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Niedobór witaminy D w wybranych  
jednostkach chorobowych

Vitamin D deficiency in selected diseases

  Witamina D jest hormonem plejotropowym ważnym dla prawidłowego funkcjonowa-
nia układów wielonarządowych. Niedobór witaminy D jest bardzo powszechny oraz wiąże 
się z różnorodnymi przewlekłymi schorzeniami w populacji ogólnej. Do tej pory najlepiej 
udokumentowanym związkiem z niedoborem witaminy D jest występowanie chorób ukła-
du kostnego np. krzywicy u dzieci oraz niemowląt. Jednak istnieją dane sugerujące, że nie-
dobór witaminy D wpływa również na zwiększenie ryzyka wielu innych chorób np. insu-
linooporności, cukrzycy typu 2, chorób układu krążenia oraz różnych typów nowotworów. 
Niniejszy przegląd ma na celu podsumowanie aktualnej bazy wiedzy na temat niedoboru 
witaminy D w różnych jednostkach chorobowych.
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Słowa kluczowe: niedobór witaminy D, witamina D, krzywica, choroby układu krążenia, 
koronawirus.

  Vitamin D is a pleiotropic hormone important for the proper functioning of multi-organ 
systems. Vitamin D deficiency is very common and is associated with a variety of chronic 
conditions in the general population. So far, the best documented association with vitamin 
D deficiency is the occurrence of skeletal diseases, e.g. rickets in children and infants. 
However, there are data suggesting that vitamin D deficiency also increases the risk of 
many other diseases, such as insulin resistance, type 2 diabetes, cardiovascular disease and 
various types of cancer. This review aims to summarize the current knowledge base on vi-
tamin D deficiency in various diseases.

A
bs

tr
ac

t 

Key words: vitamin D deficiency, vitamin D, rickets, cardiovascular diseases, coronavirus.

https://orcid.org/0000-0001-7664-1240


                 4 Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne
WSTęP

 Głównymi źródłami witaminy D jest po-
żywienie oraz synteza skórna. Współczesny styl 
życia ogranicza ekspozycję na światło słoneczne, 
które fotosyntetyzuje witaminę D w skórze, co 
powoduje, że problem niedoboru witaminy D jest 
coraz powszechniejszy (Hochberg and Hochberg, 
2019). Jednak synteza skórna może być niewy-
starczająca, aby pokryć dzienne zapotrzebowanie 
na witaminę D np. u osób starszych, które nawet 
jeśli regularnie wystawiają ciało na działanie pro-
mieni słonecznych, wytwarzają o 75% mniej wi-
taminy D niż osoby młode oraz dorosłe (Kennel 
et al., 2010). Dodatkowo spożycie witaminy D 
wraz z pożywieniem jest niewystarczające. Z tych 
powodów niedobór witaminy D jest częstszy niż 
wcześniej sądzono (Cashman et al., 2016). Od-
setek dorosłych z prawidłowym poziomem wita-
miny D (zdefiniowany jako 30 ng/ml 25(OH)D) 
spadł z 60% w latach 1988-1994 do 30% w latach 
2001-2004. Dodatkowo stwierdzono większy od-
setek osób z poważnym niedoborem witaminy D 
(25(OH)D <10 ng/ml) (Ginde et al., 2009).
 Przez wiele lat deficyt witaminy D wiąza-
no z rozwojem krzywicy u dzieci. Aktualne bada-
nia mówią jednak o tym, że niedobór witaminy D 
związany jest ze wzrostem ryzyka zachorowania 
na nowotwory (Zhang et al., 2020), choroby ukła-
du krążenia i nadciśnienie tętnicze (Del Pinto et 
al., 2020), cukrzycę (Keller et al., 2020) oraz cho-
roby autoimmunologiczne (Harrison et al., 2020). 
Niedobór witaminy D może także wpłynąć na 
obniżenie odporności oraz wystąpienie niektó-
rych stanów neuropsychiatrycznych (Singh et al., 
2019; Ballainvilliers, 2020). 

ROLA WiTAMiNy D W ROZWOJu  
KRZyWiCy u DZieCi

 Krzywica jest chorobą kości związaną 
z nieprawidłowymi poziomami wapnia i fosfo-
ranów w surowicy. Obraz kliniczny jest niejed-
norodny i zależy od wieku dziecka i patogenezy. 
Najczęstszymi objawami krzywicy są: deformacje 
nóg, niski wzrost i poszerzenie stawów. Zaburze-
nie może być spowodowane niedoborami żywie-
niowymi lub defektami genetycznymi (Carpenter 
et al., 2017). Szczytowa częstość występowania 
krzywicy z powodu niedoboru witaminy D wystę-

puje między 6 miesiącem a 2 rokiem życia, kie-
dy niemowlę jest karmione piersią. W niektórych 
społecznościach częstość występowania wzrasta 
ponownie w późnym dzieciństwie i okresie doj-
rzewania, prawdopodobnie z powodu zwiększo-
nego tempa wzrostu i zwyczajów społecznych, 
które uniemożliwiają odpowiednią ekspozycję 
skóry na światło słoneczne. Krzywica związana 
z niedoborem wapnia w diecie zwykle pojawia 
się później niż niedobór witaminy D (Soliman et 
al., 2012). 
 Krzywica w wieku dziecięcym wciąż 
pozostaje globalnym problemem zdrowia pub-
licznego (uday and Högler, 2017) pomimo sku-
tecznych oraz niedrogich środków zapobiegania 
i leczenia tej choroby. Najczęściej występuje w 
wieku niemowlęcym i dziecięcym, rzadziej u 
młodzieży oraz kobiet w wieku rozrodczym. Nie-
dobór witaminy D u kobiet w wieku rozrodczym 
powoduje, że dzieci rodzą się z niskimi zapasami 
witaminy D, a matki mają niewystarczającą ilość 
witaminy D w mleku matki, zwiększając tym sa-
mym ryzyko krzywicy u tych niemowląt (Pettifor 
et al., 2018). Zapobieganie jest możliwe tylko w 
przypadku krzywicy spowodowanej niedobo-
rami żywieniowymi i obejmuje suplementację 
lub wzbogacanie pokarmu wapniem i witaminą 
D (samodzielnie lub w połączeniu z ekspozycją 
na światło słoneczne). Rzadko zdarzają się przy-
padki, w których może być konieczne uzupełnie-
nie fosforanów. Leczenie dziedzicznych typów 
krzywicy związanych z zaburzeniami metaboli-
zmu lub aktywacji witaminy D obejmuje poda-
wanie metabolitów witaminy D (Carpenter et al., 
2017). Czynnikiem ryzyka krzywicy może być 
również dieta bogata w fityniany oraz szczawia-
ny, które ograniczają przyswajalność wapnia. W 
społeczeństwach o niskim statusie społeczno-
ekonomicznym wysokie koszty i niedostępność 
produktów mlecznych ogranicza ich spożycie 
u dzieci (Pettifor, 2014). Kolejną przyczyną ni-
skiej podaży wapnia wraz z dietą może być nie-
tolerancja laktozy, która zniechęca do spożycia 
produktów nabiałowych. Nietolerancja laktozy 
zapobiega osiągnięciu odpowiedniej szczytowej 
masy kostnej u dzieci i młodzieży (Thandrayen 
and Pettifor, 2018). 
 Thacher et al. (2000) wywnioskowali, że 
niewystarczające spożycie wapnia w diecie może 
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oddziaływać z czynnikami genetycznymi i hor-
monalnymi, co powoduje krzywicę u podatnych 
dzieci. W indyjskim badaniu u dzieci z krzywicą 
poziomy 25(OH)D wynosiły ≤20ng/ml (50 nmol/
l), ale nie różniły się znacząco od kontroli. Jed-
nak średnie spożycie wapnia u tych dzieci było w 
przybliżeniu o połowę mniejsze niż w grupie kon-
trolnej (≈200 mg/dzień) (Aggarwal et al., 2012). 
W przypadku europejskich dzieci, niski poziom 
witaminy D oraz niska podaż wapnia wraz z dietą 
były związane z występowaniem deformacji koń-
czyn dolnych (Voloc et al., 2010).
 Kolejnym powodem występowania krzy-
wicy u dzieci mogą być zaburzenia w metabo-
lizmie witaminy D np. hydroksylacji, za którą 
odpowiedzialna jest CyP2R1. CyP2R1 jest 25-
hydroksylazą występującą w wątrobie. enzym 
ten bierze udział w hydroksylacji witaminy D do 
25-hydroksywitaminy D [25(OH)D]. Polimor-
fizmy genetyczne CyP2R1 mogą prowadzić do 
zmniejszenia stężenia 25(OH)D w populacji, co 
może skutkować nową postacią krzywicy z nie-
doborem witaminy D wynikającej z upośledzonej 
25-hydroksylacji witaminy D (Thacher and Levi-
ne, 2017). 

ROLA WiTAMiNy D W ROZWOJu  
NOWOTWORóW 

 Witamina D dostępna w pożywieniu 
przekształcana jest do 25-hydroksywitaminę 
[25(OH)D] w wątrobie. [25(OH)D] ulega dal-
szym przekształceniom do 1,25-dihydroksywi-
taminy [1,25(OH)2D], która jest biologicznie 
aktywną formą witaminy D (Karras et al., 2013). 
(1,25(OH)2D) jest czynnikiem endokrynologicz-
nym, który reguluje homeostazę fosforanów po-
przez zwiększenie ich wchłaniania w jelicie. Gdy 
poziom fosforu w surowicy jest wysoki, jak w 
przypadku hiperfosfatemii, mechanizm sprzę-
żenia zwrotnego układu hormonalnego obniża 
stężenie bioaktywnej witaminy D, co zmniejsza 
wchłanianie fosforanów w jelitach. Niskie pozio-
my witaminy D są związane z występowaniem 
raka, a tworzenie się guzów wiąże się z wysokim 
poziomem rozregulowanego fosforanu w organi-
zmie (Brown, 2019).
 Wciąż brakuje danych z randomizowa-
nych badań na dużą skalę, w których uczestniczy-
łoby ponad 10 000 uczestników (Manson et al., 

2019). Metaanalizy danych z badań z randomiza-
cją wskazują na większą korzyść ze stosowania 
witaminy D w odniesieniu do odsetka zgonów z 
powodu raka niż w odniesieniu do częstości wy-
stępowania raka (Keum et al., 2014; Bjelakovic 
et al., 2014).
 Badanie Scragg et al. (2018) jest jednym z 
badań klinicznych, które nie wykazały zmniejsze-
nia ryzyka raka w wyniku suplementacji witami-
ną D3 (cholekalcyferol). W badaniu wzięło udział 
5108 uczestników, którym losowo przydzielano 
comiesięczne wysokie dawki witaminy D3 (100 
tys. j.m. po początkowej dawce 200 tys. j.m.) 
przez 3 lata i 3 miesiące. Po okresie suplementacji 
nie stwierdzono istotnej zmiany zachorowalności 
na raka. Wyniki metaanalizy przeprowadzonej w 
2019 r. randomizowanych, kontrolowanych ba-
dań nie wykazały zmniejszenia zachorowalności 
na raka po suplementacji witaminą D w dużych 
dawkach, chociaż stwierdzono istotny związek ze 
zmniejszeniem całkowitej śmiertelności z powo-
du raka (Keum et al., 2019). 
 Manson et al. (2019) przeprowadzili rando-
mizowane badanie z grupą kontrolną placebo, w 
którym 25 871 uczestnikom, w tym 5106 osobom 
o czarnym kolorze skóry, podawano witaminę D3 
(cholekalcyferol) w dawce 2000 iu dziennie i 
kwasy tłuszczowe n-3 w dawce 1 g dziennie. Pod-
czas 5-letniego badania raka rozpoznano u 1617 
uczestników. W trakcie czasu badania stwierdzo-
no 341 zgonów z powodu nowotworów. Na pod-
stawie badań wywnioskowano, iż suplementacja 
witaminą D nie skutkowała mniejszą częstością 
inwazyjnego raka lub incydentów sercowo-na-
czyniowych w porównaniu do grupy kontrolnej. 
Jednak w kilku badaniach epidemiologicznych 
i przedklinicznych zaobserwowano korzystne 
działanie witaminy D w profilaktyce i leczeniu 
raka (engel et al., 2010; Tretli et al., 2009; Gio-
vannucci et al., 2006). W badaniu Feskanich et 
al. (2004) osoby z poziomem 25(OH)D poniżej 
30 ng/ml miały dwukrotnie większe ryzyko raka 
okrężnicy niż osoby z prawidłowym stężeniem. 
Jeszcze większe ryzyko zachorowania na raka 
okrężnicy występowało u osób, u których poziom 
25(OH)D był mniejszy niż 20 ng/ml (Pereira et 
al., 2012).
 Zaproponowano różne mechanizmy wy-
jaśniające przeciwnowotworowe działanie wita-
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miny D. Zgromadzone dane sugerują, że witamina 
D może regulować cały proces powstawania no-
wotworów, od inicjacji do przerzutów i interakcji 
komórka-mikrośrodowisko (Giammanco et al., 
2015). Mechanizmy te obejmują regulację zacho-
wań komórek, takich jak  np. proliferacja, różni-
cowanie, apoptoza oraz wpływają na zmniejsze-
nie stresu oksydacyjnego i wzmocnienie układu 
odpornościowego (Jeon et al., 2018).

ROLA WiTAMiNy D W ROZWOJu  
CHORóB uKłADu KRąŻeNiA

 Niedobór witaminy D niekorzystnie 
wpływa na układ szkieletowo-mięśniowy, ale 
także zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. 
Rola witaminy D w funkcjonowaniu układu krą-
żenia wynika z ekspresji receptora witaminy D 
(VDR) i enzymów metabolizujących witami-
nę D w sercu oraz w naczyniach krwionośnych 
(Pilz et al., 2011). Badania eksperymentalne su-
gerują ochronne działanie witaminy D na układ 
krążenia, w tym działanie przeciwmiażdżycowe, 
przeciwzapalne i bezpośrednie działanie kardioo-
chronne, korzystny wpływ na klasyczne czynniki 
ryzyka sercowo-naczyniowego, a także zmniej-
szenie stężenia parathormonu (PTH) (Judd and 
Tangpricha, 2008; Zittermann, 2006). 
 Stężenia PTH są odwrotnie skorelowane 
ze stężeniami 25(OH)D, a badania epidemiolo-
giczne wykazały, że podwyższony i wysoki pra-
widłowy poziom PTH wiąże się ze zwiększonym 
ryzykiem incydentów sercowo-naczyniowych i 
śmiertelności. PTH podnosi ciśnienie krwi i wy-
wiera różny wpływ na pracę serca. Supresja PTH 
przez suplementację witaminy D może zatem 
zmniejszyć ryzyko zdarzeń sercowo-naczynio-
wych (Pilz et al., 2010).
 W metaanalizie, która została przeprowa-
dzona przez Pittas et al. (2010) w trzech bada-
niach niższe stężenie 25-hydroksywitaminy D 
było związane z incydentem nadciśnienia tętni-
czego. W metaanalizach 10 badań suplementacja 
nie zmniejszyła istotnie skurczowego ciśnienia 
krwi i nie wpłynęła na rozkurczowe ciśnienie 
krwi. Niższe stężenie 25-hydroksywitaminy D 
było związane z incydentem choroby układu krą-
żenia w 5 z 7 analiz. W czterech badaniach nie 
stwierdzono wpływu suplementacji na wyniki 
sercowo-naczyniowe.

