞü konsumpcyjną i przetwórczą dziczyzny zasadniczy wpáyw ma zarówno gatunek, stan zdrowotny, wiek, páeü upolowanej zwierzyny, jak i prawidáowoĞü prowadzenia zabiegów poubojowych
w áowisku. Natomiast gwarancją bezpieczeĔstwa zdrowotnego dziczyzny jest poprawnoĞü uboju zwierzyny áownej, higiena jej patroszenia i prawidáowoĞü wystudzenia oraz dalsze postĊpowanie w punktach
skupu i transporcie. W celu usprawnienia funkcjonowania przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ pozyskiwaniem i przetwórstwem dziczyzny oraz zapewnienia kontrolowanej jakoĞci otrzymywanych wyrobów
korzystne byáoby wprowadzenie jednolitych zasad postĊpowania, dostosowanych do wymagaĔ okreĞlonych w przepisach weterynaryjnych, Prawie áowieckim oraz prawie ĪywnoĞciowym.
Sáowa kluczowe: dziczyzna, tusze zwierząt áownych, bezpieczeĔstwo ĪywnoĞci

Wprowadzenie
Na rynku wystĊpuje coraz wiĊkszy wybór artykuáów spoĪywczych, co wiąĪe siĊ
ze wzrostem produkcji i oferty producentów krajowych oraz otwarciem granic na rynki
innych paĔstw. JednoczeĞnie ze wzrostem podaĪy rosną oczekiwania klientów wobec
nabywanych produktów. Mają one byü nie tylko bezpieczne, ale takĪe powinny mieü
odpowiednią wartoĞü odĪywczą i cechowaü siĊ poĪądanymi walorami sensorycznymi.
Wzrastająca ĞwiadomoĞü konsumentów dotycząca powiązania niewáaĞciwego sposobu
odĪywiania z rozwojem chorób cywilizacyjnych oraz pojawiające siĊ zagroĪenia, jak:
dioksyny w miĊsie drobiu, BSE krów czy pryszczyca, przyczyniają siĊ do obserwowanej tendencji zmniejszania spoĪycia miĊsa, a w szczególnoĞci miĊsa czerwonego [5].
Surowcem alternatywnym miĊsa zwierząt rzeĨnych moĪe byü miĊso zwierząt dziko
Īyjących. Ma ono cenne walory zarówno smakowe, jak i odĪywcze. ZwierzĊta dzikie,
odáawiane przez czáowieka ze swojego naturalnego Ğrodowiska, Īywią siĊ karmą, którą
Mgr inĪ. A. ZiembiĔska, dr hab. G. Krasnowska, Katedra Technologii Surowców ZwierzĊcych i Zarządzania JakoĞcią, Wydz. Nauk o ĩywnoĞci, Uniwersytet Przyrodniczy, ul. C.K. Norwida 25/27, 50-375
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same wybierają, bez znaczącej ingerencji czáowieka [4]. Rosnąca popularnoĞü tego
miĊsa przyczyniáa siĊ do rozwoju jego przetwórstwa. W Europie pozyskiwanie i przetwórstwo miĊsa zwierząt dziko Īyjących, áownych, rozwinĊáo siĊ na szeroką skalĊ
(produkcja krajowa i na eksport) w takich krajach, jak: Polska, Austria, WĊgry, Sáowenia. W Niemczech produkcja ma charakter lokalny, podobnie, jak we Francji, Czechach, Anglii, Szkocji czy Hiszpanii [1]. UjĊcie przetwórstwa miĊsa pochodzącego ze
zwierząt dziko Īyjących, w tworzonym prawie wspólnotowym, przekáada siĊ na dostĊpnoĞü wyrobów z tego miĊsa oraz na ich jakoĞü, a takĪe wzrost zainteresowania ze
strony konsumentów.
