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WPROWADZENIE
Program Rolnoœrodowiskowy jest jedn¹ z form finansowej pomocy udzielanej
rolnikom przez Uniê Europejsk¹. Program ten jest inny ni¿ pozosta³e dzia³ania
pomocowe, poniewa¿ jego g³ównym przes³aniem jest zachowanie piêkna przyrody
i krajobrazu naszych wsi.
Niezwyk³e, zachowane dot¹d wartoœci przyrodnicze i krajobrazowe polskich
terenów wiejskich, wynikaj¹ce z zami³owania rolników do tradycji, s¹ wartoœci¹
coraz bardziej dostrzegan¹ w Europie i mog¹ staæ siê – obok zdrowej ¿ywnoœci
– miêdzynarodow¹ wizytówk¹ polskiej wsi.
l
l
l
l

Cele KRAJOWEGO PROGRAMU ROLNOŒRODOWISKOWEGO to:
promocja systemów produkcji rolniczej przyjaznej dla œrodowiska;
zachowanie ró¿norodnoœci biologicznej siedlisk pó³naturalnych;
zachowanie starych ras zwierz¹t hodowlanych i odmian roœlin uprawnych;
podniesienie œwiadomoœci ekologicznej mieszkañców wsi.

KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY oznacza prze³om w systemie ochrony przyrody w Polsce, bowiem zak³ada, ¿e rolnik mo¿e z powodzeniem
chroniæ przyrodê na terenie w³asnego gospodarstwa. W ten sposób ochrona przyrody, œrodowiska i krajobrazu przestaje byæ domen¹ urzêdników lub leœników.
Wychodzi ona równie¿ poza granice obszarów chronionych – parków narodowych,
czy rezerwatów.
Tak jak i zarz¹dy tych obszarów, tak i rolnik bêdzie potrzebowa³ pieniêdzy na
realizacjê ochrony. Œrodki te ma zapewniæ w³aœnie KRAJOWY PROGRAM ROLNOŒRODOWISKOWY.
Udzia³ w KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM jest ca³kowicie dobrowolny. Za udzia³ w Programie rolnik bêdzie otrzymywa³ wynagrodzenie
w formie rekompensaty za ograniczenia lub prace wykonane na rzecz ró¿norodnoœci biologicznej, œrodowiska i krajobrazu.
W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM w latach 20042006 bêd¹ mogli uczestniczyæ:
l rolnicy (osoby fizyczne lub osoby prawne) posiadaj¹cy gospodarstwo rolne,
którzy prowadz¹ dzia³alnoœæ rolnicz¹ na powierzchni co najmniej 1 hektara
u¿ytków rolnych.
Program obejmuje:
l stosowanie metod przyjaznych dla œrodowiska, a tak¿e prowadzenie gospodarstw
ekologicznych;
l utrzymanie ³¹k i pastwisk ekstensywnych o wysokich walorach przyrodniczych;
l stosowanie miêdzyplonów w celu ochrony gleb i wód oraz zmniejszenia strat azotu;
l zachowanie rodzimych ras zwierz¹t gospodarskich.
W latach 2007-2013 Krajowy Program Rolnoœrodowiskowy zostanie rozszerzony o dodatkowe pakiety rolnoœrodowiskowe.
Niezale¿nie od mo¿liwoœci uzyskania dotacji warto podj¹æ trud wykonywania
Programu, poniewa¿ dotyczy on wartoœci niewymiernych i ponadmaterialnych:
piêkna wiejskiego krajobrazu, zachowania w nim elementów dzikiej przyrody,
przekazania poszanowania dla tych wartoœci naszym dzieciom.
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W Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym od 2005 r. ochrona zasobów
genetycznych zwierz¹t przewidziana jest jako odrêbny pakiet: „Zachowanie lokalnych ras zwierz¹t gospodarskich” – patrz tabela poni¿ej.
Typ pakietu