 Badanie przeprowadzone na 5108 uczest-
nikach wykazało, że comiesięczne duże dawki 
witaminy D nie zapobiegają chorobom układu 
krążenia (CVD). Średnie (SD) wyjściowe stęże-
nie 25(OH)D pozbawione sezonowości wyniosło 
26,5 (9,0) ng/ml, przy czym 1270 uczestników 
(24,9%) miało niedobór witaminy D. Głównym 
punktem końcowym była liczba uczestników z 
incydentami CVD i zgonami. Drugorzędowymi 
następstwami były: zawał mięśnia sercowego, 
dławica piersiowa, niewydolność serca, nadciś-
nienie, zaburzenia rytmu, miażdżyca, udar i za-
krzepica żylna (Scragg et al., 2017).
 Celem badania Gepner et al. (2012) było 
ustalenie, czy suplementacja witaminy D zmniej-
sza ryzyko sercowo-naczyniowe. Kobiety po 
menopauzie ze stężeniami 25-hydroksywitami-
ny D w surowicy >10 i <60 ng/ml były losowo 
przydzielane do grupy otrzymującej witaminę D3 
(2500 iu) lub placebo, codziennie przez 4 mie-
siące. Po 4 miesiącach poziom 25-hydroksywi-
taminy D w grupie badanej wzrósł o 15,7 (9,3) 
ng/ml, a w przypadku grupy, która otrzymywała 
placebo poziom witaminy D zmniejszył się o -
0,2 (6,1) ng/ml. Jednak suplementacja witaminą 
D nie poprawiła funkcji śródbłonka, sztywności 
tętnic ani nie zmniejszyła stanu zapalnego. W ba-
daniu Capuano et al. (2021) również postawio-
no za cel zbadanie związku między poziomami 
25(OH)D a czynnikami ryzyka chorób układu 
krążenia (cholesterol we krwi, trójglicerydy, stę-
żenie glukozy, wskaźnik masy ciała oraz skur-
czowe i rozkurczowe ciśnienie krwi).W badaniu 
wzięło udział  1200 osób w wieku 25–74 lat (600 
mężczyzn i 600 kobiet).Jedynie 13,3% kobiet i 
11,1% mężczyzn wykazywało odpowiednie stę-
żenie w surowicy 25(OH)D (≥30 ng/ml), podczas 
gdy 59,3% kobiet i 55,1% mężczyzn miało nie-
dobór 25(OH)D (<20 ng /ml). Zaobserwowano 
niezależny związek między stężeniami 25(OH)D 
a występowaniem zespołu metabolicznego, wy-
sokim stężeniem cholesterolu LDL oraz niskim 
stężeniem cholesterolu HDL w surowicy.
 Dodatkowo z niedoborem witaminy D 
powiązano większe ryzyko niewydolności serca 
(HF) (Tsutsui et al., 2019). W badaniu Kusunose 
et al. (2021) zidentyfikowano 93 692 pacjentów, 
którzy byli po raz pierwszy hospitalizowani z 
niewydolnością serca między kwietniem 2012 a 
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 marcem 2017 (średnia wieku 79 ± 12 lat, 52,2% 
stanowili mężczyźni). Pacjenci, którzy suple-
mentowali witaminę D mieli niższą całkowitą 
śmiertelność (6,5 vs 9,4%, iloraz szans: 0,67, p 
< 0,001) oraz śmiertelność w ciągu 7 dni i 30 dni 
(0,9 vs 2,5%, OR 0,34 i 3,8 vs 6,5%, OR: 0,56, 
oba p < 0,001) w porównaniu z pacjentami, któ-
rzy nie suplementowali witaminy D.

ROLA WiTAMiNy D W ROZWOJu  
iNSuLiNOOPORNOŚCi i CuKRZyCy 

TyPu ii

 Zapadalność na cukrzycę typu 2 rośnie  
w alarmującym tempie na całym świecie (David-
son et al., 2021). Wady funkcji komórek β trzustki, 
wrażliwość na insulinę i ogólnoustrojowe zapa-
lenie przyczyniają się do rozwoju cukrzycy typu 
2. Ponieważ insulinooporność jest czynnikiem 
ryzyka cukrzycy, ważne jest zrozumienie roli 
różnych żywieniowych i innych modyfikowal-
nych czynników ryzyka, które mogą przyczyniać 
się do patogenezy cukrzycy (James et al., 2021). 
Otyłość i inne czynniki związane ze stylem życia, 
takie jak ćwiczenia, spożycie alkoholu, palenie i 
niektóre nawyki żywieniowe, również mogą od-
grywać ważną rolę. Dodatkowo odkryto, że nie-
dobór witaminy D ma związek z występowaniem 
insulinooporności (Sung et al., 2012). Niedobór 
25-hydroksywitaminy D w surowicy jest czyn-
nikiem ryzyka nietolerancji glukozy i prawdopo-
dobnie 1,25-dihydroksywitamina D odgrywa rolę 
w regulacji wydzielania insuliny (Maghbooli et 
al., 2008).
 Badanie von Hurst et al.(2010) wykazało, 
że niski poziom 25(OH)D w surowicy koreluje 
ze zwiększonym ryzykiem cukrzycy typu 2. Wi-
tamina D wpływa na poprawę wrażliwości na in-
sulinę oraz na działanie insuliny. Celem badania 
było zbadanie wpływu poziomu witaminy D na 
wrażliwość tkanek na insulinę. 42 uczestników 
dostawało 4000 iu witaminy D przez 6 miesięcy, 
39 osób stanowiło próbę kontrolną. Pacjenci cho-
rowali na insulinooporność a ich stężenie witami-
ny D w surowicy wynosiło poniżej 50 nmol/l. Po 
upływie 6 miesięcy mediana stężenia 25(OH)D 
wzrosła znacząco z 21 do 75 nmol/l. Dodatkowo 
znacząco poprawiła się wrażliwość tkanek na in-
sulinę w porównaniu z placebo. Nie zaobserwo-
wano zmian w wydzielaniu insuliny. Wykazano, 

że optymalne stężenie witaminy D w celu zmniej-
szenia insulinooporności wynosi 80–119 nmol/l, 
co dostarcza dalszych dowodów na zwiększenie 
zalecanych odpowiednich poziomów. 
 W metaanalizie, do której włączono 15 ba-
dań, badano wpływ suplementacji witaminy D na 
glikemię, insulinooporność, progresję cukrzycy i 
powikłania cukrzycy. W badaniach nie zaobser-
wowano znaczącej poprawy stężenia glukozy na 
czczo, HbA1c lub insulinooporności na czczo u 
osób leczonych witaminą D w porównaniu z pla-
cebo. W przypadku pacjentów z cukrzycą lub 
upośledzoną tolerancją glukozy metaanaliza wy-
kazała niewielki wpływ na stężenie glukozy na 
czczo (−0,32 mmol/l) i niewielką poprawę insu-
linooporności. Nie zaobserwowano wpływu na 
hemoglobinę glikowaną u pacjentów z cukrzycą i 
nie zaobserwowano żadnych różnic w jakimkol-
wiek wyniku u pacjentów z prawidłową glikemią 
na czczo (George et al., 2012).
 Kayaniyil et al. (2012) badali wpływ stę-
żenie 25-hydroksywitaminy D w surowicy na 
insulinooporność i dysfunkcję komórek β u 712 
osób z ryzykiem cukrzycy typu 2. W badaniu wy-
kazano, że stężenie 25(OH)D było niezależnie 
związane zarówno z wrażliwością na insulinę, jak 
i funkcją komórek beta u osób z ryzykiem cuk-
rzycy typu 2.
 W ramach badania Talaei et al. (2013) 100 
pacjentów z cukrzycą typu ii w wieku 30–70 
lat zostało ocenionych pod kątem klinicznym i 
biochemicznym. Określono stężenie insuliny i 
25(OH)D w surowicy oraz HOMA-iR. Wszyst-
kie pomiary wykonano na początku i na końcu 
badania. Pacjenci otrzymywali doustnie 50 000 
jednostek witaminy D raz na 3 tygodnie przez 8 
tygodni. 24% uczestników miało niedobór wi-
taminy D. Badanie wykazały znaczną poprawę 
insuliny i HOMA-iR po leczeniu witaminą D, 
co sugeruje, że suplementacja witaminy D może 
zmniejszyć oporność na insulinę w T2DM.
 Związek między stężeniem 25-hydrok-
sywitaminy D a insulinoopornością u kobiet w 
ciąży badano w badaniu Maghbooli et al. (2008), 
w którym wzięło udział 741 kobiety w ciąży. Aż 
70,6% kobiet w ciąży miało niedobór witaminy D 
(< 25 nmol/l). u pacjentek z insulinoopornością 
ciężki niedobór witaminy D (< 12,5nmol/l) był 
większy niż u kobiet z normoglikemią. Badanie 
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wykazało silną korelację między wskaźnikiem 
HOMA a stężeniem witaminy D. 
 Celem pracy Szymczak-Pajor and Śliwiń-
ska (2019) było określenie występowania niedo-
boru witaminy D u osób ze stanem przedcukrzy-
cowym oraz ocena związku między poziomem 
witaminy D a insulinoopornością. W badaniu 
klinicznym wzięło udział 157 osób ze stanem 
przedcukrzycowym. uczestnicy zostali poddani 
pomiarom antropometrycznym oraz badaniom 
biochemicznym krwi (glukoza na czczo, insuli-
na na czczo, stężenie 25(OH)D, profil lipidowy). 
Zmierzono również poziom glukozy we krwi po 
podaniu 75g glukozy podczas doustnego testu 
tolerancji glukozy. Niedobór witaminy D stwier-
dzono u 73% badanych osób ze stanem przedcuk-
rzycowym. Stężenie witaminy D <10 ng/ml miało 
prawie 15% badanych. Najwyższą insulinoopor-
nością charakteryzowały się osoby z najniższym 
poziomem witaminy D poniżej 10 ng/ml. Stwier-
dzono, że niedobór witaminy D może odgrywać 
pewna rolę w patogenezie insulinooporności u 
osób ze stanem przedcukrzycowym.

ROLA WiTAMiNy D W ROZWOJu  
COViD-19

 W poszukiwaniu modyfikowalnych 
czynników ryzyka COViD-19 witamina D zy-
skała wiele uwagi zarówno w mediach, jak i w 
środowisku naukowym (Hastie et al. 2021). Dzię-
ki mechanizmom działania witamina D może 
zmniejszyć ryzyko infekcji układu oddecho-
wego. Mechanizmy te obejmują aktywowanie 
katelicydyny i defensyn, które obniżają tempo 
replikacji wirusa i zmniejszają stężenie cytokin 
prozapalnych. Cytokiny prozapalne wywołują 
stan zapalny, który uszkadza nabłonek płuc, co 
prowadzi do zapalenia płuc (Zhu et al., 2020). 
u pacjentów z COViD-19 wirus SARS-CoV-2 
wiąże się z receptorami enzymu konwertującego 
angiotensynę 2 (ACe2) w drogach oddechowych 
zakażonych pacjentów, aby dostać się do komó-
rek gospodarza. We wczesnych stadiach choroby 
odpowiedź immunologiczna jest odpowiedzialna 
za eliminację wirusa, dlatego tak ważne są strate-
gie poprawy działania układu odpornościowego 
(Hoffmann et al., 2020). Pacjenci z niedoborem 
odporności i chorobami płuc, a także osoby w 
podeszłym wieku, u których wykryto łagodny 

lub ciężki niedobór witaminy D, stanowią grupy 
wysokiego ryzyka wystąpienia ciężkiej choroby 
spowodowanej COViD-19 (ebadi and Montano-
Loza, 2020). 
 Jednym z dowodów potwierdzających rolę 
witaminy D w zmniejszeniu ryzyka COViD-19 
jest to, że wybuch epidemii wystąpił zimą, kiedy 
stężenie 25(OH)D jest najniższe. Dodatkowo nie-
dobór witaminy D przyczynia się do zespołu ostrej 
niewydolności oddechowej. Choroby przewlekłe, 
które zwiększają ryzyko śmiertelności z powodu 
zakażenia koronawirusem, są również związane 
z niedoborem witaminy D (Huang et al., 2020). 
Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, należy zadbać 
o prawidłowy poziom witaminy D [40–60 ng/ml 
(100–150 nmol/l)].W leczeniu osób zarażonych 
COViD-19 przydatne mogą być wyższe dawki 
witaminy D3 (Grant et al., 2020).
 W badaniu Meltzer et al. (2020), w któ-
rym wzięło udział 489 osób, zbadano poziom 
witaminy D, a następnie przeprowadzono test 
na obecność koronawirusa. Niedobór witaminy 
D stwierdzono u 25% uczestników badania, a 
15% badanych uzyskało pozytywny wynik testu 
na koronawirusa. Względne ryzyko dodatniego 
wyniku testu na COViD-19 było 1,77 razy więk-
sze u pacjentów z prawdopodobnym niedoborem 
witaminy D w porównaniu z pacjentami z praw-
dopodobnie wystarczający poziom witaminy D, 
różnica ta była statystycznie istotna.
 Celem badania Merzon et al. (2020) była 
ocena związku poziomu 25(OH)D w osoczu z 
prawdopodobieństwem zakażenia koronawiru-
sem (COViD-19) i ewentualną hospitalizacją. 
Niskie stężenie 25(OH)D w osoczu zdefiniowa-
no jako stężenie poniżej 30 ng/ml. Spośród 7807 
osób 782 osoby otrzymywały pozytywny wynik 
na obecność koronawirusa. Średni poziom wita-
miny D w osoczu był znacznie niższy wśród osób, 
które uzyskały pozytywny wynik COViD-19. 

PODSuMOWANie

 Niedobór witaminy D jest ściśle powią-
zany z patogenezą różnych jednostek chorobo-
wych. Wpływa między innymi na zwiększenie 
oporności komórek insulino zależnych na insuli-
nę, zwiększenie ciśnienia krwi oraz zwiększa ry-
zyko zachorowania na nowotwory. Coraz więcej 
dowodów wskazuje na możliwą rolę witaminy D 
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w patogenezie cukrzycy typu 2. Niskie stężenie 
witaminy D może wpływać na wrażliwość na 
insulinę, funkcję komórek β lub oba te czynni-
ki. Nowe dowody naukowe potwierdzają poten-
cjalną rolę witaminy D w utrzymaniu odporności 
wrodzonej i zapobieganiu chorobom, takim jak 
cukrzyca i nowotwory. Dodatkowo niedobór wi-
taminy D przyczynia się do zwiększenia ryzyka 
zachorowania na krzywicę u dzieci i niemowląt. 
istnieją również potencjalne powiązania CO-
ViD-19 z niedoborem witaminy D jako czynnika 
zwiększającego stężenie cytokin prozapalnych, 
który zwiastuje niektóre z najpoważniejszych 
konsekwencji infekcji SARS-CoV-2, takie jak 
zespół ostrej niewydolności oddechowej.
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Nawyki i preferencje żywieniowe dzieci i młodzieży 
z „Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa”

Habits and dietary preferences of children 
 and adolescents from  “Folk Song and Dance Ensemble 

Częstochowa”
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  The article analyzes the eating habits and preferences of children and adolescents from 
the “Folk Song and Dance Ensemble Częstochowa”, where the respondents develop their 
dancing skills and learn about the cultural habits of other nations. Based on the conducted 
research, it was found that only 57.1% of the respondents eat 4-5 meals a day, and the most 
omitted meal is afternoon tea (14.3% of the respondents eat afternoon tea every day). Most 
people eat sweets several times a day, once a day and 2-3 times a week (85.7%). The most 
popular and consumed drink among children and adolescents is mineral/spring water, but 
the amount of fluid consumed during the day is too little. Children and adolescents too 
rarely eat fish, which should be eaten twice a week, and vegetables that would be best in 
each meal and fruit, the daily consumption of which should be 2 portions. Team members 
also consume too little milk and dairy products during the day.
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  W artykule dokonano analizy nawyków oraz preferencji żywieniowych dzieci i mło-
dzieży z „Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa”, w którym respondenci rozwijają swoje ta-
neczne zdolności oraz poznają zwyczaje kulturowe innych narodów. Na podstawie przepro-
wadzonych badań stwierdzono, że w badanej grupie jedynie 57,1% badanych spożywa 4-5 
posiłków dzienne, a najbardziej pomijanym posiłkiem jest podwieczorek (14,3% badanych 
spożywa podwieczorek codziennie). Większość osób spożywa słodycze kilka razy dzien-
nie, raz dziennie oraz 2-3 razy w tygodniu (85,7%). Najbardziej popularnym i najczęściej 
spożywanym napojem wśród dzieci i młodzieży jest woda mineralna/ źródlana, jednak ilość 
płynów spożywanych w ciągu dnia jest zbyt mała. Dzieci oraz młodzież zbyt rzadko spoży-
wają ryby, które powinny być spożywane 2 razy w tygodniu oraz warzywa, które najlepiej 
by znalazły się w każdym spożywanym posiłku i owoce, których dzienne spożycie powinno 
wynosić 2 porcje. Członkowie Zespołu spożywają również zbyt mało mleka i produktów 
mlecznych w ciągu dnia.
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Słowa kluczowe: preferencje żywieniowe, nawyki żywieniowe, dzieci, młodzież, aktyw-
ność fizyczna.
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WProWADZENiE

