
O ŚWINI  
SŁÓW KILKA

Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS” 
ul. Ryżowa 90, 02-495 Warszawa

www.polsus.pl



Świnie to jedne z najinteligentniejszych zwierząt. 
Mądrzejsze są od nich szympansy, słonie, delfiny 
i psy, a głupsze szczury, ośmiornice, gołębie,  
kruki i wiewiórki. 

Świnie lubią się bawić. Dzięki zabawkom są 
grzeczne, spokojne i dobrze czują się w grupie. 

INTELIGENCJA

Łatwo się uczą, dlatego można je tresować tak  
jak psy. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
przeprowadzono badania, w których świnie  
nauczyły się poruszać kursorem po ekranie,  
a następnie używać go do odróżniania kształtów. 



WĘCH

WZROK
Oko świni i oko człowieka jest podobnie zbudowane.  
Nie ma makaty odblaskowej, dlatego nie świeci  
w ciemności, jak oko kota i psa.

Świnie mają słaby wzrok, za to 
super czuły węch, dotyk, smak  
i słuch. Odróżniają podstawowe 
kolory. Najbliższy ich sercu jest 
kolor niebieski, żółty i czerwony.

Świnie mają doskonale rozwinięty węch,  
dlatego od wieków wykorzystywane są do  
tropienia trufli. W tym zajęciu są nawet lepsze  
od psów. Szukaniem tych grzybów zajmują się  
dorosłe lochy. Gdy wyczują zapach trufli ryją  
bardzo głęboko w ziemi, żeby się do nich dostać  
i niestety niszczą delikatną grzybnię. Z tego powo-
du od 1985 roku w Piemoncie (Włochy) przestano 
wykorzystywać świnie do tropienia trufli.



Ciąża świni trwa 3 miesiące, 3 tygodnie i 3 dni.  
Po tym czasie rodzi się średnio 12 prosiąt.  
Świnia jest bardzo dobrą, opiekuńczą matką.

Świnia przed porodem, w warunkach 
naturalnych, odłącza się od stada  
i szuka odpowiedniego miejsca do  
budowy gniazda, w którym przyjdą  
na świat jej prosięta. Robi wgłębienie  
w ziemi i znosi gałązki i kępki traw.  
Jest wtedy zdenerwowana i może  
być agresywna w stosunku do innych 
członków stada. Po około dwóch  
godzinach ciężkiej pracy odpoczywa  
w gnieździe. Na godzinę przed  
porodem nie opuszcza już legowiska.

MACIERZYŃSTWO



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

KOMUNIKACJA

CZYSTOŚĆ

Powiedzenie „brudny jak świnia” nie jest do końca prawdziwe. 
Świnie, to bardzo czyste zwierzęta. Lubią wodne i błotne  
kąpiele, podczas których chłodzą swoje ciało. Jest to dla świń 
bardzo ważne, bo nie mają okrywy włosowej jak owca i nie  
potrafią się pocić, żeby się schłodzić. Błotna kąpiel jest koniecz-
na dla zdrowia i życia świń, ponieważ temperatura wyższa  
niż 36°C jest dla nich zabójcza!



Świnie to zwierzęta wszystkożerne. W naturalnych warunkach chętnie 
jedzą korzenie, orzechy, drobne gryzonie. Szybko rosną, jeśli w jedzeniu 
znajdują się rośliny okopowe (ziemniak, burak cukrowy, marchew, rzepa) 
i zboże (jęczmień, żyto, owies, pszenica, kukurydza). W diecie świni jest 
również koniczyna, trawa i nasiona dyni. Świnie lubią smak niektórych ziół, 
np. rumianku, oregano, mięty. Chętnie jedzą czosnek, który jest naturalnym 
środkiem antybakteryjnym i uodparniającym. 
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SMAK

Żeby świnie chętniej jadły paszę, 
dodaje się do niej owocowe aromaty: 
jabłkowy, malinowy, truskawkowy, 
bananowy. A ulubionym przez prosięta 
dodatkiem jest wanilia.