Rodzaj
pakietu

Opcje pakietów

Zasięg

Bydło polskie czerwone
Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich

OCHRONA ZASOBÓW GENETYCZNYCH

Bydło białogrzbiete
Koniki polskie
Konie huculskie
Konie małopolskie
Konie śląskie
Owce rasy wrzosówka
Owce rasy świniarka
Owce rasy olkuska

Cały kraj

Polskie owce górskie odmiany barwnej
Owce rasy merynos barwny
Owce uhruskie
Owce wielkopolskie
Owce żelaźnieńskie
Owce korideil
Owce kamienieckie
Owce pomorskie

Bli¿sze informacje na temat Programu znajdziesz w broszurze:
„Przewodnik po Krajowym Programie Rolnoœrodowiskowym”.
Pakiet ten dzieli siê na opcje, z których ka¿da obejmuje inny gatunek lub rasê
zwierzêcia. Celem pakietu jest ochrona zasobów genetycznych poprzez utrzymywanie w gospodarstwach stad rodzimych ras zwierz¹t zagro¿onych wyginiêciem.
Rasy rodzime, wypierane obecnie przez rasy wysokowydajne, musz¹ byæ objête
ochron¹ jako istotny komponent ró¿norodnoœci biologicznej wytworzonej przez
cz³owieka. Unikatowe pule genowe, jakie reprezentuj¹, mog¹ okazaæ siê niezbêdne w przysz³oœci i odegraæ du¿¹ rolê w dalszym rozwoju hodowli i produkcji
zwierzêcej.
Rodzime (lokalne) rasy s¹ doskonale przystosowane do lokalnych, czêsto bardzo
trudnych warunków œrodowiska. Cechuje je zwykle ni¿sza u¿ytkowoœæ, rekompensowana jednak mniejszymi wymaganiami pokarmowymi i dobrym wykorzystaniem
pasz, g³ównie gospodarskich. Rasy rodzime posiadaj¹ wiele cennych cech takich
jak: odpornoœæ na choroby i stres, wysoka p³odnoœæ i plennoœæ, dobre cechy mateczne, d³ugowiecznoœæ, a uzyskiwane od nich produkty bardzo czêsto odznaczaj¹
siê szczególn¹, unikatow¹ jakoœci¹.
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Rasy te maj¹ tak¿e du¿e znaczenie ze wzglêdu na ich zwi¹zek z tradycj¹ i kultur¹
lokalnych spo³ecznoœci oraz na rolê, jak¹ pe³ni³y w historii rozwoju regionu.
Rasy rodzime s¹ szczególnie przydatne do utrzymywania w systemie produkcji
ekstensywnej, po³¹czonej z wypasem ekologicznym, co pozwala na efektywne
zagospodarowanie terenów pó³naturalnych, o ubogich zasobach paszowych. Powinny byæ one upowszechniane ze szczególnym uwzglêdnieniem okolic, gdzie
¿ywe s¹ tradycje ich chowu.
Uwarunkowanie genetyczne wielu z tych cech, szczególnie zwi¹zanych z adaptacj¹ i odpornoœci¹ nie jest jeszcze w pe³ni rozpoznane, ale w miarê postêpu badañ
molekularnych mo¿na oczekiwaæ, ¿e wykorzystanie cennych genów wystêpuj¹cych
u lokalnych genotypów mo¿e znacznie wzrosn¹æ i przyczyniæ siê do poprawy
efektywnoœci produkcji zwierzêcej.
W Programie Rolnoœrodowiskowym brane bêd¹ pod uwagê rasy byd³a, koni
i owiec, objête w Polsce programami hodowlanymi ochrony populacji. Preferowane rasy to:
l byd³o – polskie czerwone, bia³ogrzbiete;
l konie – koniki polskie, hucu³y (przewidywane do ochrony s¹ konie ma³opolskie
i œl¹skie);
l owce – rasy wrzosówka, œwiniarka, olkuska, polska owca górska odmiany
barwnej, merynos barwny, uhruska, wielkopolska, ¿elaŸnieñska, korideil, kamieniecka, pomorska.
Wymogi dla pakietu:
– Stosowanie siê do zasad „Zwyk³ej dobrej praktyki rolniczej”.
– Byd³o, konie i owce wymienionych wy¿ej ras hodowane jako stada wydzielone
lub jako uzupe³nienie stad innych ras.
– Liczebnoœæ stada co najmniej:
t 4 krowy lub
t 3 klacze lub
t 5 matek owcy olkuskiej lub
t 10 matek owiec pozosta³ych ras, wpisanych do ksi¹g zwierz¹t hodowlanych
danej rasy.
– Wpis zwierz¹t do ksi¹g hodowlanych i prowadzenie dokumentacji hodowlanej
stada.
– Kojarzenie klaczy z ogierami tej samej rasy.
– Chów zwierz¹t czystorasowych (tylko w przypadku byd³a polskiego czerwonego
dopuszczalny jest 50% udzia³ genotypu innej rasy czerwonej).