 Podstawą prawidłowego rozwoju fizycz-
nego i psychicznego organizmu człowieka jest 
właściwe odżywianie. Jest to szczególnie istotne 
w przypadku dzieci i młodzieży, które do szyb-
kiego wzrostu organizmu potrzebują zbilanso-
wanej diety bogatej we wszystkie niezbędne dla 
prawidłowego rozwoju składniki odżywcze. Nie-
stety złe nawyki żywieniowe i niezdrowy styl 
życia powodują, że w ostatnich latach u dzieci i 
młodzieży coraz częściej obserwuje się występo-
wanie nadwagi i otyłości. Nadwaga i otyłość nie 
tylko nadmiernie obciążają organizm człowieka, 
ale są przyczyną wielu chorób w tym: cukrzycy, 
chorób serca, układu oddechowego, zwyrodnienia 
kręgosłupa i stawów (Król et al., 2016; Perez-Li-
zaur, 2014). Młodzi ludzie, jak wynika z licznych 
doniesień literaturowych (russell et al., 2015; ig-
natjeva and Bergier, 2016; Decyk-Chęcel, 2017; 
Zimna-Walendzik et al., 2009) bardzo często 
nie zauważają bezpośredniego związku między 
prawidłowym odżywaniem a swoim zdrowiem.
Preferencje żywieniowe rodziców wpływają na 
preferencje żywieniowe dzieci. A złe nawyki w 
tej grupie, bardzo często  spowodowane są złymi 
nawykami rodziców, którzy nie stosują zasady re-
gularnych posiłków w domu i rzadko podają swo-
im dzieciom pełnowartościowe pełnoziarniste 
pieczywo, nabiał, ryby, warzywa i owoce (Lar-
sen et al., 2015; Newerli-Guz and Kulwikowska; 
2014). 
 Jak wynika z raportu Światowej organi-
zacji Zdrowia (WHo, 2019) w 2018 r. 5,9% (40 
mln) dzieci poniżej piątego roku życia cierpiało 
na nadwagę. Na całym świecie w 2016 roku 131 
milionów dzieci w wieku 5–9 lat (20,6%)  i 207 
milionów nastolatków w wieku od 10 do 19 lat 
(17,3%) miało nadwagę. Natomiast nadwagę dla 
dorosłych odnotowano na poziome 38,9%, co 
stanowiło 2 miliardy dorosłych na całym świe-
cie. Biorąc pod uwagę powyższe dane, konieczne 
staje się kształtowanie właściwych nawyków ży-
wieniowych dzieci i młodzieży, co powinno po-
zytywnie wpłynąć na zmniejszanie ilości osób z 
otyłością. Na kształtowanie preferencji żywienio-
wych wpływa zarówno wiek i płeć (Tuorila et al., 
2017), szkoła (Salcudean et al., 2018; Conti et al., 
2019), styl życia (Hare-Bruun et al., 2011; otu-
neye et al., 2017), jak i charakter pracy (Łokieć 

and Górska-Ciebiada, 2020).A nabyte w młodo-
ści zwyczajeżywieniowe bardzo trudno zmienić 
w przyszłości (Decyk-Chęcel, 2017).
 Zachowania żywieniowe dzieci i młodzie-
ży są pochodną nawyków wyniesionych z domu 
rodzinnego oraz oddziaływania szkoły i grup 
społecznych, w których młodzież rozwija swoje 
zainteresowania (np. kluby sportowe, kluby ta-
neczne, koła zainteresowań), a kształtujące się w 
tym wieku postawy i przyzwyczajenia żywienio-
we wpływają na sposób żywienia w późniejszych 
latach życia. Wśród młodzieży obserwuje się 
rosnące spożycie słodkich napojów i przekąsek 
oraz słodyczy, skutkujących dodatnim bilansem 
energetycznym, nadmierną ilością cukrów i sodu 
w diecie (Catanzaro et al., 2013; Hebden et al., 
2015; Słowik et al., 2019; Gorbunchikova and 
Zakharova 2020; Pysz et al., 2015; rathi et al., 
2017). Jak wynika z publikacji (Król et al., 2017), 
również młodzież z aglomeracji śląskiej wykazu-
je nieprawidłowości w zachowaniach żywienio-
wych, gdyż spożywa małe ilości warzyw i owo-
ców, produktów zbożowych z pełnego przemiału, 
mleka i jego przetworów oraz ryb, a jednocześ-
nie spożywają też duże ilości cukrów i słodyczy 
oraz słonych przekąsek. Złe nawyki żywieniowe 
występują również u dzieci i młodzieży aktywnej 
fizyczne (Ameryk et al., 2016; Szeja et al., 2017; 
Perez-Lizaur et al., 2014), która spożywa posił-
ki o wysokiej wartości energetycznej, znacznie 
przekraczające ich potrzeby. 

CEL PrACy 

 Celem przeprowadzonych badań ankieto-
wych było pozyskanie wiedzy na temat nawyków 
i preferencji żywieniowych dzieci i młodzieży z 
„Zespołu Pieśni i Tańca Częstochowa” oraz po-
pełnianych błędów w zakresie prawidłowego ży-
wienia. 

MATEriAŁy i METoDy

 Przeprowadzono badanie ankietowe o 
charakterze anonimowym mające na celu spraw-
dzenie i ocenę nawyków oraz preferencji żywie-
niowych dzieci i młodzieży należącej do „Ze-
społu Pieśni i Tańca Częstochowa”. W badaniu 
wzięło udział 35 osób w wieku 10-19 lat; w tym 
22 dziewczęta i 13 chłopców. Przed przystąpie-
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niem do badań, w przypadku osób niepełnolet-
nich, uzyskano zgodę rodziców. Dobór próby był 
doborem celowym, a zatem ze względu na brak 
zachowania kryterium losowości, uzyskane wy-
niki nie mogą być podstawą uogólnień. Dzieci i 
młodzież  w ramach Zespołu wykazują aktywność 
wokalno-ruchową minimum cztery godzinny ty-
godniowo, a także podnoszą swoje kompetencje 
kulturalno-społeczne. Wykorzystana w badaniach 
autorska ankieta składała się z 38 pytań, które 
dotyczyły między innymi liczby spożywanych 
posiłków, częstotliwości ich spożywania. Ana-
lizowano preferencje i częstotliwość spożycia 
wybranych produktów spożywczych i napojów. 
Pytania w ankiecie miały charakter zamknięty, 
a respondent mógł wskazać jedną odpowiedź. 
W pracy wykorzystano autorski kwestionariusz 
ankiety, a treści pytań ankiety opracowano na 
podstawie doniesień literaturowych z zakresu 
nawyków żywieniowych dla dzieci i młodzieży 
(Decyk-Chęcel, 2017; Ameryk, et al., 2016; Bie-
laszka, et al., 2014).
 Badanie preferencji żywieniowych obej-
mowało 138 produktów żywnościowych i było 
analizowane w skali 8 stopniowej: 1 - bardzo lu-
bię 2 - lubię, 3 - raczej lubię, 4 - ani nie lubię ani 
lubię, 5 - raczej nie lubię, 6 - nie lubię, 7 – bardzo 
nie lubię, 8 – nie spożywam. Dla każdego ankie-
towanego członka Zespołu na podstawie wyso-
kości oraz masy ciała wyliczono wskaźnik masy 
ciała BMi (kg/m2), a także określono pozycje 
centylowe proporcji wskaźnika BMi do wieku. 
Do oceny rozwoju na podstawie wskaźnika BMi 
zastosowane zostały siatki centylowe. Przyjęto 
że, wartość wskaźnika poniżej 3 centyla ozna-
cza - niedobór masy ciała (poważna niedowaga/
wyniszczenie), 3-15 centyla - niedowaga, 15-85 
centyla- prawidłowa masa ciała, 85-97 centyla - 
nadwaga, a powyżej 97 centyla – otyłość (WHo-
BMi-for-age; 2019). 

WyNiKi i DySKUSJA

 Do badania ogółem przystąpiło 37 osób 
jednak 2 ankiety zostały wyłączone z analizy ze 
względu na niepoprawne wypełnienie kwestiona-
riusza. W badaniu ankietowym wzięło udział 35 
osób w wieku 10-19 lat z czego 62,9% stanowiły 
dziewczęta, a 37,1% chłopcy. W wyniku analizy 

wyników BMi i określenia wyniku w siatkach 
centylowych WHo stwierdzono u 7 osób nadwa-
gę oraz u 6 osób niedowagę i u 3 osób skrajną 
niedowagę, pozostałe osoby badane miały pra-
widłową masę ciała. Nikt z ankietowanych nie 
był otyły. Wśród badanej populacji najwyższa 
wysokość ciała wynosiła 183 cm u dziewcząt i 
185 cm  u chłopców, a najniższa 142 cm u dziew-
cząt i 133 cm u chłopców. Najwyższa masa ciała 
odnotowana wśród dziewcząt wynosiła 70 kg, a 
u chłopców 74 kg. Natomiast najniższa masa cia-
ła u dziewcząt wynosiła 27 kg, a u chłopców 28 
kg.
 Badane wykazało, że 37,1% (13 osób) 
badanych osób spożywa trzy posiłki dziennie, 
57,1% (20 osób) spożywa od 4-5 posiłków, a 
5,7% (2 osoby) zadeklarowało spożycie 6 posił-
ków. Do podjadania przyznało się 48,2% osób 
ankietowanych. Częstość spożywanych posił-
ków przedstawiono w tabeli 1. Najwięcej osób 
(97,1%) codzienne spożywa obiad, znacznie 
mniej śniadanie (77,1%) i kolację (74,3%), a naj-
częściej pomijanym posiłkiem jest podwieczo-
rek, który codzienne spożywa jedynie  14,3% ba-
danych. Ponad 37% badanych osób nie spożywa 
podwieczorku w ogóle, a kolejne 37% spożywa 
podwieczorek 2-3 razy w ciągu tygodnia. Ponad 
połowa badanej młodzieży codziennie spożywa 
ii śniadanie (62,9% - 22 osoby). Z przedstawio-
nych danych wynika, iż młodzież nie odżywia 
się regularnie. Najbardziej regularnie spożywany 
jest obiad, który w przypadku 65,7%  (23 osób) 
badanych jest posiłkiem jednodaniowym, a dla 
34,3% (12 osób) dwudaniowym. Przerwy między 
posiłkami w przypadku 77,1% (27 osób)  wyno-
szą  od 3 do 4 godzin, dla 17,1% (6 osób) od 1 
do 2 godzin, a jedynie 5,7% (2 osoby) zdeklaro-
wało  przerwę  wynoszącą 5-6 godzin.  Nikt z 
badanych nie zadeklarował, iż spożywa posiłki 
w odstępach powyżej 6 godzin, ani częściej niż 
1-2 godziny. Pierwszy posiłek po przebudzeniu 
powinien być spożywany przed upływem 1 go-
dziny. Zasadę tą stosuje jedynie 31,4% dzieci i 
młodzieży, podczas gdy więcej niż 11% dzieci 
i młodzieży spożywa pierwszy posiłek dopiero 
między 3-4 godziną po przebudzeniu (rys. 1a). 
Z kolei ostatni posiłek powinien być spożyty na 
1-2 h przed snem, przy czym jedynie 20% dzie-
ci i młodzieży się tego stosuje. Najwięcej osób 
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(ponad 71%) spożywa ostatni posiłek poniżej 1 
godziny przed snem (rys. 1b). Nie są to korzystne 
dla zdrowia zachowania żywieniowe ze względu 
na metabolizm człowieka, gdyż zaraz po prze-
budzeniu organizm nie dostarcza wystarczającej 
ilości energii do funkcjonowania, a późne spoży-
cie kolacji nie sprzyja, m.in. dobrej jakości snu 
(romanowska-Tołłoczko,2011; Crispim et al., 
2011). Zaobserwowane w ankietowanej grupie 
dzieci i młodzieży popularne błędy żywieniowe 
(np. podjadanie pomiędzy posiłkami, spożywa-
nie tylko trzech posiłków dziennie) są podobne 
do błędów popełnianych przez rówieśników z 
województwa śląskiego (Decyk-Chęcel, 2017) 
czy też łotewską młodzież uprawiającą sport 
(ignatjeva and Bergier, 2016). również w pra-
cy (Król et al., 2016) obserwowano złe nawyki 
żywieniowe wśród młodzieży w wieku 16-18 lat 

Tabela 1. Częstotliwość spożycia posiłków, liczba osób.

rys. 1. Czas spożycia posiłków rano, po przebudzeniu (a) i wieczorem, przed pójściem spać (b), %.

uczęszczającej do szkół średnich w wojewódz-
twie śląskim. Najczęściej popełnianym przez 
nich błędem było nie spożywanie śniadań (mniej 
niż 27% spożywało śniadanie w domu), omijanie 
spożywania ii śniadania i nadmierne spożywanie 
żywności typu fast-food. Niski poziom spożycia 5 
posiłków dziennie (poniżej 30%) był także obser-
wowany przez Ameryk et al. (2016) wśród chłop-
ców aktywnie uprawiających sport w bydgoskim 
piłkarskim klubie sportowym. Jedynie 15 % an-
kietowanych chłopców deklarowało spożywanie 
posiłków o stałych porach, a podjadanie między 
posiłkami zadeklarowało prawie 30%. Spoży-
wanie przekąsek  między posiłkami częściej niż 
raz w tygodniu deklarowało 80% badanych. Na-
tomiast orkusz and Babiarz (2015) wykazali, że 
wśród licealistów chłopcy znacznie czyściej niż 
dziewczęta nie spożywają śniadania i podjadają 
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między posiłkami. odsetek chłopców codzien-
nie spożywających przekąski między posiłkami 
wynosił 58,3%, a dziewcząt jedynie 35,2%. Spo-
żywanie trzech posiłków dziennie deklarowało 
ponad 19% dziewcząt i tylko 8,3% chłopców, a 
pięciu i więcej posiłków dziennie zadeklarowało 
odpowiednio  – 15,8% licealistek i 8,3% liceali-
stów.
 Podstawę codziennej diety człowieka, a 
zwłaszcza dzieci i młodzieży powinny stanowić 
warzywa i owoce, które dostarczają wielu cen-
nych składników niezbędnych dla prawidłowego 
funkcjonowania organizmu oraz ograniczają ry-
zyko chorób przewlekłych niezakaźnych. Dzieci i 

młodzież powinni spożywać warzywa  w każdym 
posiłku, a spożycie owoców powinno wynosić 2 
porcje (Jarosz, 2017). Badania własne wykazały, 
że warzywa są spożywane kilka razy dziennie je-
dynie przez 25,7% ankietowanych. raz dziennie 
warzywa są spożywane przez 51,4% ankietowa-
nych, 20% badanych spożywa warzywa 2-3 razy 
w tygodniu,a przez 2,9% kilka razy w miesiącu. 
W przypadku owoców wynosi to odpowiednio: 
22,9% - kilka razy dziennie, 28,6% - raz dziennie, 
20% - 2-3 razy w tygodniu i 8,6% - kilka razy w 
miesiącu. Żadna z ankietowanych osób nie zde-
klarowała spożywania w ciągu dnia posiłku bez 
warzyw i owoców, także żadna z osób nie zade-