Zwierzyna áowna w Polsce
Do zwierząt áownych zalicza siĊ gatunki dzikich ssaków lądowych oraz dzikich
ptaków, na które czáowiek poluje w celu pozyskania wartoĞciowego miĊsa, cennych
skór, trofeów. W Polsce, zgodnie z podziaáem áowieckim, zwierzĊta áowne dzieli siĊ na
dwie zasadnicze grupy [16]:
Tabela 1
Odstrzaá i odáów niektórych zwierząt áownych.
Selected species of game shot, trapped.
ZwierzĊta áowne / Game species

Rok 2004 – 2005 / Year 2004 - 2005

Odstrzaá [tys. szt.] / Shot in thous. heads
Sarny / Roe deer
Dziki / Wild boars
Lisy / Foxes
BaĪanty / Pheasants
Jelenie / Deer
Zające / Hares
Kuropatwy / Partridges
Daniele / Fallow deer
Ogóáem / Total
Odáów [szt.] / Trapped in thous.heads
Zające / Hares
Kuropatwy / Partridges
Ogóáem / Total

151
136
145
97
39
31
16
3,0
618
2122
168
2290

ħródáo: Dane Ministerstwa ĝrodowiska oraz Polskiego Związku àowieckiego; dotyczą roku áowieckiego
tj. okres od 1 IV danego roku do 31 III nastĊpnego roku.
Source: Ministry of Environment and Polish Hunting Association data, referring to hunting year from
April 1 to the end of march of the following year.
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a)

zwierzyna gruba – zalicza siĊ do niej m.in.: jelenia szlachetnego, jelenia sika,
sarnĊ, áosia, daniela, muflona, dzika;
b) zwierzyna drobna – w skáad tej grupy wchodzą m.in.: zając szarak, dziki królik,
baĪant, kuropatwa, kaczki i gĊsi áowne.
W latach 2004 – 2005 pozyskanie niektórych zwierząt áownych w Polsce oszacowano na ponad 620 tys. sztuk, z czego 618 tys. sztuk pozyskano w wyniku odstrzaáu,
a 2290 sztuk w wyniku odáowu (tab. 1) [9].
MiĊso zwierząt áownych jako surowiec konsumpcyjny
MiĊso zwierząt áownych, pozyskane najczĊĞciej w wyniku odstrzaáu, takich gatunków, jak: áoĞ, jeleĔ, daniel, sarna, dzik, zając, królik, baĪant, kuropatwa, krzyĪówka
i cyranka, nazywa siĊ dziczyzną i zagospodarowuje w dwojaki sposób. CzĊĞü tusz upolowanych zwierząt udostĊpniana jest myĞliwym na wáasny uĪytek (dotyczy to gáównie
tuszy dzików, rzadziej jeleni), jednak znaczna wiĊkszoĞü pozyskanego surowca sprzedawana jest firmom, które prowadzą dziaáalnoĞü związaną z obrotem dziczyzną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa [cyt. za 3].
Dziczyzna ceniona jest szczególnie ze wzglĊdu na swoje walory dietetyczne.
MiĊso zwierząt áownych, w odróĪnieniu od zwierząt gospodarskich, cechuje siĊ niską
zawartoĞcią táuszczu, Ğrednio od 0,3% w miĊsie danieli do 5% w miĊsie jeleni, a przy
tym tusze cechują siĊ wyĪszą miĊsnoĞcią w porównaniu z bydáem. ĝrednia wartoĞü
energetyczna ksztaátuje siĊ na poziomie od 95 kcal/100 g miĊsa z daniela do
125 kcal/100 g miĊsa z dzika, podczas, gdy odpowiednia Ğrednia wartoĞü energetyczna
woáowiny wynosi 140 kcal/100 g. MiĊso zwierzyny leĞnej poza niską kalorycznoĞcią
odznacza siĊ równieĪ wyĪszą zawartoĞcią peánocennego biaáka, jest go nawet do 5%
wiĊcej niĪ w miĊĞniach zwierząt gospodarskich. Surowiec miĊsny pozyskany ze zwierząt áownych poza takimi walorami, jak: wysoka przyswajalnoĞü, wartoĞü odĪywcza,
duĪa zawartoĞü biaáka, a maáa táuszczu oraz wáaĞciwy stosunek kwasów táuszczowych
nienasyconych do nasyconych, jest takĪe cennym Ĩródáem witamin takich, jak: retinol,
tiamina, ryboflawina, pirydoksyna, kobalamina, niacyna oraz skáadników mineralnych:
sodu, potasu, wapnia i cynku [4, 6, 7].