W pocz¹tkowym okresie wdra¿ania w Polsce Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego, pakiet „Zachowanie lokalnych ras zwierząt gospodarskich” planowany
do wdrożenia od 2005 r. będzie obejmował tylko rodzime rasy byd³a, koni i owiec.
Pozosta³e gatunki zwierz¹t, tj. trzoda, drób, zwierzêta futerkowe, ryby i pszczo³y
bêd¹ uczestniczy³y w Programie Ochrony Zasobów Genetycznych na dotychczasowych
zasadach. Rozwi¹zanie takie powodowane by³o koniecznoœci¹ stopniowego wdra¿ania
Programu Rolnoœrodowiskowego, a wybór gatunków zwierz¹t roœlino¿ernych podyktowany by³ potrzeb¹ powi¹zania ochrony ras rodzimych z dzia³aniami dotycz¹cymi
wypasu, maj¹cymi na celu ochronê pastwisk przed zakrzaczaniem.
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Bli¿sze informacje o wypasie znajdziesz w broszurze:
„Wypas jako instrument ochrony ró¿norodnoœci biologicznej”.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Zak³ada siê, że u¿ytkowanie ras objêtych Programem bêdzie realizowane w systemie produkcji ekstensywnej oraz w gospodarstwach ekologicznych i agroturystycznych, gdzie ich u¿ytkowanie pe³ni tak¿e funkcje pozaprodukcyjne, a zw³aszcza
edukacyjne.
Nie bêd¹ brane pod uwagê przy realizacji Programu stada ju¿ dotowane w ramach
Programu Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierz¹t.
Obszar wdra¿ania obejmuje ca³y kraj ze szczególnym uwzglêdnieniem tradycyjnego zasiêgu wystêpowania poszczególnych ras.
Na koñcu broszury znajduje siê spis literatury przedmiotu oraz s³owniczek
specjalistycznych pojêæ.
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CO TO SĄ ZASOBY
GENETYCZNE ZWIERZĄT?
Przez zasoby genetyczne zwierz¹t rozumiemy wszystkie gatunki zwierz¹t gospodarskich i populacje w ich obrêbie, które ze wzglêdów u¿ytkowych, naukowych
b¹dŸ kulturowych maj¹ albo mog¹ mieæ w przysz³oœci znaczenie dla cz³owieka.
Populacje w obrêbie gatunków mog¹ obejmowaæ rasy, odmiany, selekcjonowane
linie i rody zwierz¹t, jak te¿ populacje lokalne i populacje pierwotne, podlegaj¹ce
procesowi udomowiania oraz populacje gatunków bêd¹cych dzikimi przodkami
czy krewniakami zwierz¹t gospodarskich.
Rasy zwierz¹t s¹ identyfikowane przez ich specyficzne cechy eksterieru,
pozwalaj¹ce na odró¿nienie ich od osobników tego samego gatunku (np. umaszczenie i charakter okrywy, budowa cia³a, kszta³t i wielkoœæ rogów, uszu itp.),
b¹dŸ poprzez sposób wytworzenia, zwi¹zany z izolacj¹ geograficzn¹, kierunkiem
prowadzonej selekcji itp. Przyk³adem mog¹ byæ liczne rasy byd³a czerwonego
nizinnego, wytworzone w ró¿nych regionach Europy.