Tabela 2. Częstość spożywania produktów z danej grupy,  liczba osób.
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klarowała spożywania w ciągu dnia posiłku bez 
warzyw i owoców, także żadna z osób nie zade-
klarowała, że nie spożywa warzyw i owoców w 
ogóle. Częstość spożywania produktów z danej 
grupy przedstawiono w tabeli 2.
 Niepokojący jest również fakt, że tylko 
25,7% badanych dzieci i młodzieży spożywa mle-
ko i przetwory mleczne kilka razy dziennie. We-
dług obowiązujących norm (Jarosz, 2017) dzieci 
oraz młodzież powinny wypijać przynajmniej 3-4 
szklanki mleka dziennie(przy czym mleko może 
być zastępowane częściowo przetworami mlecz-
nymi jak jogurt, czy też kefir). Jest to niezwykle 
ważne, m.in. dla prawidłowego rozwoju kości u 
tak młodego organizmu. Tłuszcze są spożywane 
przez dzieci i młodzież zazwyczaj raz (40%)/ kil-
ka razy dziennie (42,9%), orzechy natomiast są 
spożywane przez tą grupę najczęściej kilka razy 
w miesiącu (37,1%). Jak wynika z badań jedynie 
5,7% młodzieży nie spożywa żywności typu fast 
food, podczas gdy 14,3% spożywa ją 2-3 razy w 
tygodniu, a 45,7 % spożywa ją kilka razy w mie-
siącu. równie niewielki odsetek osób (2,9%) nie 
spożywa słodyczy i cukru, podczas gdy 25,7% 
dzieci i młodzieży spożywa słodycze i cukier raz 
dziennie, 28,6% kilka razy dziennie, a 31,4% 2-3 
razy w tygodniu. Wśród badanej młodzieży nie-

Tabela 3. Częstość spożywania napojów z danej grupy, liczba osób.

wielkie jest również spożycie ryb, która spoży-
wa je zazwyczaj kilka razy w miesiącu (51,4%), 
a 20% młodzieży nie je ryb w ogóle. również 
rośliny strączkowe są niechętne spożywane przez 
dzieci i młodzież.  Produkty te kilka razy w mie-
siącu spożywa 37,1% ankietowanych, a rzadziej 
niż raz w miesiącu 25,7%. Nasion roślin strączko-
wych nie spożywa w ogóle 8,6% badanych dzieci 
i badanej młodzieży. 
 Zgodnie z zalecanymi Europejskiej Agen-
cji ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA – Euro-
pean Food Safety Authority) w codziennej die-
cie dziewczynek i chłopców w wieku 9-13 lat 
powinno znaleźć się odpowiednio 1,9 i 2,1 litra 
płynów, a u dziewczynek i chłopców powyżej 13 
roku życia odpowiednio 2,0 i 2,5. Badania włas-
ne wykazały, że 8,5% badanej młodzieży wypija 
poniżej 1 l płynów dziennie, co jest niezgodne z 
zaleceniami EFSA. Ponad 37% ankietowanych 
wypija 1-1,5 l płynów dziennie, a 40% wypija 
2-2,5 l. Żadna z ankietowanych osób nie zade-
klarowała picia płynów powyżej 2,5 l dziennie. 
Częstość picia wybranych napojów przedstawio-
no w tabeli 3. Z danych wynika, że najchętniej 
młodzież pije wodę mineralną lub źródlaną. Co-
dziennie wodę pije 91,4% ankietowanych. rów-
nież chętnie codziennie spożywana jest herbata 
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(60%). Kilka razy w tygodniu spożywane są soki 
owocowe (28,5%). Młodzież niechętnie pije soki 
warzywne, a 42,8% ankietowanych nie spożywa 
ich w ogóle. Ponad 51% młodzieży nie spożywa 
kawy. Napój ten jest spożywany kilka razy w ty-
godniu przez 2 osoby. Młodzież chętnie sięga  raz 
w miesiącu (28,6%) lub raz w tygodniu (25,7%) 
po napoje typu cola/fanta/sprite/nestea. Słodkie 
napoje nie cieszą się popularnością natomiast 
wśród młodzieży z klubu piłki nożnej w Byd-
goszczy. Jedynie 5,7% ankietowanych chłopców 
spożywa napoje wysoko słodzone, a 4,6% napo-
je energetyczne (Ameryk et al., 2016). Podczas 
gdy z badań Król et al. (2016) wynika, iż ponad 
47% młodzieży z aglomeracji śląskiej spożywa 
napoje energetyczne, a ich spożycie jest wyższe 
wśród młodzieży uczęszczającej do techników i 
szkół zasadniczych niż do liceów. Spożycie so-
ków owocowych i warzywnych w ankietowanej 
przez nich grupie nie przekroczyło 1%, podczas 
gdy spożycie alkoholu wyniosło aż 40%. 
 Tłuszcze są istotne w diecie człowieka i nie 
należy ich pomijać. Szczególnie istotne są niena-
sycone kwasy tłuszczowe, które mają korzystny 
wpływ między innymi na układ sercowo-naczy-
niowy oraz układ nerwowy człowieka. Poziom 
preferencji pieczywa oraz tłuszczy wśród bada-
nej młodzieży przedstawiono na rys. 3. Spośród 
tłuszczy najwięcej osób wskazało, że „bardzo 
lubi” (28,6%) lub „lubi” (42,9%) masło. Drugim 
lubianym produktem z grupy tłuszczy jest oliwa 

z oliwek, którą „bardzo lubi” i „lubi” w sumie 
71,4% badanych. olej jest natomiast najmniej 
preferowanym tłuszczem; nikt z osób badanych 
nie wskazał, że „bardzo lubi” olej, 1 osoba wska-
zała, że „raczej nie lubi”, 3 osoby wskazały, że 
„nie lubią” oraz 1 osoba, że „bardzo nie lubi” ole-
ju, przy czym tylko jedna osoba wskazała, że nie 
spożywa go w ogóle. Margaryna jest produktem, 
którego nie spożywa najwięcej osób (13 osób – 
37,1%). również masło cieszy się największym 
spożyciem wśród chłopców z piłkarskiego klubu 
sportowego (Ameryket al., 2016). raz dziennie 
spożycie tego produktu zadeklarowało ponad 
56% ankietowanych. Podczas gdy, 20 i 80% de-
korowało iż nie spożywa w ogóle odpowiednio 
oleju i smalcu. 
 Zasadniczą rolę w żywieniu ludzi odgry-
wają produkty zbożowe, które stanowią podstawę 
zbilansowanej diety i powinny być składnikiem 
przynajmniej 3 głównych posiłków w ciągu dnia. 
Węglowodany powinny stanowić od 50-70% do-
bowego zapotrzebowania energetycznego osób 
zdrowych (Ciborowska and rudnicka, 2016). 
Pełnoziarniste produkty zbożowe dostarczają 
węglowodanów złożonych, przez co są dobrym 
źródłem energii, zwłaszcza dla młodego, rosną-
cego i rozwijającego się organizmu. Ponadto są 
cennym źródłem witamin z grupy B, składników 
mineralnych, a produkty pełnoziarniste/ razowe 
stanowią doskonałe źródło błonnika pokarmowe-
go, który jest istotny w prewencji wielu jednostek 

rys.3. Poziom preferencji spożycia tłuszczu i pieczywa wśród dzieci i młodzieży.
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rys. 4. Poziom preferencji spożycia płatków wśród dzieci i młodzieży.

rys. 5.  Poziom preferencji spożycia makaronu, ryżu i kasz wśród dzieci i młodzieży.

chorobowych (jak np. rak jelita grubego) (Jarosz, 
2017; Ciborowska and rudnicka, 2016). Wyniki 
badań wskazują, że ankietowani członkowie „Ze-
społu Pieśni i Tańca Częstochowa” „bardzo lubią” 
chleb pszenny (40%), wieloziarnisty (40%) i peł-
noziarnisty (34,3%). Dzieci i młodzież również 
wykazała, że „bardzo lubi” (42,9%) lub „lubi” 
(40%) bagietki. Z analizowanych ankiet wyni-
ka również, że nie spożywa chleba orkiszowego 
40% ankietowanych, a bułek grahamek 14,3%. 
odsetek osób nie spożywających innych rodza-
jów pieczywa nie przekracza 11% (w poszczegól-
nych typach). Żadna z ankietowanych osób nie 
wskazała że „raczej nie lubi” pieczywa ogólnie. 

Spośród płatków dzieci i młodzież najbardziej 
„bardzo lubi” lub „lubi” płatki kukurydziane 
(odpowiednio 48,6% i 28,6%) i owsiane (40,% i 
25,7), natomiast najmniejszym zainteresowaniem 
wśród badanych cieszą się otręby – żadna z an-
kietowanych osób nie wskazała odpowiedzi „bar-
dzo lubię” oraz „lubię” (rys. 4). Żadna z osób nie 
wskazała że „bardzo nie lubi” płatków ogółem, 
jednak dużo ankietowanych osób wskazało iż ich 
nie spożywa w ogóle. Najwięcej osób wskazało 
iż nie spożywa płatków jęczmiennych (60%) oraz 
płatków orkiszowych i otrębów (po 20%).
 oprócz różnorodnych płatków oraz róż-
nych rodzajów pieczywa należy również pamię-
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tać o makaronach, ryżu i kaszach, które również 
zaliczają się do produktów zbożowych. Spośród 
makronów dzieci i młodzież „bardzo lubi” ma-
karon pszenny (60%) i to on bezapelacyjnie zaj-
muje pierwsze miejsce. Makaron pełnoziarnisty 
„bardzo lubi” jedynie 20% ankietowanych, a ma-
karon ryżowy 17,1%. Makaron pszenny i pełno-
ziarnisty „lubi”po 28,6%  ankietowanych. Żadna 
z osób ankietowanych nie wskazała że „bardzo 
lubi” makaron sojowy, orkiszowy oraz soba. W 
przypadku tych rodzajów makaronów również 
bardzo duży odsetek osób nie spożywa ich w ogó-
le. odpowiednio dla makaronu sojowego i soba 
wynosi on 62,8%, a dla makaronu orkiszowego 
60%. Żaden z ankietowanych nie wskazał odpo-
wiedzi „raczej nie lubię” w każdym z typów ma-
karonu. Preferencje młodzieży tych produktów 
przedstawiono na rys. 5. Biały ryż „bardzo lubi” 
i „lubi” 88,6% ankietowanych, a brązowy jedy-
nie 40%. Brązowego ryżu nie spożywa aż 34,3% 
ankietowanych, natomiast w przypadku białego 
ryżu nie ma takiej osoby, która nie spożywała-
by go. W przypadku kasz najwięcej odpowiedzi 
„bardzo lubię” oraz „lubię” (60%) wśród ankieto-
wanych zyskała kasza jaglana. Kasza jęczmienna 
oraz kasza gryczana uzyskały po 54,3% odpowie-
dzi „bardzo lubię” oraz „lubię”, natomiast kasza 
kuskus 51,4% odpowiedzi „bardzo lubię” oraz 
„lubię”. Najmniej popularnymi kaszami wśród 
badanych dzieci i młodzieży są komosa ryżowa 
(17,1% odpowiedzi „bardzo lubię” oraz odpo-

wiedzi „lubię”) oraz kasza owsiana (14,3% odpo-
wiedzi „bardzo lubię” oraz odpowiedzi „lubię”). 
Ponadto komosy ryżowej nie spożywa aż 71,4%, 
a kaszy owsianej 54,3% badanych. 
 Do najważniejszych produktów spożywanych 
przez człowieka zaliczyć należy również mle-
ko i jego przetwory, które są dobrym źródłem 
wysokowartościowych białek, łatwo przyswajal-
nego tłuszczu, soli mineralnych, szeregu witamin i 
składników mineralnych, a zwłaszcza wapnia, które 
jest niezbędne do prawidłowego rozwoju kości oraz 
zębów, co jest szczególnie ważne dla tak młodej grupy 
osób (Jarosz, 2017). Na rys. 6 przedstawiono prefer-
encje młodzieży spożycia mleka i jego przetworów. 
Najwięcej młodzieży „bardzo lubi” (34,3%) oraz 
„lubi” (28,6%) mleko z zawartością tłuszczu 3,2%. 
Spośród mleka o różnej zawartości tłuszczu jest ono 
najbardziej preferowanym przez dzieci i młodzież. 
Najmniej młodzieży wskazało iż „bardzo lubi” mle-
ko zsiadłe, bo jedynie 5,7%. Mleka o zawartości 
0% tłuszczu nie spożywa 57,1% ankietowanych, a 
mleka zsiadłego 31,4%. Maślankę „bardzo lubi” lub 
„lubi” 28,6% (10 osób), natomiast kefir 35,3% (12 
osób), nie spożywa ich w ogóle odpowiednio 25,7% 
(9 osób) i 17,1% (6 osób). Jogurt naturalny (20 osób 
– 57,1%) jest mniej preferowany niż smakowy (23 
osoby – 65,7%), więcej jednak osób nie spożywa 
w ogóle jogurtu smakowego (6 osób – 17,1%), niż 
jogurtu naturalnego (3 osoby – 8,6%).
 Do prawidłowego rozwoju dzieci i mło-
dzieży ważne jest również spożywanie mięsa, 
które zawiera przede wszystkim pełnowartościo-
we białko, a także witaminy (zwłaszcza witaminę 

rys.6. Poziom preferencji spożycia mleka i produktów mlecznych wśród dzieci i młodzieży.
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B12) i składniki mineralne, takie jak wapń, fosfor, 
cynk czy żelazo (Jarosz, 2017 ). Poziom prefe-
rencji spożycia różnych rodzajów mięsa wśród 
dzieci i młodzieży przedstawiono na rys. 7. Naj-
więcej osób wskazało że „bardzo lubi” (42,9%)  
lub „ lubi” (37,1%) mięso z kurczaka. Na drugim 
miejscu znalazła się wołowina („bardzo lubi” – 
40%,”lubi” – 28,6%), natomiast na trzecim wie-
przowina („bardzo lubi” - 34,3%,”lubi” – 34,3%). 
Prawie wszyscy ankietowani nie spożywają koni-
ny (91,4%). Baranina również nie jest preferowa-
nym mięsem wśród dzieci i młodzieży, bowiem 
nie spożywa jej aż 57,1%. Duży odsetek dzie-
ci i młodzieży nie spożywa również mięsa gęsi 
(54,3%) i królika (51,45%). 
 Wartościowym źródłem nienasyconych 
kwasów tłuszczowych, a także składników mi-
neralnych oraz witamin są ryby, zwłaszcza tłu-
ste ryby morskie. Według obowiązujących norm 
ryby powinny być spożywane 2-3 razy w tygo-
dniu (Jarosz, 2017). Niestety produkt ten stosun-
kowo rzadko pojawia się na naszych stołach, a 
badana młodzież zazwyczaj wskazywała iż nie 
spożywa tego rodzaju mięsa (od 17,1 do 85,7% 
dla poszczególnych gatunków ryb). Jak wykaza-
ły badania ankietowe, ryby 2-3 razy w tygodniu 
spożywa jedynie 5,7% ankietowanych. Jest to 
znacznie mniej niż wykazali Ameryk et al. (2016) 
prowadząc badania ankietowe wśród młodzieży 
uprawiającej piłkę nożną w klubie sportowym. 
Spożycie ryb raz w tygodniu zadeklarowało 92% 

rys. 7. Poziom preferencji spożycia mięsa wśród dzieci i młodzieży.