Regulacje prawne
Warunki pozyskiwania i obrotu dziczyzną podlegają przepisom prawnym dotyczącym ĪywnoĞci oraz innym szczegóáowym aktom prawnym. Są to:
í Dyrektywa Rady 92/45 z 16 czerwca 1992 r. (Dz. U. W. E. L268) w sprawie
zdrowia publicznego i problemów zdrowotnych zwierząt odnoszących siĊ do odstrzaáu dzikiej zwierzyny oraz wprowadzania do obrotu miĊsa zwierząt áownych;
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Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaĨnych
zwierząt, badaniu zwierząt rzeĨnych i miĊsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. 2003, nr 52, poz. 450);
í Rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do ĪywnoĞci pochodzenia zwierzĊcego;
í Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 lipca 2004 r. (Dz. U.
2004, nr 169, poz. 1778 ze zm. z dnia 10 marca 2005 r. Dz. U. 2005, nr 44, poz.
430) w sprawie wymagaĔ weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z miĊsa
zwierząt áownych umieszczanych na rynku;
í Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z 11 marca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 45, poz.
433) w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt áownych;
í Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska z 23 marca 2005 r. (Dz. U. 2005, nr 61, poz.
548) w sprawie szczegóáowych warunków wykonywania polowania i znakowania
tusz;
í Ustawa z 13 paĨdziernika 1995 r. Prawo áowieckie (jednolity tekst Dz. U. 2005, nr
127, poz. 1066)
í Ustawa z 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeĔstwie ĪywnoĞci i Īywienia. Dz. U. 2006
r. Nr 171, poz. 1225
Zgodnie z treĞcią ww. przepisów miĊso (dziczyzna), które trafia do konsumpcji,
powinno pochodziü ze zwierząt áownych, które:
í zostaáy ubite na skutek odstrzaáu, w sposób okreĞlony w przepisach áowieckich;
í zostaáy odstrzelone w obszarze niepodlegającym ograniczeniom ze wzglĊdu na
zdrowie zwierząt;
í przewieziono niezwáocznie po odstrzale do zatwierdzonego zakáadu przetwórstwa
lub punktu skupu;
í poddano obróbce przy zachowaniu wymagaĔ weterynaryjnych;
í poddano badaniu przez urzĊdowego lekarza weterynarii;
í nie wykazywaáy Īadnych zmian chorobowych, które mogáyby spowodowaü niezdatnoĞü miĊsa do spoĪycia przez ludzi lub stanowiü zagroĪenie dla zdrowia publicznego.
Lekarz weterynarii uznaje miĊso zwierząt áownych jako zdatne do spoĪycia na
podstawie przeprowadzonego badania sanitarno-weterynaryjnego, podczas którego
dokonuje oglĊdzin nieoskórowanej, jak i oskórowanej zwierzyny áownej i jej narządów
wewnĊtrznych, okreĞla konsystencjĊ, zabarwienie i ewentualnie zapach tuszy. JeĞli
wyniki oglĊdzin nie pozwalają na dokonanie oceny, przeprowadza badania laboratoryjne, a w przypadku miĊsa pochodzącego z tusz dzików wykonuje obowiązkowe badanie na obecnoĞü wáoĞni. JeĪeli badana tusza nie budzi zastrzeĪeĔ, co do spoĪycia
przez ludzi znakowana jest piĊciokątem, który zawiera nastĊpujące informacje: w gór-
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nej czĊĞci umieszczone są litery PL, w Ğrodku weterynaryjny numer identyfikacyjny
zakáadu, a w dolnej litery EWG.