Jaki jest stan
zasobów genetycznych zwierz¹t na œwiecie?
Jest zadziwiaj¹ce, ¿e mimo olbrzymiego bogactwa gatunków ssaków i ptaków
na œwiecie tylko nieliczne z nich zosta³y udomowione i zyska³y du¿e znaczenie
w rolnictwie i produkcji ¿ywnoœci. Spoœród znanych ponad 50 000 gatunków ssaków i ptaków tylko oko³o 40 ma istotne znaczenie gospodarcze, a 14 z nich dostarcza ponad 80% produkcji pochodzenia zwierzêcego. Dziewiêæ najwa¿niejszych
gatunków zwierz¹t gospodarskich, których udzia³ szacowany jest na 90% produkcji
rolniczej i wy¿ywienia ludnoœci œwiata, to: byd³o, bawo³y, konie, os³y, owce, kozy,
œwinie, kury i kaczki.
Od 12 000 lat te wybrane gatunki zwierz¹t podlega³y procesowi udomowienia
i ewolucji, czego efektem by³o powstanie olbrzymiej liczby ras i odmian o unikalnych genotypach i cechach u¿ytkowych, zaadaptowanych do specyficznych,
czêsto skrajnie trudnych warunków œrodowiskowych oraz do potrzeb lokalnych
spo³ecznoœci.
Organizacja do Spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa (FAO) prowadzi œwiatow¹ bazê
danych o zasobach zwierz¹t gospodarskich, DAD-IS (Domestic Animal Diversity
Information System – www.fao.org/dad-is).
Do koñca grudnia 1999 r., w bazie FAO zgromadzono informacje o 5330 rasach
nale¿¹cych do 16 gatunków ssaków. Najwiêcej ras wytworzonych zosta³o u owiec
(1495) i byd³a (1479) oraz koni (820), œwiñ ( 649) i kóz (587). W przypadku 14
gatunków ptaków domowych baza zawiera³a informacje o 1049 rasach, z których
najwiêcej zarejestrowano u kur (734) oraz kaczek (85) i gêsi (68).
Rozmieszczenie ras w poszczególnych rejonach œwiata nie jest równomierne.
Najwiêksz¹ liczbê ras odnotowano w Europie (2512 ras ssaków i 611 ras ptaków),
co wynika z faktu, ¿e zasoby genetyczne zwierz¹t na naszym kontynencie zosta³y
najlepiej rozpoznane i opisane.
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Wiele gatunków bêd¹cych dzikimi przodkami zwierz¹t gospodarskich ju¿
wyginê³o – czego przyk³adem mo¿e byæ tur, którego ostatni osobnik pad³ w Puszczy
Jaktorowskiej w 1727 roku. Do ¿yj¹cych dzisiaj przodków i krewniaków zwierz¹t
gospodarskich zaliczyæ mo¿na ponad 80 gatunków.
Jak widaæ, zasoby genetyczne zwierz¹t w œwiecie obejmuj¹ nieliczne gatunki
– ale wynagradza to olbrzymia zmiennoœæ ras, odmian i linii, jaka wytworzy³a siê
w obrêbie poszczególnych z nich dziêki u¿ytkowaniu w bardzo zró¿nicowanych