ankietowanych chłopców w wieku 11-16 lat z 
klub sportowego. również wysokie spożycie ryb 
obserwowali Pysz et al. (2015) wśród młodzieży 
z krakowskich domów dziecka. Spożycie ryb raz 
w tygodniu zadeklarowało 72% ankietowanych. 
 Poziom preferencji spożycia ryb wśród 
młodzieży przedstawiono na rys. 8. Spośród 
wymienianych gatunków, w największym stop-
niu jedynie łosoś i pstrąg są preferowane przez 
młodzież. Łososia „bardzo lubi” 48,6% ankieto-
wanych, a pstrąga 28,6%. Mięso tych ryb „lubi” 
odpowiednio 20,0 i 28,6% badanych. Jak wyka-
zały badania dorsz i śledź „lubi” 28,6% ankieto-
wanych. Do ulubionych ryb nie należą natomiast 
sardynki, karmazyn, morszczuk, szczupak i pon-
ga. Żadna z ankietowanych osób nie wskazała 
iż „bardzo lubi” ten gatunek ryb, a odsetek osób 
które wskazały „lubię” wynosił ok. 14%.     
 orzechy nie tylko stanowią smaczną prze-
kąskę, ale stanowią przede wszystkim źródło 
nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin 
z grupy B, witaminy E, błonnika i mikroelemen-
tów takich jak miedź, magnez, potas, cynk, selen. 
równie cenne są dla organizmu nasiona roślin 
strączkowych, bogate w węglowodany, błonnik 
pokarmowy oraz białko (białko roślinne) (Jarosz, 
2017). Poziom preferencji spożycia orzechów i 
nasion roślin strączkowych wśród  dzieci i mło-
dzieży przedstawiono na rys. 9. Najbardziej pre-
ferowanymi orzechami są orzechy nerkowca (19 
osób „bardzo lubi”, 7 osób „lubi”) oraz orzechy 
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rys. 8. Poziom preferencji spożycia ryb wśród dzieci i młodzieży

rys. 9.  Poziom preferencji spożycia orzechów i nasion roślin strączkowych wśród dzieci i młodzie-
ży.

pistacjowe (19 osób „bardzo lubi”, 6 osób „lubi”). 
W następnej kolejności są orzechy laskowe 
(17 osób „bardzo lubi”, 13 osób „lubi) orzechy 
ziemne (17 osób „bardzo lubi”, 9 osób „lubi”) i 
orzechy włoskie (15 osób „bardzo lubi”, 15 osób 
„lubi”). orzech brazylijski jest najmniej prefero-
wanym rodzajem orzecha wśród dzieci i młodzie-
ży. W przypadku tego też orzecha najwięcej osób 
zadeklarowało iż nie spożywa go wcale (16 osób 
- 45,7%).  Dla porównania jedynie jedna osoba 
wskazała, że nie spożywa orzechów ziemnych, 
włoskich oraz laskowych, 3 osoby zadeklarowały, 

że nie spożywają orzechów nerkowca i 4 osoby, 
że nie spożywają orzechów pistacjowych. Żadna 
z osób ankietowanych nie wskazała, że „nie lubi” 
lub „bardzo nie lubi” orzechów. Z roślin strącz-
kowych najchętniej preferowanymi są fasola i 
bób – po 37,1% ankietowanych z odpowiedzią 
„bardzo lubię”, a następnie groch – 20% odpo-
wiedzi „bardzo lubię”. okazuje się, że najmniej 
popularną rośliną strączkową jest soja, nie spo-
żywa jej bowiem aż 71,4% ankietowanych. Nikt 
z badanych w przypadku tej rośliny, również nie 
zaznaczył odpowiedzi „bardzo lubię”, a jedynie 2 



               24 Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne
osoby zaznaczyły odpowiedź „lubię”.
 Warzywa i owoce pełnią bardzo ważną 
rolę w żywieniu człowieka. We wszystkich opra-
cowanych dotychczas schematach propagujących 
zasady prawidłowego żywienia (tzw. piramidach 
żywieniowych) u podstawy trójkąta umieszczono 
warzywa i owoce, które powinny stanowić bazę 
dziennej racji pokarmowej zdrowego człowieka, 
a zwłaszcza dzieci i młodzieży. Ze względu na 
liczną zawartość witamin, składników mineral-
nych, a także innych substancji odżywczych, jak, 
np. likopen, mają one działanie ochronne w odnie-
sieniu do różnych chorób (nowotworów, chorób 

rys. 11. Poziom preferencji spożycia owoców wśród dzieci i młodzieży.

rys.10. Poziom preferencji spożycia warzyw wśród dzieci i młodzieży.

układu pokarmowego i krążenia), a także wspo-
magają one leczenie nadwagi i otyłości (Jarosz, 
2017; Ciborowska and rudnicka, 2016). Poziom 
preferencji spożycia warzyw oraz owoców wśród 
młodzieży przedstawiono na rys.10 i 11. Najbar-
dziej preferowanymi warzywami wśród dzieci i 
młodzieży jest ogórek i pomidor. ogórek „bardzo 
lubi” i „lubi” odpowiednio 62,9% i 37,1% ankie-
towanych, a pomidora odpowiednio 60 i 25,7%. 
Żadna z osób nie wskazała, że nie spożywa ogór-
ka, a w przypadku pomidora była to jedna osoba. 
Na miejscu za ogórkiem i pomidorem znalazły 
się: sałata (54,3% odpowiedzi „bardzo lubię”, 
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42,9% odpowiedzi „lubię”), kalafior (54,3% 
odpowiedzi „bardzo lubię”, 22,9% odpowiedzi 
„lubię”),, papryka (48,6% odpowiedzi „bardzo 
lubię”, 37,1% odpowiedzi „lubię”) i rzodkiewka 
(48,6% odpowiedzi „bardzo lubię”, 17,1% odpo-
wiedzi „lubię”),. Najmniejszym zainteresowa-
niem cieszy się bakłażan. Produktu tego nie spo-
żywa aż 40% ankietowanych, natomiast najmniej 
lubianym warzywem jest brukselka, „nie lubi” 
bądź „bardzo nie lubi” jej 22,9% ankietowanych. 
Spośród owoców najwięcej badanych wskazało 
że „bardzo lubi” truskawki (88,6%). Dużym za-
interesowaniem wśród młodzieży cieszą się rów-
nież borówki, arbuz i maliny. Produkty te „bardzo 
lubi” odpowiednio 82,9%, 80%, i 77,1% ankie-
towanych. Najmniejszym zainteresowaniem cie-
szy się agrest, owocu tego nie spożywa aż 22,9% 
badanych, natomiast najmniej lubianym owocem 
jest grejpfrut (2,9% odpowiedzi „bardzo nie lu-
bię”; 5,7% odpowiedzi „nie lubię”).

PoDSUMoWANiE 

 W artykule dokonano analizy preferen-
cji żywieniowych dzieci i młodzieży z „Zespołu 
Pieśni i Tańca Częstochowa”, w którym dzieci 
i młodzież rozwija i kształci swoje muzyczne i 
taneczne zdolności, uczy się systematyczności 
i odpowiedzialności, a także poznaje zwyczaje 
kulturowe innych narodów. Badania wykazały, że 
preferencje żywieniowe dzieci i młodzieży zrze-
szonej w Zespole, aktywnej fizyczne nie odbie-
gają znacznie od preferencji żywieniowych ogółu 
dzieci i młodzieży, a niektóre popularne błędy ży-
wieniowe w tej grupie wiekowej są podobne do 
błędów popełnianych przez rówieśników. 
 Zgodnie z zasadami racjonalnego żywie-
nia respondenci powinni spożywać 4-5 posiłków 
dziennie, z czego w badanej grupie warunek ten 
spełnia jedynie 57,1% ankietowanych. Większość 
badanej młodzieży nie pomija ii śniadania. Nie-
stety w badanej grupie posiłki nie są spożywane 
regularnie, a młodzież spożywa zbyt małą ilość 
płynów (choć najbardziej popularnym napojem 
jest woda mineralna/źródlana). 
 ryby 2-3 razy w tygodniu spożywa jedynie 
5,7% osób, a  ponad 20 % ankietowanych dzieci 
i młodzieży nie spożywa ich w ogóle. W ankieto-
wanej grupie żywność typu fast food oraz napoje 
wysoko słodzone nie są spożywane codziennie, 

ale niestety bardzo popularne są słodycze, które 
są spożywane kilka razy dziennie, raz dziennie 
oraz 2-3 razy w tygodniu przez 85,7% ankieto-
wanych. Poważnym błędem żywieniowym po-
pełnianym przez respondentów jest pomijanie w 
codziennych posiłkach dodatków warzywnych i 
owocowych; tylko 22,9% badanych zjada owoce 
i 25,7% warzywa kilka razy dziennie. 
 W celu promocji prawidłowych nawyków 
żywieniowych wśród badanych respondentów 
należałoby zachęcić dzieci i młodzież do zwięk-
szenia spożycia ryb, warzyw, owoców oraz mleka 
i produktów mlecznych. Warto również zachęcić 
dzieci oraz młodzież do zwiększenia spożywania 
płynów.
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Spożycie surowego mleka wśród mieszkańców  
województwa łódzkiego oraz zagrożenia  

zdrowotne z tym związane

Consumption of raw milk among the inhabitants of the 
Łódź voivodeship and related health risks

  Produkty mleczne stanowią istotny składnik diety człowieka. Spożycie mleka nie pod-
danego obróbce termicznej lub mikrofiltracji, nie badanego pod kątem mikrobiologicznym 
i toksykologicznym, może być przyczyną chorób zakaźnych lub zatruć. Infekcje te powo-
dowane są przez bakterie, pierwotniaki i wirusy. Zatrucia natomiast przez toksyny bakte-
ryjne lub pleśni. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne mleka mogą pochodzić od zwierząt, 
ludzi, środowiska, aparatury przemysłowej.. Celem badania było poznanie skali zjawiska 
spożycia surowego mleka przez mieszkańców woj. łódzkiego oraz ogólna charakterystyka 
osób spożywających surowe mleko. W badaniu posłużono się metodą ankietową. Kwestio-
nariusz ankiety był udostępniany respondentom w formie papierowej, jak i elektronicz-
nej. Odpowiedzi na pytania pozyskiwano bezpośrednio oraz z wykorzystaniem formularza 
elektronicznego. Zebrano odpowiedzi od 777 ankietowanych. 19,4% respondentów udzie-
liło informacji, że spożywało surowe mleko w 2020 r. W tej grupie najliczniejsze były 
kobiety (62,3%) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) i 40-49 lat (23,2%). 43% respon-
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  Dairy products are an important component of the human diet. Consumption of milk 
that has not undergone heat treatment or microfiltration, has not been tested in terms of 
microbiological and toxicological contamination, may cause infections or poisonings. 
These infections are caused by bacteria, protozoa and viruses. Whereas poisonings are 
caused by bacterial or mold toxins. Microbiological contamination of milk may come from 
animals, humans, the environment, and industrial equipment. The aim of the study was to 
find out the scale of the consumption of raw milk by the inhabitants of the Lodz Voivode-
ship and general characteristics of consumers of such milk. The survey method was used. 
Answers to the questions were obtained directly and using an electronic form. 777 surveys 
were collected. 19.4% of respondents consumed raw milk in 2020. In this group, the most 
numerous were women (62.3%) and people in age 20-29 (25.8%) and 40-49 (23.2%). 43% 
of respondents declared having secondary education, and 39.7% having higher education. 
80.1% of the respondents lived in cities. 75.5% of respondents stated that consumption of 
raw milk does not pose a threat to human health. The obtained research results indicate an 
insufficient level of knowledge of the inhabitants of the Lodz Voivodeship regarding the 
dangers of raw milk consumption. Therefore, it would be justified to conduct social cam-
paigns informing about this threat.
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Key words: raw milk, pathogenic microorganisms/pathogens, Łódź voivodeship, zoonoses.
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WSTęP

 Produkty mleczne stanowią ważny skład-
nik diety człowieka. Ich spożycie może być 
przyczyną różnych chorób zakaźnych i toksykoz 
(zatruć). Choroby te mogą obejmować układ po-
karmowy, jak również układ oddechowy i ner-
wowy. Choroby zakaźne związane ze spożyciem 
surowego mleka powodowane są przez bakterie, 
pierwotniaki i wirusy. W produktach mlecznych 
(np. mleko, sery) drobnoustroje chorobotwórcze 
mogą stanowić zarówno zanieczyszczenie pier-
wotne (odzwierzęce), jak i wtórne − od człowie-
ka, środowiska, aparatury przemysłowej. Zanie-
czyszczenia pierwotne pochodzą np. z gruczołów 
mlecznych (objętych infekcją), skóry, jelit zwie-
rząt (Matusiak, 2017; Zadoks and Fitzpatrick, 
2009). Przykłady patogenów wykrywanych w su-
rowym mleku przedstawiono w tabeli 1. Wystę-
powanie wirusa wścieklizny oraz bakterii Clostri-
dium botulinum (i toksyny botulinowej) w mleku 
jest teoretycznie możliwe, jednakże nie są znane 
przypadki zachorowań u ludzi (CDC, 2011; Lin-
dström et al., 2010; Modi et al., 2017).
 Zatrucia są również związane ze spoży-
ciem produktów mlecznych zanieczyszczonych 
enterotoksynami i mikotoksynami. Enterotoksy-
ny mają charakter białkowy i wytwarzane są przez 
różne bakterie, np. Escherichia coli, Staphylococ-
cus aureus, Clostridium perfringens; po dostaniu 
się do makroorganizmu wywołują m.in. biegunki 
i wymioty. Mikotoksyny mają zróżnicowaną bu-
dowę chemiczną, produkowane są przez pleśnie 
(np. Aspergillus spp., Penicillium spp.), które 
zaliczane są do grzybów mikroskopowych. Mi-
kotoksyny wykazują m.in. działanie kancerogen-
ne / rakotwórcze (np. powodują raka wątroby), 
teratogenne (uszkadzają płód), hepatotoksycz-
ne (uszkadzają wątrobę); zatrucia powodowane 
przez nie nazywane są mikotoksykozami. Miko-
toksyny wydalane są do mleka − głównie afla-

toksyny i ochratoksyna A − jeśli zwierzęta kar-
mione są skażoną paszą. Wykrywane są również 
w serach, maśle, śmietanie (Agriopoulou et al., 
2020; Hof, 2016; Ismail et al., 2016; Matusiak, 
2017). Dopuszczalne stężenie aflatoksyny M1  
w surowym mleku w Unii Europejskiej wyno-
si 50 ng (0,05 µg) na kilogram lub litr produk-
tu (Hof, 2016; Matusiak, 2017). W badaniach na 
królikach wykazano, że aflatoksyna powodowała 
u płodów, m.in., mikroftalmię (małoocze), uszko-
dzenie serca, wątroby, nerek oraz wady układu 
kostnego (El-Nahla et al., 2013). W przypadku 
ochratoksyny A zaobserwowano u płodów zwie-
rzęcych, m.in., spadek masy ciała oraz zaburze-
nia w rozwoju układu kostnego (Kyei et al., 2020; 
Wangikar et al., 2004).
 Chorobom związanym ze spożyciem su-
rowego mleka zapobiega się m.in. poprzez bada-
nie mikrobiologiczne i toksykologiczne surowca, 
jego obróbkę termiczną (pasteryzację lub stery-
lizację), mikrofiltrację, leczenie lub eliminację 
chorych zwierząt. Podczas pasteryzacji ogrzewa 
się produkt w temperaturze powyżej 60°C, ale 
niższej niż 100°C, co pozwala częściowo zabić 
formy wegetatywne drobnoustrojów (nie wystę-
pujące w postaci przetrwalnikowej). W procesie 
sterylizacji ogrzewa się surowiec w temperaturze 
wyższej niż 100°C i eliminuje się zarówno formy 
wegetatywne i przetrwalnikowe drobnoustrojów, 
uzyskując pełne wyjałowienie. Rodzajem steryli-
zacji jest metoda UHT (ang. ultra high temperatu-
re), polegająca na szybkim ogrzaniu i schłodzeniu 
surowca, co ma na celu jego wyjałowienie bez 
spowodowania znacznych zmian cech organolep-
tycznych produktu. Obróbka cieplna zmniejsza 
wartość odżywczą mleka; obserwuje się spadek 
zawartości witaminy C, B9 (kwasu foliowego), 
B1 (tiaminy), B6. Rozbieżne dane dostępne są w 
przypadku witamin: B2 (ryboflawiny), B12 (ko-
balaminy), E. Substancje te, za wyjątkiem rybo- 

Słowa kluczowe: surowe mleko, drobnoustroje chorobotwórcze/patogeny, województwo 
łódzkie, zoonozy.

 dentów deklarowało posiadanie wykształcenia średniego, a 39,7% wyższego. 80,1% ankie-
towanych mieszkało w miastach. 75,5% ankietowanych stwierdziło, że spożycie surowego 
mleka nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka. Uzyskane wyniki badań wskazują na 
niewystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw 
związanych ze spożyciem surowego mleka. W związku z tym uzasadnione byłoby przepro-
wadzenie kampanii społecznych informujących o tym zagrożeniu.St
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flawiny i kobalaminy, występują w niewielkich 
ilościach w mleku, toteż zmniejszenie ich stęże-
nia nie jest istotne. Niektóre badania wskazują, 
że spożycie surowego mleka może zapobiegać 
alergii, jednakże ta teza nie jest dostatecznie po-
twierdzona. W mikrofiltracji oczyszcza się mleko 
z wykorzystaniem filtrów zatrzymujących więk-
szość bakterii i pierwotniaków (nie są usuwane 
wirusy i toksyny) (Baars, 2013; Berge and Ba-
ars, 2020; Lucey, 2015; Macdonald et al., 2011; 
Pafylias et al., 1996). Mikotoksyny i niektóre 
enterotoksyny (np. S. aureus, E. coli) są termo-
stabilne, to znaczy że wykazują odporność na 
ogrzewanie (Datta et al., 2002; Dhotre et al., 
2014). Współcześnie obserwuje się wzrost kon-
sumpcji surowego mleka, co może przyczyniać  

Tabela 1. Przykładowe drobnoustroje chorobotwórcze występujące w mleku (Davis et al., 2014; 
Huang et al., 2016; Matusiak, 2017; Sayed et al., 2020).

się do wzrostu liczby przypadków infekcji i za-
truć pokarmowych (Berge et al., 2020; Sugrue et 
al., 2019).