Natomiast, jeĪeli badanie po odstrzeleniu zwierzĊcia wykazaáo: obecnoĞü wáoĞni,
zapalenie stawów, jąder lub jelit, liczne guzy lub ropnie, zmiany w wątrobie lub Ğledzionie, obecnoĞü ciaá obcych w jamach ciaáa, znaczną iloĞü gazów w Īoáądku i jelitach, wraz z odbarwieniem narządów wewnĊtrznych, zmiany barwy, zapachu, smaku
lub konsystencji, zmiany gnilne, záamania otwarte niezwiązane bezpoĞrednio z polowaniem, wychudzenie, ogólny lub miejscowy obrzĊk lub inne zmiany chorobowe,
miĊso z takiego zwierzĊcia kwalifikuje siĊ jako niezdatne do spoĪycia i umieszcza na
nim znak weterynaryjny w ksztaácie trójkąta równobocznego, skierowanego wierzchoákiem do góry o dáugoĞci boku 5 cm, zawierającym w górnej czĊĞci litery PL,
a w dolnej czĊĞci litery IW [15].
Warunki pozyskiwania i obrotu dziczyzną a jej jakoĞü i bezpieczeĔstwo
Warunki pozyskiwania miĊsa zwierząt áownych, w przeciwieĔstwie do zwierząt
gospodarskich, są trudniejsze do precyzyjnego okreĞlenia, stąd teĪ wynikają inne wymagania zdrowotne. Dlatego tak istotne jest, aby byáo pozyskiwane z peáną wiedzą
o potencjalnych zagroĪeniach Ğrodowiskowych, a zabiegi przeprowadzane z odstrzeloną zwierzyną w terenie áowieckim powinny w maksymalny sposób ograniczaü zanieczyszczenie miĊsa.
Na jakoĞü konsumpcyjną i przetwórczą dziczyzny ma zasadniczy wpáyw nie tylko
gatunek, zdrowie, wiek, páeü upolowanej zwierzyny, ksztaátuje je równieĪ prawidáowoĞü prowadzenia zabiegów poubojowych w áowisku. Natomiast gwarancją bezpieczeĔstwa zdrowotnego dziczyzny jest poprawnoĞü uboju zwierzyny áownej, higiena jej
patroszenia i prawidáowoĞü wystudzenia oraz dalsze postĊpowanie w punktach skupu
i transporcie [4, 10, 14].
W celu uzyskania dziczyzny najwyĪszej jakoĞci, a takĪe zabezpieczenia jej przed
niepoĪądanymi zmianami naleĪy przestrzegaü nastĊpujących zasad [11]:
í polowanie powinno mieü miejsce przy sprzyjających warunkach atmosferycznych,
chroniących tusze przed zamoczeniem lub zabrudzeniem np. báotem;
í naleĪy zwróciü szczególną uwagĊ na celnoĞü strzaáu, myĞliwi nie powinni strzelaü
w cenne jakoĞciowo partie zwierzĊcia, ale te, których wartoĞü kulinarna jest mniejsza np. gáowĊ i nie naruszaü trzewi;
í zranioną zwierzynĊ naleĪy dobiü w moĪliwie najkrótszym czasie – zwierzynĊ páową strzaáem w kark, dziki w gáowĊ, zające uderzeniem kantem dáoni w nasadĊ ába
za uszami;
í zwierzynĊ grubą zaraz po ubiciu naleĪy prawidáowo wypatroszyü; po wypatroszeniu naleĪy podnieĞü przód tuszy do góry w celu uáatwienia wycieku farby (krwi);
í przed transportem naleĪy tuszĊ wystudziü w celu unikniĊcia zaparzenia;
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naleĪy ograniczyü czas transportu tuszy z áowiska do miejsca przeznaczenia;
podczas transportu tusze powinny w miarĊ moĪliwoĞci byü powieszone i nie powinny siĊ ze sobą stykaü w celu unikniĊcia zaparzenia.