warunkach œrodowiskowych i dziêki intuicji, a z czasem œwiadomej pracy hodowlanej cz³owieka.
Niestety, ró¿norodnoœæ zasobów genetycznych zwierz¹t zmniejsza siê
w zastraszaj¹cym tempie. Wed³ug danych FAO po³owa ras wystêpuj¹cych na
pocz¹tku wieku w Europie ju¿ wyginê³a, a oko³o 30% ras zwierz¹t gospodarskich
na œwiecie jest zagro¿onych wyginiêciem. W Polsce tak¿e mamy przyk³ady ras
i odmian, które bezpowrotnie utraciliœmy, i których nie da siê ju¿ odtworzyæ, takich
jak byd³o czerwone rawickie i œl¹skie, owce ³owickie, karnówki czy krukówki.
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ROLA I ZNACZENIE ZASOBÓW
GENETYCZNYCH ZWIERZĄT
Dane FAO wskazuj¹, ¿e produkcja zwierzêca stanowi 30-40% ca³kowitej
wartoœci produkcji rolniczej na œwiecie, a dochód dla blisko 2 miliardów osób
w ca³oœci lub w czêœci zwi¹zany jest z u¿ytkowaniem zwierz¹t. Zwierzêta dostarczaj¹ przede wszystkim po¿ywienia (mleka, miêsa i jaj), ale ich znaczenie
w rolnictwie i gospodarce znacznie wybiega poza produkcjê ¿ywnoœci.
Zwierzêta gospodarskie s¹ Ÿród³em ró¿nych surowców – jak skóry, we³na, koœci,
a ich nawóz mo¿e byæ wykorzystywany na opa³ lub do produkcji energii (biogaz).
W krajach rozwijaj¹cych siê zwierzêta s¹ ci¹gle podstawowym Ÿród³em si³y
poci¹gowej i energii w rolnictwie oraz w transporcie wiejskim, a w wielu regionach
górskich przewóz ludzi i towarów uzale¿niony jest wy³¹cznie od u¿ytkowania
zwierz¹t jucznych. Zwierzêta gospodarskie s¹ te¿ swego rodzaju kapita³em i walut¹
w spo³ecznoœciach, które nie rozwinê³y jeszcze sprawnych systemów bankowych.
Miejscowe rasy zwierz¹t s¹ istotnym elementem w tradycji, obrzêdowoœci i kulturze spo³ecznoœci lokalnych; czêsto te¿ s¹ elementem œwiadcz¹cym o statusie
spo³ecznym.
W warunkach Polski niektóre z opisanych powy¿ej funkcji, w³aœciwych dla
krajów rozwijaj¹cych siê, nie maj¹ zastosowania. Wa¿ny jest natomiast fakt, ¿e
u¿ytkowanie zwierz¹t ma du¿e znaczenie w generowaniu dochodów z produkcji
rolniczej (produkcja zwierzêca ma wy¿sz¹ towarowoœæ ni¿ produkcja roœlinna i jej
wartoœæ stanowi 67% ca³kowitej produkcji rolniczej). Trudna do przecenienia jest
w naszych warunkach równie¿ rola zwierz¹t w zachowaniu ¿yznoœci i struktury
gleby, zarówno poprzez produkcjê nawozów organicznych, jak i spasanie u¿ytków
zielonych. Wypas, przy w³aœciwej obsadzie, sprzyja tak¿e zachowaniu ró¿norodnoœci
gatunkowej runi pastwiskowej i zasiedlaj¹cych j¹ drobnych gatunków zwierz¹t.