MATERIAŁy I METODy

 Zachowania konsumpcyjne mieszkańców 
zbadano metodą ankietową. Okres badania obej-
mował 02.11.20-31.12.20. Odpowiedzi na pytania 
były anonimowe i pozyskiwano je bezpośrednio 
oraz z wykorzystaniem formularza elektronicz-
nego (Google Forms). Próbę badaną stanowili 
mieszkańcy miast i wsi z woj. łódzkiego. Ankieta 
zawierała zestaw dziewięciu pytań (głównie za-
mkniętych i jednokrotnego wyboru), obejmują-
cych m.in. kwestie wieku, płci, miejsca zamiesz-
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kania, wykształcenia, spożycia surowego mleka 
oraz świadomości zagrożeń z tym związanych. 
Miasta podzielono na małe (do 20 tys. mieszkań-
ców), średnie (20-100 tys.) i duże (>100 000), 
zgodnie z podziałem stosowanym przez Główny 
Urząd Statystyczny. Jako surowe mleko w niniej-
szej pracy rozumie się mleko nie poddane obrób-
ce termicznej, mikrofiltracji oraz nie badane pod 
kątem mikrobiologicznym i toksykologicznym.
W celu wykazania istotności statystycznej różnic 
między porównywanymi grupami (kobiety / męż-
czyźni, mieszkańcy wsi / mieszkańcy miast, osoby 
bez wyższego wykształcenia / osoby z wyższym 
wykształceniem) zastosowano test zgodności χ2 
(chi-kwadrat). Wartości doświadczalne testu χ2 
wyznaczano ze wzoru: χ2

d = (Σ ni
2/npi) - n, gdzie 

ni to liczność danej grupy, npi to liczność ocze-
kiwana, a n to liczność całkowita. Liczność ocze-
kiwaną wyliczano ze wzoru: npi = n x pi, gdzie pi 
to prawdopodobieństwo teoretyczne (w przepro-
wadzonych analizach przyjęte jako równe 0,5) 
(Gondko et al., 2001).

KWESTIONARIUSZ ANKIETy 
WyKORZySTANy W BADANIACH

 „Szanowani Państwo. Na rzecz Insty-
tutu Dietetyki Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk  
o Zdrowiu w Łodzi (www.medyk.edu.pl) przepro-
wadzane są badania ankietowe dotyczące aspektu 
spożywania surowego mleka („prosto od krowy”) 
przez mieszkańców województwa łódzkiego. Ba-
dania są anonimowe, a ich wyniki przyczynią się 
do powstania publikacji naukowej poświęconej 
temu zagadnieniu.

Treść ankiety:
1. Wiek [1) poniżej 20 lat, 2) 20-29 lat, 3) 30-39 
lat, 4) 40-49 lat, 5) 50-59 lat, 6) 60-69 lat, 7) 70-
79 lat, 8) 80 lat i więcej]:

2. Płeć [K / M]:

3. Miejsce zamieszkania [1) miasto poniżej 20 
tys. mieszkańców, 2) miasto 20-100 tys., 3) mia-
sto powyżej 100 tys.,  4) wieś]:

4. Wykształcenie [1) podstawowe, 2) zasadnicze 
zawodowe, 3) średnie, 4) wyższe]: 

5. Czy Pan/Pani posiada wykształcenie związane 
z naukami biologicznymi, medycznymi lub wete-
rynaryjnymi [tak / nie]?

6. Czy Pan/Pani spożywa lub spożywał(a) kie-
dyś surowe mleko krów lub innych zwierząt [tak/ 
nie]?

7. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na 
wcześniejsze (powyższe) pytanie: Jakie to było 
mleko [1) krowie, 2) kozie, 3) owcze]?

8. Czy Pan/Pani uważa, że spożycie surowego 
mleka może być szkodliwe dla zdrowia człowie-
ka [tak / nie]?

9. Jeśli udzielono twierdzącej odpowiedzi na 
wcześniejsze (powyższe) pytanie: „Według Pana/
Pani z jakimi zagrożeniami może być związane 
spożycie surowego mleka?”

WyNIKI I DySKUSJA

 Pozyskano odpowiedzi od 777 ankieto-
wanych. Wśród respondentów było 68% kobiet 
i 32% mężczyzn. Największą grupę stanowiły 
osoby w wieku 20-29 lat (25,6%). Drugą, najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wie-
kowym 40-49 lat (20,7%; rys. 1). 18,5% respon-
dentów podało jako miejsce stałego zamieszkania 
wieś, a 81,5% miasto. Miasta duże, średnie i małe 
stanowiły miejsce zamieszkania odpowiednio 
49,2%, 24,2% i 8,1% osób (rys. 2). 44,5% ankie-
towanych stwierdziło, że ma wykształcenie wyż-
sze, 40,5% średnie, a 14,9% zasadnicze zawodo-
we lub podstawowe (rys. 3).
 59,3% (z 777) ankietowanych udzieliło 
informacji, że spożywało surowe mleko w prze-
szłości, a 19,4% że nadal je spożywa. Najczęściej 
spożywane było surowe mleko krowie (97,6%)  
i kozie (14,5%). Relatywnie duże spożycie mleka 
koziego mogło być związane z tym, że produkt 
ten nie zawiera laktozy i może stanowić skład-
nik diety osób cierpiących na nietolerancję tego 
dwucukru.
 Wśród osób aktualnie spożywających su-
rowe mleko najliczniejsze były kobiety (62,3% 
ze 151) oraz osoby w wieku 20-29 lat (25,8%) 
i 40-49 lat (23,2%). 43% respondentów miało 
wykształcenie średnie, a 39,7% wyższe. 19,9% 
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Rys. 1. Wiek respondentów.

Rys. 2. Miejsce zamieszkania respondentów.

Rys. 3. Wykształcenie respondentów.
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ankietowanych mieszkało na wsiach, a 80,1% 
w miastach (małych ‒ 9,9%, średnich ‒ 25,2%, 
dużych ‒ 45%). W tej grupie 17,2% osób było 
świadomych zagrożeń związanych ze spożyciem 
surowego mleka, co sugeruje bagatelizowanie 
zagrożenia; ponadto 18,5% osób zadeklarowało, 
że ma wykształcenie związane z naukami biolo-
gicznymi, medycznymi lub weterynaryjnymi, co 
wskazuje na niewystarczający poziom kompeten-
cji respondentów (tabela 2).
 75,5% respondentów stwierdziło, że spo-
życie surowego mleka nie stanowi zagrożenia 
dla zdrowia człowieka. W tej grupie było 65,5% 
(z 588) kobiet, 79,8% mieszkańców miast, naj-
liczniejsze były osoby w wieku 20-29 (25,2%), 
a 40,8% ankietowanych deklarowało posiadanie 
wyższego wykształcenia; w tej grupie 14,4% osób 
deklarowało posiadanie wykształcenia związane-
go z naukami biologicznymi, medycznymi lub 
weterynaryjnymi, co wskazuje na niewystarczają-
cy poziom kompetencji. Uzyskane dane sugerują 
niską świadomość społeczną odnośnie potencjal-
nych niebezpieczeństw związanych z obecnością 
drobnoustrojów chorobotwórczych i ich toksyn  
w surowym mleku. Porównując dwie grupy bada-
ne – osób aktualnie spożywających surowe mle-
ko oraz nieświadomych zagrożeń zdrowotnych  
z tym związanych – w obu grupach zaobserwo-
wano nadreprezentację kobiet, mieszkańców 
miast oraz osób nie posiadających wyższego wy-
kształcenia. Obserwacje te potwierdziła analiza 
statystyczna − uzyskano istotność statystyczną na 
poziomie α = 0,05 i α = 0,025.
 W przypadku 9. pytania ankiety względ-
nie często podawano odpowiedzi: bakterie (37% 
respondentów ze 184), biegunka i alergia (po 
12,5%), nietolerancja laktozy (10,9%). Nielicz-
ni ankietowani wymienili bakterie występujące 
w mleku: Salmonella spp. i Escherichia coli ‒ po 
3,8%, Listeria spp. ‒ 1,1%. Obserwowano rów-
nież odpowiedzi typu “zatrucie” i “pasożyty” (po 
4,3%), “choroba odzwierzęca” (3,3%), “niestraw-
ność” (2,2%). Dwóch ankietowanych wymieniło 
jako zagrożenie wirusy, jedna osoba podała tok-
soplazmozę. Żaden respondent nie wspomniał  
o mikotoksynach. 
 Uzasadnione byłoby przeprowadzenie ana-
logicznych badań w innych województwach, co 
pozwoliłoby na porównanie zachowań konsump-

cyjnych w różnych regionach kraju. Jak również, 
celowe byłoby zrealizowanie podobnych badań 
w przyszłości, co umożliwiłoby udzielenie odpo-
wiedzi na pytanie, jaki trend wykazuje spożycie 
surowego mleka w Polsce.
 Spożycie surowego mleka może wynikać 
z przeświadczenia, że taki produkt jest zdrowszy. 
Przeprowadzone w latach 2012-2013 elektro-
niczne badania ankietowane w stanie Maryland  
w USA, wykazały, że 85% respondentów (ze 153) 
uważało, że surowe mleko jest lepsze dla zdrowia 
lub bardziej strawne niż to poddane pasteryzacji. 
Wśród ankietowanych najliczniejsze były ko-
biety (78,8%), osoby w wieku 31-40 lat (30,3%)  
i 41-50 lat (26,3%) (Mullin et al., 2014). Badania 
przeprowadzone w 2011 r. w stanie Michigan w 
USA, wśród osób spożywających surowe mleko, 
wykazały że dominującą grupę konsumentów 
stanowili mężczyźni (57%), osoby w drugiej de-
kadzie życia, z wyższym wykształceniem, miesz-
kające na wsi. Najczęściej spożywano surowe 
mleko krowie. Częstą motywacją do konsump-
cji takiego mleka był smak lub przeświadczenie  
o jego prozdrowotnych właściwościach. Prozdro-
wotne właściwości surowego mleka wg ankieto-
wanych to np.: zapobieganie alergiom, chorobom 
jelit, problemom z trawieniem, przeziębieniu  
i grypie, próchnicy, łuszczycy (Katafiasz and 
Bartlett, 2012). Porównujące dane pochodzące ze 
stanu Michigan i z woj. łódzkiego − wspólną ce-
chą była nadreprezentacja respondentów w wie-
ku 20-29 lat wśród osób spożywających surowe 
mleko.
 Badania ankietowane zrealizowane w la-
tach 2013-2015 w Słowenii (w centrach handlo-
wych oraz na ulicach Ljubljany) wśród osób ko-
rzystających z dystrybutorów surowego mleka, 
tzw. mlekomatów, wykazały, że stosunkowo duży 
odsetek konsumentów (51,3% ze 305) spożywał 
zakupione mleko bez obróbki cieplnej. 73% osób 
uważało, że spożycie surowego mleka nie stanowi 
zagrożenia dla zdrowia − zbliżone dane uzyska-
no w badaniach z woj. łódzkiego. 43,3% respon-
dentów twierdziło, że surowe mleko ma wyższą 
jakość, a 20%, że jest zdrowsze. W grupie osób 
świadomych zagrożeń zdrowotnych związanych 
ze spożyciem surowego mleka, tylko w 75% 
przypadków zakupione mleko było gotowane, co 
wskazuje na ignorowanie zagrożenia (Galičič et
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al., 2015); podobne zjawisko zaobserwowano  
w przypadku mieszkańców woj. łódzkiego.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

 Przeprowadzone badania wykazały, że re-
latywnie duża grupa ankietowanych (19,4%) spo-
żywała w badanym okresie surowe mleko. Naj-
częściej spożywane było mleko krowie i kozie.
 Surowe mleko najczęściej spożywały ko-
biety, osoby w wieku 20-29 lat, mieszkające na 
wsi oraz nie posiadające wyższego wykształce-
nia.
 Większość respondentów (75,5%) udzieli-
ła odpowiedzi, że spożycie surowego mleka nie 
stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka.
 Uzyskane wyniki badań wskazują na nie-
wystarczający poziom wiedzy mieszkańców woj. 
łódzkiego odnośnie niebezpieczeństw związa-
nych ze spożyciem surowego mleka. W związku 
z tym celowe byłoby przeprowadzenie kampanii 
społecznych informujących o zagrożeniach z tym 
związanych.
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The use of environmental enrichments on the 
meerkats’ run (Suricata suricatta) in zoo 	

conditions to eliminate aggressive behaviors

Zastosowanie wzbogaceń środowiskowych na wybiegu 
surykatek (Suricata suricatta) w warunkach zoo 	

w celu eliminacji zachowań agresywnych

	 	 Zwierzęta w ogrodach zoologicznych powinny mieć zapewnione odpowiednie warun-
ki środowiskowe, zbliżone do ich naturalnego środowiska, oraz powinny być pozbawio-
ne bodźców stresowych. U surykatek (Suricata suricatta) utrzymywanych w warunkach 
ogrodu zoologicznego, zachowania agresywne występują najczęściej w porze karmienia, 
co stanowi główny problem behawioralny do rozwiązania. Jedną z możliwości poprawy 
dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ogrodach zoologicznych są urozmaicenia środowi-
skowe.

	  Celem pracy było zastosowanie wybranych urozmaiceń środowiskowych na wybiegu dla 
surykatek w celu wyeliminowania zachowań agresywnych pomiędzy osobnikami w porze 
karmienia. Zastosowano dwa rodzaje urozmaiceń środowiskowych: związane i niezwiąza-
ne z karmieniem (łącznie 6 urozmaiceń). Obserwowane zwierzęta szczególnie interesowały 
się urozmaiceniami związanymi z karmieniem (ukryte larwy owadów), co jest zgodne z na-	
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	 	 Animals in zoos should be provided with proper environmental conditions, similar to 
their natural environment, and should be free of stress stimuli. In meerkats (Suricata suri-
catta) kept in zoo conditions, aggressive behavior occurs most often at the feeding time, 
which is the main behavioral problem to solve. One of the possibilities used to improve the 
well-being of animals kept in zoos are environmental enrichments. 