Patroszenie ubitej zwierzyny
Patroszenie (wytrzewianie) to zabieg przeprowadzany w áowisku (w szczególnych
przypadkach w punkcie skupu lub zakáadzie przetwórczym) polegający na usuniĊciu
narządów wewnĊtrznych z jamy brzusznej i klatki piersiowej zwierzĊcia, naleĪących
do ukáadu pokarmowego, oddechowego, moczowego, páciowego i wewnątrzwydzielniczego [7]. Zaniechanie tego zabiegu przyczynia siĊ do zakaĪenia wewnĊtrznego tuszy,
sprzyja silnemu rozwojowi mikroflory patogennej, a w nastĊpstwie rozwojowi procesów gnilnych, uszkadzających trwale surowiec.
Podczas przeprowadzania wytrzewiania tusz upolowanej zwierzyny, w celu zachowania jej jakoĞci i bezpieczeĔstwa zdrowotnego, naleĪy zwróciü uwagĊ na istotne
czynniki [2, 4, 7, 11]:
í tusze naleĪy przenieĞü na czas patroszenia w miejsce ocienione i przewiewne, unikając zabrudzenia skóry (przeciąganie z wáosem a nie pod wáos);
í pierwszą czynnoĞcią, która zapobiega przykrej woni tuszy jest usuniĊcie jąder
(u grubej zwierzyny) lub moczu (u zającowatych);
í naleĪy przewiązaü przeáyk po oddzieleniu od tchawicy, aby uniknąü wylania siĊ
treĞci pokarmowej – zabrudzenie nią tuszy sprzyja rozwojowi niepoĪądanej mikroflory, przyspieszającej procesy rozkáadowe;
í naleĪy dokáadnie opróĪniü jamĊ ciaáa z narogów (jadalne czĊĞci tuszy: serce, nerki,
páuca, wątroba) i patrochów (czĊĞci niejadalne: Īoáądek, Ğledziona, jelita), naleĪy
je zabezpieczyü do momentu badania weterynaryjnego;
í nie wolno dopuĞciü do rozlania Īóáci, poniewaĪ wątroba mająca z nią kontakt nie
nadaje siĊ do konsumpcji;
í naleĪy podciąü grube naczynia krwionoĞne wewnątrz tuszy w celu dokáadniejszego
wykrwawienia miĊĞni (krew w nich obecna jest doskonaáą poĪywką dla bakterii);
í naleĪy oczyĞciü ranĊ postrzaáową za pomocą suchych Ğcierek, w Īadnym przypadku nie wolno tuszy polewaü wodą (zmniejsza to trwaáoĞü);
í naleĪy tuszĊ wystudziü do temperatury otoczenia, aby zapobiec rozwojowi mikroorganizmów mezofilnych;
í aby przyspieszyü wycháodzenie tusze naleĪy ją naciąü w pachwinach;
í czas studzenia tuszy zaleĪy od jej masy, temperatury, ruchu powietrza i pory roku.
Transport tusz zwierzyny áownej
Odpowiednie Ğrodki transportu pozwalają zachowaü jak najdáuĪej trwaáoĞü surowca, chronią przed negatywnym wpáywem czynników zewnĊtrznych, zabezpieczają
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tuszĊ przed jej uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, a takĪe ograniczają rozwój flory
przyspieszającej psucie siĊ miĊsa.
Tusze upolowanej zwierzyny powinno siĊ przewoziü specjalnie do tego celu przygotowanymi Ğrodkami transportu, czyli powinny mieü Ğciany i podáogi wykonane ze stali
nierdzewnej lub blachy aluminiowej lub pokryte masą plastyczną. Powinny umoĪliwiaü
przewóz surowca w pozycji wiszącej tak, aby tusze nie stykaáy siĊ ze sobą, nie dotykaáy
podáogi, przewóz na leĪąco powinien byü maksymalnie ograniczony [2, 4, 11].
Odbiór iloĞciowy i jakoĞciowy upolowanej zwierzyny ma miejsce w punkcie skupu lub w zakáadzie przetwórczym, gdy ten bezpoĞrednio skupuje tusze od myĞliwych
bądĨ dokonuje oceny na wáasny uĪytek juĪ sklasyfikowanych pod wzglĊdem wagowym i jakoĞciowym tusz.
Zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi czas dostarczenia tusz do zakáadu
przetwórstwa lub punktu skupu wynosi 12 godz. po odstrzale. W przypadku zwierząt
áownych odstrzelonych w duĪej odlegáoĞci od zakáadu czas transportu moĪe byü dáuĪszy, jeĪeli pozwalają na to warunki klimatyczne (zapisy w Dyrektywie 92/45 nie zezwalają na takie ustĊpstwa). Punkty skupu, przy zachowaniu warunków higieny i temperatury wáaĞciwej dla danego rodzaju miĊsa, powinny dostarczyü przechowywany
surowiec w ciągu 12 godz. do zakáadu przetwórczego.
Organizacja punktu skupu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wymagaĔ weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z miĊsa zwierząt áownych umieszczanych na
rynku [15] oraz Dyrektywa Rady 92/45 [12] okreĞla punkt skupu jako miejsce, w którym odstrzelone zwierzĊta áowne są przechowywane w warunkach higienicznych przed
przewiezieniem do zakáadu obróbki, a jego zadania powinny siĊ ograniczaü do dwóch
zasadniczych funkcji:
í zapewnienia higienicznych i cháodniczych warunków do przetrzymywania tusz
zwierząt áownych
í skompletowania odpowiedniej liczby tusz w celu ich ekonomicznego transportu do
zakáadu przetwórstwa.
W Polsce funkcjonuje okoáo 1500 punktów skupów. Punkt skupu powinien byü
zgáoszony do nadzoru Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej, mieü numer ewidencyjny
nadany przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, prowadziü ewidencjĊ dziaáalnoĞci,
znakowaü tusze i jej narogi w celu identyfikacji, speániaü warunki techniczne odpowiadające przepisom MRiRW [13, 15, 17]. Punkt skupu powinien mieü pomieszczenie
do przyjmowania odstrzelonych zwierząt áownych oraz pomieszczenie do skáadowania
tusz i narogów, wyposaĪone w urządzenie cháodnicze zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury (zgodnie z polskim prawem jest to temperatura od -1 do +7°C,
gdy czas przechowywania wynosi maksymalnie 7 dni, przy 15 dniach skáadowania
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surowiec powinien byü scháodzony w zakresie temperatury od -1 do +1°C). Ponadto
w punkcie skupu naleĪy zapewniü wydzielone miejsce do skáadowania Ğrodków myjących i odkaĪających (stosowanie tych Ğrodków nie moĪe stwarzaü zagroĪenia przechowywanego surowca). Punkt skupu powinien byü takĪe zaopatrzony w zimną i ciepáą wodĊ (wymagana umywalka wyposaĪona w Ğrodki do mycia rąk i ich suszenia)
oraz zabezpieczony przed dostĊpem gryzoni i owadów [15, 18].
W ostatnich latach obserwuje siĊ coraz wiĊksze trudnoĞci w prowadzeniu punktów skupu, pojawiające siĊ problemy są nastĊpstwem zmian w przepisach prawnych
związanych z czáonkostwem Polski w Unii Europejskiej, zwiĊkszeniem konkurencji na
rynku skupu dziczyzny oraz zaniedbaniami ze strony myĞliwych.
W duĪej liczbie dziaáających punktów skupu odnotowuje siĊ obniĪenie jakoĞci
gromadzonych tusz. Punkty skupu, które stawiają wysokie wymagania odnoĞnie jakoĞci przyjmowanego surowca muszą siĊ liczyü z tym, Īe dostawcy kierując siĊ wiĊkszym zyskiem, skorzystają z oferty punktów firm konkurencyjnych.
CzĊsto tusze dostarczane przez myĞliwych do punktu skupu mają oznaki niewáaĞciwego postĊpowania z upolowaną zwierzyną w áowisku i podczas transportu. Surowiec cechuje siĊ obniĪoną jakoĞcią na skutek nie oczyszczenia ran postrzaáowych,
niewáaĞciwego i niedokáadnego patroszenia i wykrwawienia, miejscowych zaparzeĔ.
