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Świnia domowa pochodzi od dzika, który występował  
na rozległych terenach obecnej Europy i Azji.

Tak więc, inaczej wyglądał  
i wygląda dzik europejski,  
a inaczej dzik azjatycki.

świnie ostrouche

świnki 
wietnamskie

meisham

Udomowienie, czyli oswojenie 
dzika rozpoczęło się bardzo 
dawno, bo już około 27 000 
lat temu w południowo-
-wschodniej Azji.  
Natomiast w Europie nastąpi-
ło to dużo dużo później,  
bo około 5 000 lat temu.

dzik europejski dzik azjatycki

Dawno temu kontynenty te były  
połączone i tworzyły Eurazję.  
Na tak ogromnym obszarze  
występował różnorodny klimat,  
który przyczynił się do tego, iż dzik 
w zależności od miejsca przebywania 
dostosował się do panujących  
warunków środowiska. 

SKĄD POCHODZĄ ŚWINIE?
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Świńska rodzinka jest bardzo liczna.  
Jest mama locha, tata knur i nawet kilkanaście dzieci prosiaczków.

Mały prosiaczek po urodzeniu waży zaledwie 1 kg, a więc tyle ile 1 litr wody.  
W ciągu 12 tygodni prosiaczek dużo je, śpi i szybko rośnie. W wieku 3 miesięcy to już  
całkiem spora świnka – warchlak, który waży nawet 25 kg. Wśród członków świńskiej  
rodzinki jest również młodzież: loszki i knurki, które mając 5-7 miesięcy są prawie dorosłe  
i osiągają masę ciała około 100 kg!

prosię
warchlak

loszka

knur
locha

ŚWIŃSKA RODZINKA

Dorosła loszka, czyli locha jest bardzo dobrą i opiekuńczą matką. Jej ciąża trwa 3 miesiące  
3 tygodnie i 3 dni. Po tym czasie rodzą się prosięta. Może ich być nawet 16! Locha jest bardzo 
duża i ciężka w porównaniu do malutkich prosiąt, waży 300 kg, dlatego jest niezwykle ostrożna, 
kiedy  kładzie się, aby nakarmić prosięta. W świńskiej rodzinie największy jest knur. Nie zajmuje 
się on prosięcą gromadką. To zadanie lochy.
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wielka biała  
polska (Polska)

świnki  
wietnamskie  

(Wietnam)

meisham (Chiny)

hampshire 
(USA)

duroc (USA)

pietrain (Belgia)

mangalica  
(Węgry)

wielka czarna angielska (Wielka Brytania)

złotnicka 
biała

złotnicka  
pstra

puławska

KOLOROWY ŚWIAT ŚWIŃ Szczególnie  
chronione 
w Polsce:Świńska społeczność na świecie jest bardzo urozmaicona pod względem wielkości,  

masy ciała i oczywiście wyglądu. Są świnie białe, różowe, brązowe, rude, czarne, szare,  
w pasy, łaty, plamki...

polska biała 
zwisłoucha (Polska)
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Świnie mieszkają w chlewni. Tu znajdzie się miejsce dla prosiaczka i dorosłej świni. Prosięta z lochą 
przebywają w specjalnym kojcu, w którym mogą przytulić się do mamy, jak i pospać w ciepłym  
kąciku nagrzanym lampą. Jak już podrosną, to spotykają się z innymi maluchami w większych 
kojcach. Lochy i knury żyją w pojedynczych kojcach. Natomiast lochy, które są w ciąży i potrzebują 
komfortowych warunków mieszkają w grupie w dużych kojcach. Świnie bardzo lubią odpoczywać 
zagrzebane w słomie.

Czasem przy chlewniach znajdują się wybiegi, gdzie świnie ryją, tarzają się w błocie i spacerują  
na świeżym powietrzu. Wszystko to dobrze wpływa na ich zdrowie i ogólną kondycję.

GDZIE MIESZKAJĄ ŚWINIE?
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W ciepłe dni świnie mają duży problem ze schłodzeniem swojego ciała, ponieważ nie pocą się. 
Wysoka temperatura jest dla nich szkodliwa, a nawet zabójcza! Dla ochłody świnie kąpią się  
w wodzie lub błocie, choć jak zauważono wolą, a nawet  uwielbiają wodne kąpiele.