	  The aim of the study was to use selected environmental enrichments in a meerkat’s run 
to eliminate aggressive behaviors between individuals at the feeding time. Two types of 
environmental enrichments were provided: related and non-related to feeding (6 enrich-
ments in total). The observed animals were interested especially in enrichments related to 
feeding (hidden insect larvae), which is consistent with the natural behaviors of meerkats, 
as they actively search for food in soil, grass, and under rocks. A noticeable effect was also 
the calmer behavior of the animals in the second part of the day. Active search for food is 
a very good way to produce mental fatigue in animals; it provides not only food but also 
many other stimuli. This type of enrichment should be included in the typical conditions for 
maintaining this species in the zoo.
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INTrODUCTION

	 The principal role of a modern zoo is to 
protect endangered species and to ensure condi-
tions similar as much as possible to their natu-
ral environment or at least free from unnecessary 
stress factors. Many years ago, the zoo was seen 
only as a place of entertainment; nowadays how-
ever, when the public awareness of problems re-
lated to the conservation of wild species is great-
er, these zoological parks have an educational 
function as well (Hill and Broom, 2009). Animals 
in the zoo should be appropriately maintained in 
good physical and mental condition. They should 
be free of pain and suffering, with elimitation of 
stressors, and all basic needs such as food, clean 
water, and clean soil should be met, according 
to the five freedoms of welfare (Webster, 2008; 
Botreau et al., 2007; Morgan and Tromborg, 
2007; Mellor, 2016). Unfortunately, creation of 
artificial environmental conditions that will be 
as close as possible to the natural habitat is not a 
simple task, although the needs of wild animals 
are well understood. Species of exotic animals 
imported from zoos across the world face many 
challenges related to the need for quick adapta-
tion to completely alien conditions, in addition to 
the new and often small run or enclosure. One of 
the possibilities used to improve the well-being 
of animals kept in zoo are environmental enrich-
ments. Scientific research shows a clear increase 
in researchers’ interest in topics related to envi-
ronmental enrichments (Alligood and Leighty, 
2015). research on the development of this field 
focuses primarily on enrichments for primates, 
felids, bears, canids, reptiles and amphibians, 
birds, ungulates, large mammals (e.g. elephants), 
and small mammals (meerkats, wombats, ant-eat-

	 turalnymi zachowaniami tych zwierząt, które aktywnie poszukują pokarmu w glebie, trawie 
i pod kamieniami. Zauważalnym efektem było również spokojniejsze zachowanie zwierząt 
w drugiej części dnia. Aktywne poszukiwanie pożywienia jest bardzo dobrym sposobem na 
wywołanie zmęczenia psychicznego u zwierząt; dostarcza nie tylko pożywienia, ale rów-
nież wielu innych bodźców. Ten rodzaj urozmaicenia powinien być włączony do typowych 
warunków utrzymania tego gatunku w zoo.
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Słowa kluczowe: wzbogacenia środowiskowe, surykatki, behawior, Suricata, ogród zoo-
logiczny.

ers) (Alligood and Leighty, 2015).
 One of the first definitions of environ-
mental enrichment developed by Viktor and An-
nie reinhardt (1998) defined them as “providing 
stimuli that promote the expression of behaviors 
and mental actions appropriate for a given spe-
cies in an environment that is understood as the 
environment”. The more extensive definition pro-
posed by Shepherdson (2003) says that enriching 
the environment is a process of improvement of 
the environment and care of the animals in the 
zoo in the context of their behavioral biology and 
the development history of the species. It is a dy-
namic process in which changes in the structures 
and practices of breeding are introduced in order 
to increase the behavioral choices available to an-
imals and to determine their respective behaviors 
and abilities, thus improving their well-being. 
Because the term means enrichment, it typically 
includes identification and subsequent addition 
to the zoo environment of a specific stimulus or 
characteristic that the user (animal) needs but 
which was previously not present. Today’s defi-
nition of “enrichment” includes all changes in the 
environment of an animal (not only wild but also 
domestic, companion, terraristic, etc.), thanks to 
which natural behavior is stimulated, which has 
a positive effect on its psyche, but also reduces 
abnormal behaviors (e.g. stereotypes). However, 
the effects of all environmental enrichments are 
changes in behavior referred to as “behavioral 
enrichment”. Currently, there are several types of 
enrichments used in zoological gardens; they are 
presented in Table 1.
 Every change that is planned to be made in 
the animal run should be carefully thought over 
and implemented gradually, and its effect on the 
animal should be constantly monitored. Is it re-
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Table 1. Types of environmental enrichments used in zoos (Young, 2007).

ally a change for the better or will it only disturb 
the animal or caregivers? The purpose of intro-
duction of any changes should be considered as 
well. Do we want to strengthen some specific be-
havior or, on the contrary, reduce the incidence of 
adverse reactions? What kind of enrichment will 
be used and what is its effectiveness? First of all, 
it should be borne in mind that these enrichments 
are aimed at improving the well-being and qual-
ity of the life of animals living in captivity. Mel-
len and MacPhee (2001) developed a six-stage 
framework for effective enrichment programs, 
i.e. the “SPIDEr” Setting Goals, Planning, Im-
plementing, Documenting, Evaluating, and read-
justing program. The components of this program 
are widely recognized as critical for the develop-
ment and maintenance of state-of-the-art enrich-
ment programs in animal husbandry in the world. 
It is included even in the Association of Zoos and 
Aquariums accreditation standards (Association 
of Zoos and Aquariums, 2015).
 The aim of the work is to use environmen-
tal enrichments in the run for meerkats (Suricata 
suricatta) kept in the Silesian Zoo to eliminate 
aggressive behaviors between individuals at the 
feeding time.

MATErIAL AND METHODS

	 The research involved a herd of meerkats 
kept in the Silesian Zoological Garden in Chorzów, 
Poland. The herd consisted of 12 adults, includ-
ing 8 females and 4 males. The individuals in the 
herd were from 4 to 10 years old. The animals 
had 2 runs at their disposal: an internal area of 36 

square meters and an external area of 55 square 
meters. The internal run is used all year round; 
it comprises sand used as a substrate, branches 
and artificial rocks where animals can climb, two 
caves serving meerkats as a place to rest and sun-
bathe, and two heaters mounted in their ceiling. 
In addition, animals have a large dome-shaped 
hiding place at their disposal, which serves as a 
burrow where the whole family sleeps. On the 
outer run, there are two narrow tunnels termi-
nated with a window opened only in the summer 
period when the air temperature does not drop be-
low 10°C even at night. There, meerkats can use 
deep sand, which they dig in their natural way, 
and have access to sunlight. In the middle of the 
run, huge tree roots have been placed, which serve 
primarily as the highest observation point, but at 
the same time as an additional element to chase 
around and to look for delicacies hidden therein 
by caregivers. Feeding the entire herd takes place 
once a day around 10:00 in the winter and twice 
a day at 10:00 and 17:00 in the summer. The feed 
is given in one place in a portion corresponding 
to the needs of all individuals, which results in 
fighting for food.
 In order to increase the emotional effort of 
meerkats at the zoo, new environmental enrich-
ments were used. The purpose of these enrich-
ments was to limit aggressive behaviors between 
animals in the herd during feeding. 
 In the summer period, six environmental 
enrichments were used to determine the possibil-
ity of changing the aggressive behaviors occur-
ring in the examined herd of meerkats. In order 
to determine the suitability of the different en-
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richments for meerkats, two types of enrichments 
were used: (1) enrichment associated with fun, 
i.e. a new object in the environment and (2) en-
richments related to food intake. The observation 
was made for six hours after placing the specific 
type of enrichment. 
Enrichment associated with fun, i.e. a new object 
in the environment
Enrichment 1 - Balloons
 The first enrichment was colored longitu-
dinal balloons placed on a long bamboo stick and 
hooked in the room with meerkats so that they 
could only reach the objects with their paws but 
could not bite them (Figure 1).

Figure 1. Enrichment 1 – Balloons.

 The second enrichment was a 0.5 x 1.5 m 
mirror placed on the outer run (Figure 2). It was 
placed low enough at the back wall of the run so 
that the meerkats could see not only their own re-
flection, but also that of the other members of the 
herd. However, the animals were unable to check 
what was behind the mirror.

ENrICHMENTS rELATED TO FOOD INTAKE
Enrichment  3 – Pool with balls and insect larvae

	 Enrichment 3 consisted in placing insects 
such as mealworm larvae, zoophobas larvae, and 

Figure 2. Enrichment 2 – Mirror.

crickets into a basin. Then, the whole pool was 
filled with light plastic balls so that the animals 
had to crawl between them to find food (Figure 
3). The reaction of the animals to the introduction 
of the new objects on the run was observed.

Enrichment 4 – Container with food insects cov-
ered with sand

	 The next enrichment (Figure 4) consisted 
in filling a rectangular transparent plastic con-
tainer with a mixture of food insects covered with 
a thick layer of sand. Several insects were placed 
on the surface so that the meerkats could associ-
ate that there might be more of them underneath. 
Additionally, a bowl of beef and egg yolk (a food 
that the meerkats get twice a week and know it 
well) was placed near the container prepared in 
this way.
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Figure 3. Enrichments related to food intake: Pool with balls and insect larvae (EN-3), Plastic balls 
with larvae inside placed on the ground (EN-5), Plastic balls with insects inside hanging from a tall 
branch (EN-6).

Figure 4. Enrichment 4 – Container with food in-
sects covered with sand.

Enrichment 5 – Plastic balls with larvae in the 
middle placed on the ground

	 Colored plastic balls were attached with 
a string to a branch and then filled with lar-
vae of mealworms and zoophobas (Figure 3). 
The toy was placed on the meerkats’ outer run. 
Due to the very intensive reaction of the ani-
mals to the enrichment used and the use of in-
sects placed therein, the method was improved.	

Enrichment 6 – Plastic balls with insects inside 
hanging from a tall branch

	 The same balls with insects inside that 
were used in Enrichment No. 5 were hung much 
higher so that the meerkats had limited access and 
had to use more energy to get the food out (Figure 
3). The animals were still highly interested; this 
time, they had to learn to hit the balls properly 
with their paws so that the insects would drop 
through the holes in the balls.

rESULTS 

	 The analysis of the time of the contact 
of the meerkats with a given environmental en-
richment revealed that enrichment No. 4, i.e. the 
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container with food insects covered with sand 
arouse the greatest interest in these animals (210 
minutes). In the case of the two enrichments that 
were not related to feeding, the meerkats spent 
the longest time with enrichment No. 2 (mirror) 
– 120 minutes. Noteworthy is the fact that their 
interest in enrichment No. 5 after refinement 
increased fivefold (enrichment No. 6) – 30 mi-
nutes and 150 minutes, respectively. Overall, the 
mirror and insects hidden under the sand as well 
as other food-related enrichment were the used 
most frequently.

Enrichment 1
 The meerkats were interested in the new 
object only for several minutes. At the begin-
ning, some of them began to compete for the new 
item. The insufficient surface of access to the en-
richment produced an opposite effect to the ex-
pected one, i.e., the meerkats began to compete 
with each other for access to the colored object 
instead of becoming interested in this object it-
self. The herd, however, quickly realized that 
tapping the paws on the high suspended balloons 
produced no effect. Over the next few minutes, 
only 4 meerkats were curious about the toy, but 
after thirty minutes they all lost interest. This 
enrichment was considered unnecessary for the 
meerkats. Additionally, it had no effect on decre-
asing inter-individual aggression during feeding.

Enrichment 2 
 The mirror was attached to one of the ou-
ter-edge walls. The animals showed great interest 
in the new facility in their surroundings. At first, 
the herd kept a distance from the mirror and only 
watched it with interest. All of them - without ex-
ception - immediately set their tails up, which is a 
signal for meerkats to take special caution (Man-
ser et al., 2002). They only looked from behind 
the branches with curiosity, but did not approach 
at a distance of less than 3 meters. After about 
two minutes, one of the meerkats very calmly 
and slowly approached its reflection in the mirror 
(still with the tail raised high).This enrichment 
did not reduce aggression during feeding, but it 
did increase interaction time between individu-
als. Suricates are extremely social animals, thus 
the appearance of “new individuals” in the mir-

ror reflection resulted in increased social activity 
among the observed animals.

Enrichment 3-4
 Many of the meerkats showed interest in 
the pool with colored balls placed on the inner 
run. The mealworm and zoophobas larvae ad-
ded inside made the enrichment more attractive 
to the animals. The meerkats were eagerly occu-
pied with diving between the balls and searching 
for insects. Getting the “delicacies” out of the 
pool took the meerkats no more than one hour; 
however, sometimes they went into the pool a 
few more times and were simply sitting therein. 
Enrichment 3 turned out to be appropriate, as it 
aroused moderate interest and the meerkats had 
enough space to dig for the larvae and did not 
have to chase each other. Fun and energy utili-
zation for food search are important in captive 
animals. research shows, however, that fun has 
no significant impact on inter-individual rela-
tionships and hierarchy, especially in mammals 
that form large herds, such as meerkats (Sharpe 
and Cherry, 2003; Sharpe, 2005a; 2005b). In the 
case of enrichment 4, the reaction of the meerkats 
was almost immediate. They missed the already 
known bowl with easily available food and began 
to dig in the container, where larvae buried under 
the sand with a depth of about 10 cm were visible 
in the side walls. This challenge took most meer-
kats about three and a half hours. The very possi-
bility of digging in deep sand in search of food 
was not only fun for them, but also the possibility 
of expressing natural behaviors for the species. 
This enrichment engaged the meerkats for such a 
long time that they did not attack each other whi-
le eating. A noticeable effect was also the calmer 
behavior of the animals in the second part of the 
day. 

Enrichment 5-6
 The entire herd immediately took off the 
balls and began to look for larvae (enrichment 5). 
Unfortunately, the balls placed so low were too 
easily accessible that the meerkats quickly used 
their sharp teeth and claws to get all larvae out of 
the balls and devastated the entire structure in just 
a few minutes. This enrichment was very curio-
us for the animals, but improvement was needed 
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because it ceased to serve its purpose too quick-
ly. Therefore, this idea for enriching the environ-
ment was improved in accordance with the pre-
viously described program “SPIDEr” (Mellen 
and MacPhee 2001) and used in the next attempt 
as enrichment 6. This time, the enrichment was 
placed at a greater height, and the animals did not 
have direct contact with the suspended balls of 
food. The meerkats played with the balls hanging 
on the tall branch for over an hour; for another 
hour and a half, they were running up and trying 
to get out the insect larvae from inside. Because 
the enrichment was much harder for meerkats to 
dismantle, the whole process (before all the lar-
vae dropped out of the balls) took about two and a 
half hours, because the animals were still coming 
back and checking if there was nothing in the 
balls. Enrichment 6 proved to be a great solution 
for boredom for meerkats on the outer run and 
a good way to extend the feeding time of small 
predators.This enrichment significantly reduced 
the incidence of aggressive behavior at feeding 
time. It should be noted here that this species is 
typically terrestrial (as well as subterranean), so 
prolonged use of enrichments that are high abo-
ve the substrate (and thus difficult to access) can 
have a negative effect on the animals and their 
daily schedule.