Rozporządzenie Ministra ĝrodowiska w sprawie szczegóáowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz [17] przeniosáo obowiązek znakowania tusz
i ich narogów z myĞliwych na pracowników punktów skupu. Przyczyniáo siĊ to do
obniĪenia kosztów (znaczniki kupowane przez Koáa àowieckie byáy do piĊciu razy
droĪsze od tych, w które zaopatrują siĊ firmy skupujące dziczyznĊ) i skrócenia czasu
manipulowania przy tuszy w áowisku. Jednak brak znakowania tuszy zaraz po odstrzale stwarza moĪliwoĞü pomyáek, a nawet celowych, niezgodnych z prawem dziaáaĔ.
DuĪe zagroĪenie stwarza takĪe zwolnienie z obowiązku znakowania tusz przeznaczanych na wáasny uĪytek myĞliwych, poniewaĪ nieoznakowanie tuszy uniemoĪliwia ich
szybką identyfikacjĊ z obwodem áowieckim, co ma duĪe znaczenie w przypadku wykrycia ognisk chorób odzwierzĊcych.
Brak harmonizacji w przepisach prawnych ma swoje odzwierciedlenie takĪe
w nadzorze sanitarno-weterynaryjnym, np.: rozporządzenie w sprawie wymagaĔ weterynaryjnych przy produkcji i dla produktów z miĊsa zwierząt áownych umieszczanych na
rynku [15] ustala koniecznoĞü zapewnienia zimnej i ciepáej wody w punkcie skupu, ale
nie definiuje czy ma byü to woda zdatna do picia i czy mają byü przeprowadzane jej badania (w związku z powyĪszym przeprowadzanie badaĔ przez organy Inspekcji Sanitarnej nie ma podstawy prawnej). Rozporządzenie szczegóáowo opisuje wymagania lokalizacyjne, techniczne i technologiczne dla zakáadów przetwórstwa dziczyzny, punkt skupu
zobowiązuje tylko do posiadania odpowiednich pomieszczeĔ do przyjmowania tusz, ich
skáadowania, nie definiuje natomiast jak powinny byü wyposaĪone [8].
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Podsumowanie
W związku z nadrzĊdną zasadą zapewnienia bezpieczeĔstwa ĪywnoĞci wydaje siĊ
celowe wymaganie i egzekwowanie od myĞliwych znajomoĞci przepisów obowiązujących przy postĊpowaniu z dziczyzną w áowisku, poniewaĪ od ich wiedzy i umiejĊtnoĞci zaleĪy w duĪym stopniu jakoĞü dostarczanego do przetwórstwa surowca. WaĪne
jest takĪe, aby punkty skupu, objĊte definicją „produkcji pierwotnej”, zapewniáy wáaĞciwe warunki przechowywania surowca. Usprawnieniem ich dziaáalnoĞci byáoby
wprowadzenie jednolitych zasad postĊpowania przy skupie i przechowywaniu tusz
zwierząt áownych i ich czĊĞci w postaci opracowanego i dostosowanego do potrzeb
danego punktu skupu kodeksu dobrych praktyk. Kodeks GMP/GHP dla firm prowadzących dziaáalnoĞü w tym zakresie powinien zharmonizowaü ich pracĊ z wymaganiami stawianymi przez przepisy weterynaryjne, Prawo áowieckie oraz inne wynikające z obowiązującego prawa ĪywnoĞciowego.
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THE ASSURANCE OF FOOD SAFETY IN WILD GAME CARCASS TRADING
Summary
The consumption and processing quality of venison is influenced by animal species, health, age and
gender as well as after-slaughter processes in the hunting site. Food safety of venison depends on slaughter, hygiene of exsanguinations, chilling and further procedures in trade centers and during handling and
transport. It seems justifiable to establish uniform, transparent regulations for the companies and businesses dealing with venison, so that quality assurance of subsequent products could controlled and would
be in compliance with veterinary regulations, hunting laws and food law regulations.
Key words: venison , game animal carcass, food safety ²