Świnki przebywając w ograniczonej przestrzeni jakim jest kojec zwyczajnie nudzą się, a to mądre 
i ciekawskie stworzenia. Aby zapobiec nudzie umieszcza się w kojcu „zabawki” takie jak wiszące 
gumowe piłki i łańcuchy, dzięki którym świński świat staje się ciekawszy. Zabawki wpływają  
pozytywnie na zachowanie świń. Sprawiają, że zwierzęta są spokojne, lepiej czują się w grupie  
i nie są agresywne w stosunku do innych świnek.

Świnie to niezwykle społeczne zwierzęta, co oznacza, że lubią żyć w grupie. Już od urodzenia  
prosięta ustalają, który z nich jest ważniejszy i należy mu się lepsze miejsce przy mamie. A jak  
już ustalą między sobą porządek to pilnują go do momentu rozstania z nią. Świnki małe i duże 
lubią tulić się do siebie, choć czasem zdarzają się awantury…

ŚWIŃSKIE ZWYCZAJE
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Świńska gromadka jest bardzo 
gadatliwa. Rozpoznano ponad 
20 rodzajów pochrząkiwań, 
chrumkań i pisków, które  
odnoszą się do różnych sytu-
acji, np. gdy świnki są głodne 
lub czymś zaciekawione.  
Świnie częściej chrumkają,  
gdy przebywają w komforto-
wych warunkach. Nawet małe 
prosięta reagują i podążają  
za głosem matek. A lochy  
znane są z tego, że mruczą  
i śpiewają swoim młodym.

Świnia przed porodem, w warunkach na turalnych, odłącza się od stada i szuka dogodnego miejsca 
do przygotowania gniazda, w którym przyjdą na świat jej prosięta. Robi wgłębienie w zie mi i znosi 
gałązki i kępki traw z obsza ru o średnicy około 50 metrów. Jest wtedy zdenerwowana i może być 
agresywna w stosunku do in nych członków stada. Po około dwóch godzinach ciężkiej pracy odpo-
czywa w gnieździe, a na godzinę przed porodem nie opuszcza już legowiska. Podobnie zachowują 
się lochy w chlewni, jeżeli znajduje się w niej słoma.

Świnie mają doskonale rozwinięty  
węch, dlatego od wieków wykorzy-
stywane są do tropienia trufli. W tym 
zajęciu są nawet lepsze od psów. 
Mimo to częściej korzysta się z pomocy 
wyszkolonych psów, ponieważ świnie 
tak bardzo uwielbiają trufle, że trudno 
je powstrzymać przed ich zjedzeniem!

ŚWIŃSKIE ZWYCZAJE
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Świnie to zwierzęta wszystkożerne. W naturalnych warunkach chętnie jedzą korzenie, orzechy,  
a nawet drobne gryzonie. Świnie najlepiej przybierają na wadze jeśli w jedzeniu znajdują się orze-
chy, rośli ny okopowe: ziemniak, burak cukrowy, marchew, rzepa, czy zboże: jęczmień, kukurydza, 
owies, pszenica, żyto. W jedzeniu dla świń znajdzie się również koniczyna, trawa, czy nasiona dyni.

Pierwszym pożywieniem prosiąt jest mleko lochy. Prosiaczki ssą od 17 do nawet  
35 razy dziennie, pijąc nieco mniej niż pół szklanki mleka przy jednym ssaniu.

CO JEDZĄ ŚWINIE?

Świnie lubią smak niektórych ziół, np. rumianku, oregano, czy mięty. Chętnie jedzą też czosnek,  
który jest naturalnym środkiem antybakteryj nym i uodparniającym. Żeby świnie chętniej jadły  
paszę dodaje się do niej aromaty owocowe: jabłkowy, malinowy, truskawkowy, bananowy.  
A ulubionym dodatkiem smakowym i zapachowym prosiąt jest wanilia.

Niezbędnym składnikiem świńskiej diety jest woda. Starsze prosięta wypijają jej do 5 litrów dziennie, 
knury 8-10 litrów, a lochy, które karmią prosięta wypijają nawet 35 litrów wody w ciągu jednego dnia.
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