DISCUSSION

	 Active search for food is a very good way 
to produce mental fatigue in animals - it provides 
not only food but also many other stimuli (Wells, 
2009). Observations made in this study are consi-
stent with the natural behaviors of meerkats, who 
actively search for food in soil, grass, under ro-
cks, etc. (Clutton-Brock et al., 2001; Erdoğan et 
al., 2016). As reported by Doolan and McDonald 
(1996), meerkats spend most time searching for 
food during breeding and rearing; then, inverte-
brates constitute up to 78.1% of their diet, even 
those possibly dangerous (spiders, scorpions, 
centipedes) (Thornton and McAuliffe, 2007). 
Therefore, the use of enrichment 4 becomes more 
reasonable for use in the rearing of these animals 
in the zoo. research conducted by Sharpe et al. 
(2002) showed that meerkats that had a diet sup-
plemented with natural food to be searched spent 
more time playing, compared to traditionally feed 

groups. The results of the observations presented 
in this paper confirm that a properly enriched en-
vironment, especially with new feeding methods, 
means that animals do not waste their energy on 
competition for food to a large extent. The en-
richment used during the experiments provided 
adequate psychic and physical stimulation of the 
meerkats. Moreover, it had a positive effect in 
the reduction of aggressive behaviors within the 
herd. The environmental enrichment related to 
the way the food was provided (insect larvae co-
vered with sand) aroused the greatest interest in 
the meerkats. This type of enrichment should be 
included in the typical conditions for maintaining 
this species in the zoo.

CONCLUSIONS

	 The results of the observations presented 
in this paper confirm that a properly enriched en-
vironment, especially with new feeding methods, 
means that animals do not waste their energy on 
competition for food to a large extent. The en-
richment used during the experiments provided 
adequate psychic and physical stimulation of the 
meerkats. The use of environmental enrichments 
for the meerkats had a positive effect in the re-
duction of aggressive behaviors within the herd. 
The environmental enrichment related to the way 
the food was provided (insect larvae covered with 
sand) aroused the greatest interest in the meer-
kats. This type of enrichment should be included 
in the typical conditions for maintaining this spe-
cies in the zoo.

rEFErENCES

Alligood, C. and Leighty, K. (2015) ‘Putting the 
“E” in SPIDEr: Evolving trends in the evalua-
tion of environmental enrichment efficacy in zoo-
logical settings’, Animal Behavior and Cognition, 
2(3), pp. 200-217.

Association of Zoos and Aquariums (2015) 
https://www.aza.org/accreditation (accessed 15 
May 2021).

Botreau, r. et al. (2007) ‘Definition of criteria for 
overall assessment of animal welfare’, Animal 
Welfare, 16(2), pp. 225-228.



															44 Nr 2/32/2021 I	Nauki Przyrodnicze i Medyczne

www.naukowcy.org.pl             Nauki Przyrodnicze i Medyczne
Clutton-Brock, T.  H. et al. (2001) ‘Contributions 
to cooperative rearing in meerkats’, Animal Be-
haviour, 61(4), pp. 705-710.

Doolan, S. P. and MacDonald, D.W. (1996) ‘Diet 
and foraging behaviour of group‐living meerkats, 
Suricata suricatta, in the southern  Kalahari’, 
Journal of Zoology, 239(4), pp. 697-716.

Erdoğan, S. et al. (2016) ‘Anatomical and scan-
ning electron microscopic study of the tongue in 
the meerkat (Suricata suricatta, Schreber, 1776)’, 
Anatomia, Histologia, Embryologia, 45(1), pp. 
51-59.

Hill, S. P. and Broom, D. M. (2009) ‘Measuring 
zoo animal welfare: theory and practice’,Zoo Bi-
ology, 28(6), pp. 531-544.

Manser, M. B. et al. (2002) ‘Suricate alarm calls 
signal predator class and urgency’, Trends in 
Cognitive Sciences, 6(2), pp. 55-57.

Mellen, J. and MacPhee, M. (2001) ‘Philosophy 
of environmental enrichment: past, present, and 
future’, Zoo Biology, 20(3), pp. 211-226.

Mellor, D. J. (2016) ‘Updating animal welfare 
thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” 
towards “a Life Worth Living”’, Animals, 6(3), 
pp. 1-21. 

Morgan, K. N. and Tromborg, C.T. (2007) ‘Sourc-
es of stress in captivity’, Applied Animal Behav-
iour Science, 102(3-4), pp. 262-302.

Sharpe, L. L. (2005a) ‘Frequency of social play 
does not affect dispersal partnerships in wild 
meerkats’, Animal Behaviour, 70(3), pp. 559-
569.

Sharpe, L. L. (2005b) ‘Play does not enhance so-
cial cohesion in a cooperative mammal’, Animal 
Behaviour, 70(3), pp. 551-558.

Sharpe, L. L. and Cherry, M. I. (2003) ‘Social 
play does not reduce aggression in wild meer-
kats’, Animal Behaviour, 66(5), pp. 989-997.

Sharpe, L. L. et al (2002) ‘Experimental provi-
sioning increases play in free-ranging meerkats’, 
Animal Behaviour, 64(1), pp. 113-121.

Shepherdson, D. J. (2003) ‘Environmental en-
richment: past, present and future’, International 
Zoo Yearbook, 38(1), pp. 118-124.

Thornton, A. and McAuliffe, K. (2006) ‘Teaching 
in wild meerkats’, Science, 313(5784), pp. 227-
229.

Webster J. (2008) ‘Animal welfare: limping to-
wards Eden’, John Wiley & Sons, London, Black-
well Publishing.

Wells, D. L. (2009) ‘Sensory stimulation as en-
vironmental enrichment for captive animals: A 
review’, Applied Animal Behaviour Science, 
118(1-2), pp. 1-11.

Young r. J. (2007) ‘Environmental enrichment 
for captive mammals’, Blackwell Publishing, Ox-
ford.

I Praca wpłynęła do redakcji: 13.07.2021r.



Warunki publikacji
 Czasopismo Journal of Life and Medical Sciences/Nauki Przyrodnicze i Medyczne (ISSN 2353-13-71) 
wydawane jest przez Stowarzyszenie Młodych Naukowców. Zgodnie z §12 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej z dn. 22 lutego 2019  r. (Dz.U. 2019 poz. 
392), wartość punktowa artykułu opublikowanego w czasopiśmie Nauki Przyrodnicze wynosi 5 pkt. Czasopismo indek-
sowane jest w bazie Index Copernicus (ICV 2019: 55.20), ARIANTA, BAZA AGRO. Pełne i bezpłatne wydania cza-
sopisma aktualne i archiwalne znajdują się na stronie Stowarzyszenia www.naukowcy.org.pl, jak również na platformie 
http://libra.ibuk.pl oraz https://www.ibuk.pl/. 

Przyjmujemy do druku artykuły naukowe oryginalne jak i przeglądowe.

Przygotowany artykuł zgodnie z wymaganiami określonymi przez czasopismo, należy przesłać w formie elektronicznej 
na adres kontakt@naukowcy.org.pl. Oświadczenie autorów należy własnoręcznie podpisać i po zeskanowaniu przesłać 
pocztą elektroniczną na adres kontakt@naukowcy.org.pl. 

ZASADY PRZYJMOWANIA PRAC DO DRUKU

1. Czasopismo działa w systemie Open Acces. 

2. Redakcja szczególnie jest zainteresowana artykułami z różnorodnych dziedzin nauk przyrodniczych i medycznych.

3. Tekst musi zwierać następujące informacje: tytuł pracy, imię(ona) (w pełnym brzmieniu) i nazwisko(a) autora(ów), 
nazwę i adres zakładu pracy (w przypadku uczelni: nazwę uczelni, wydział, katedrę/zakład/instytut, adres), adres poczty 
elektronicznej (e-mail).

4. Do pracy należy dołączyć krótkie (nieprzekraczające 300 wyrazów) streszczenie w jęz. angielskim (wraz z tytu-
łem) i polskim, informujące o zasadniczej jej treści. Dodatkowo w obu językach należy podać maksymalnie 5 słów  
kluczowych.

5. Tekst:
- musi zawierać wstęp/wprowadzenie, podsumowanie/wnioski i literaturę oraz podział tekstu właściwego na nagłówki 
- czcionka Times New Roman
- odstępy między wierszami: 1
- bez używania wyróżnień (np. podkreślenia), z wyjątkiem kursywy
- wyraźne odznaczenie tytułów i nagłówków bez ich centrowania
- zaznaczenie akapitów
- wszystkie śródtytuły bez numeracji, czcionką tej samej wielkości
- cytowane w tekście prace zaznaczamy przez podanie nazwiska pierwszego autora i roku publikacji w nawiasie 
półokrągłym, np.(Strahler, 2020), w przypadku dwóch autorów: (Koven and Senbonmatsu, 2013), w przypad-
ku więcej niż dwóch autorów: (Strahler et al., 2018). Przedstawiony format cytowania odpowiada formatowi: 
Cite Them Right 10th ed. – Harvard. Format ten jest dostępny w bezpłatnym oprogramowaniu Mendeley 
wykorzystywanym do zarządzania publikacjami naukowymi. 
- cytowaną literaturę należy zestawić na końcu maszynopisu bez numeracji, w alfabetycznej kolejności, według 
nazwisk autorów, w następujących formatach:

Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  45 

Stowarzyszenie Młodych Naukowców



Koven, N. S. and Senbonmatsu, R. (2013) ‘A neuropsychological evaluation of orthorexia nervosa *’, Open 
Journal of Psychiatry, 3, pp. 214–222. doi: 10.4236/ojpsych.2013.32019.

Strahler, J. et al. (2018) ‘Orthorexia nervosa: A behavioral complex or a psychological condition?’, Journal of 
Behavioral Addictions, 7(4), pp. 1143–1156. doi: 10.1556/2006.7.2018.129.

Strahler, J. (2020) ‘Trait mindfulness differentiates the interest in healthy diet from orthorexia nervosa’, Eating 
and Weight Disorders. Springer International Publishing, (0123456789). doi: 10.1007/s40519-020-00927-2.

6. Rysunki, schematy i fotografie: 
- mają być wkomponowane w treść artykułu z możliwością edycji przez Czasopismo ich lokalizacji;
- opisy na rysunkach powinny być wykonane czcionką odpowiedniej wielkości, nie mniejszą niż 12 punktów; 
- podpisy pod rycinami powinny być zamieszczone pod nimi (w przypadku tabel nad nimi);
- redakcja zaznacza sobie prawo odmówienia przyjęcia artykułu z uwagi na nieczytelny materiały;
- Autor artykułu oświadcza, że ma prawa autorskie do zgłoszonych grafik;
- w przypadku, gdy Autorzy zamierzają włączyć do swego artykułu ilustracje publikowane przez autorów cyto-
wanych prac oryginalnych, należy uzyskać z wydawnictwa zgodę na przedruk. W przypadku braku dołączenia 
zgody Wydawca uznaje, że autorem ilustracji jest osoba nadsyłająca pracę.

7. Do pracy należy dołączyć  „Oświadczenie Autora/ów pracy zgłoszonej do publikacji w czasopiśmie JLMS” 
- wzór oświadczenia dostępny jest na stronie czasopisma. 

8. Autorzy są zobowiązani do wykonania korekty artykułu i zwrotu poprawionego tekstu wiadomością e-mail 
do Redakcji w ciągu 4 dni od chwili otrzymania.

9. Przyjęcie pracy do druku jest równoznaczne z przeniesieniem przez Autora (Autorów) praw autorskich na 
rzecz Wydawcy.

10. Recenzja artykułu:
- do każdej oceny powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów;
- wykonywana jest w modelu, w którym autor(rzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. “double-
blind review proces”);
- ma mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji 
lub jego odrzuceniu.

11. Kontakt z Redakcją:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców 
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl
Redaktor naczelny: dr Mateusz Gortat, tel. 661 657 875

12. Artykuły prosimy nadsyłać na adres e-mail:  kontakt@naukowcy.org.pl

Warunki publikacji

               46 Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Stowarzyszenie Młodych Naukowców



Acceptance rules of article to publish
1. The academic journal functions in Open Access system.

2. The editorial office is particularly interested in the articles concerning the following branches of natural 
science: agrobioengineering, biochemistry, biology, biotechnology, chemistry, ecology, pharmacy, medicine, 
environmental protection, horticulture, food processing technology, toxicology, zoology, zootechnics, human 
nutrition etc.

3. The text must contain the following information: the title of paper, full name and surname(s) of author(s),  
the name and address of workplace (in case of collage: the name of collage, faculty, department/section/insti-
tute, address), e-mail.

4. It is obligatory to include a short (up to 300 words) summary (with the title) in English and Polish, inform-
ing about the basic content of the paper. Additionally, up to five key words in English and Polish must be 
added. 

5. The text:
- must contain an introduction, conclusion(s), references and a division of the main text into sectionheadings;
- Times New Roman font;
- line spacing: 1;
- cannot contain highlighting (such as underlying), using italics is an exception;
- clear distinction of titles and headers, without centering of the text;
- marking paragraphs (indention);
- all the subheadings must be without numeration and with the same font size;
- the articles cited in the text are marked with the name of the author and the year of publication in semicir-
cular brackets, e.g. (Strahler, 2020), in the case of two authors: (Koven and Senbonmatsu, 2013), in the case 
of more than two authors: (Strahler et al., 2018). The citation format shown corresponds to the format: Cite 
Them Right 10th ed. - Harvard. This format is available in the free Mendeley software used to manage scien-
tific publications;
- the cited bibliography should be compiled at the end of the manuscript without numbering, in alphabetical 
order, according to the authors’ surnames, in the following formats:

Koven, N. S. and Senbonmatsu, R. (2013) ‘A neuropsychological evaluation of orthorexia nervosa *’, Open 
Journal of Psychiatry, 3, pp. 214–222. doi: 10.4236 / ojpsych.2013.32019.

Strahler, J. et al. (2018) ‘Orthorexia nervosa: A behavioral complex or a psychological condition?’, Journal of 
Behavioral Addictions, 7 (4), pp. 1143–1156. doi: 10.1556 / 2006.7.2018.129.

Strahler, J. (2020) ‘Trait mindfulness differentiates the interest in healthy diet from orthorexia nervosa’, Eating 
and Weight Disorders. Springer International Publishing, (0123456789). doi: 10.1007 / s40519-020-00927-
2.

Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne  47 

Association Of Young Scientists



6. Drawings, diagrams and photographs:
- are to be incorporated into the content of the article with the possibility of editing their location by the 
Journal;
- descriptions on the drawing should be presented with the adequate font size (no less than 12);
- signatures under the drawing should be placed in the end of the article on a separate page;
- the editorial office reserves the right to refuse acceptance of the article due to unclear drawing;
- author of the article declares having copyright to the published graphics;
- if the authors intend to include in the article the illustrations of the cited authors of original works, the per-
mission of the publisher to reprint the illustrations must be obtained.  

7. Covering letter, signed by all the authors, needs to be included with the paper and should contain the fol-
lowing information:
- the statement about the originality of the article and not submitting the similar paper for publication in 
another journal;
- defining the contribution of individual authors in the creation of the text;
- information about the source of funding (e.g. grant) in the case of original works (signing permission to 
publish the article). The sample is available at www.naukiprzyrodnicze.ssnp.org.pl.

8. The authors are obliged to do proofread of the article and return the revised text via e-mail to the editorial 
office within four days from the date of receiving the article.

9. Acceptance for publication is tantamount to the transfer of copyright from the author(s) to the publisher.

10. The review of article:
- for each assessment at least two independent reviewers are appointed;
- the recommended solution is “double-blind evaluation process” in which both the reviewers and the authors 
do not know each other’s identity;
- is to be prepared in written form with the conclusion in the end which specify whether the article is going 
to be published or refused.

11. Contact:
Stowarzyszenie Młodych Naukowców 
e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl 
Editor in Chief: Mateusz Gortat, tel. 661 657 875

12. Please, send your article to the following e-mail: kontakt@naukowcy.org.pl .

13. The author bears the costs of all the positive reviews in the case of not making corrections to the article, as 
a result the article will not be approved for publication. 

Acceptance rules of article to publish

               48 Nr 2/32/2021 I Nauki Przyrodnicze i Medyczne

Association Of Young Scientists