Argumenty na rzecz
ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t
Zmiennoœæ, któr¹ przez tysi¹clecia wytworzy³a ewolucja, œrodowisko i œwiadoma
praca hodowców, stanowi olbrzymi kapita³, którego w przypadku utraty lokalnych
ras i odmian zwierz¹t nie da siê nigdy odbudowaæ.
Wg FAO, status zagro¿enia populacji oceniany na poziomie poszczególnych
krajów, okreœlany jest wg nastêpuj¹cych kryteriów:
l Populacja o krytycznej liczebnoœci:
– ca³kowita liczba samic jest ni¿sza ni¿ 100 sztuk lub ca³kowita liczba samców
jest mniejsza/równa 5.
l Populacja zagro¿ona wyginiêciem:
– ca³kowita liczba samic wynosi od 100 do 1000 sztuk lub ca³kowita liczba
samców jest mniejsza/równa 20, a wiêksza ni¿ 5.
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Kryteria te okreœlaj¹ jedynie wielkoœæ populacji w stanie aktualnego zagro¿enia
wyginiêciem, a nie wielkoœæ populacji, która powoduje, ¿e dan¹ rasê nale¿y
obj¹æ programem ochrony dla zapewnienia zachowania jej pe³nej puli genowej.
Dzia³ania takie nale¿y podejmowaæ znacznie wczeœniej, zanim nie dojdzie do
utraty zmiennoœci genetycznej danej rasy.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Najwiêkszym zagro¿eniem dla zachowania istniej¹cej ró¿norodnoœci zwierz¹t
gospodarskich jest coraz wiêksza specjalizacja wystêpuj¹ca w nowoczesnej produkcji zwierzêcej. Produkcja intensywna, metodami przemys³owymi, oparta jest
na niewielkiej liczbie wysoko wydajnych ras, które przez wiele pokoleñ by³y intensywnie selekcjonowane w kierunku jednostronnej u¿ytkowoœci (mlecznej, miêsnej,
nieœnej), przy wysokim poziomie ¿ywienia i w œciœle kontrolowanych warunkach
œrodowiskowych.
Tempo, w jakim intensywne systemy wkraczaj¹ do produkcji zwierzêcej na
œwiecie, stanowi powa¿ne zagro¿enie dla zachowania lokalnych ras, odznaczaj¹cych
siê ni¿sz¹ u¿ytkowoœci¹ jednostkow¹, ale za to doskonale przystosowanych
do miejscowych, czêsto trudnych warunków œrodowiskowych (klimatu, gleb,
ukszta³towania terenu), ograniczonych i ubogich zasobów paszowych oraz prymitywnych systemów chowu.
Zmiennoœæ genetyczna wystêpuj¹ca w obrêbie populacji zwierz¹t jest tworzywem hodowców; pozwala na doskonalenie ju¿ u¿ytkowanych oraz wytwarzanie
nowych ras, odpowiadaj¹cych aktualnym potrzebom produkcji zwierzêcej. Kierunek prac hodowlanych zale¿eæ bêdzie od zagro¿eñ i zmian, jakie stwarzaæ mo¿e
w przysz³oœci œrodowisko, od tempa postêpu biotechnologicznego, jak te¿ od nowych wymagañ zwi¹zanych z ¿ywieniem cz³owieka oraz od ró¿nych uwarunkowañ
spo³eczno-ekonomicznych. Wiêkszoœæ z tych czynników, kszta³tuj¹cych przysz³e
kierunki pracy hodowlanej, jest obecnie bardzo trudna, czy wrêcz niemo¿liwa do
przewidzenia. St¹d te¿ zachowanie zmiennoœci genetycznej mo¿e byæ traktowane
jako swego rodzaju polisa ubezpieczeniowa, gwarantuj¹ca bezpieczn¹ przysz³oœæ
produkcji zwierzêcej.
Prowadzona przez dziesi¹tki lat selekcja i kontrolowane kojarzenia spowodowa³y,
¿e zmiennoœæ genetyczna w obrêbie u¿ytkowanych przez cz³owieka populacji
zosta³a znacznie ograniczona, a jednoczeœnie wiêkszoœæ gatunków zwierz¹t gospodarskich nie posiada ju¿ dzikich przodków, od których mo¿na by pozyskaæ
i wykorzystaæ materia³ genetyczny. Jest oczywiste, ¿e niewielka liczba wysokowydajnych ras, przystosowanych do intensywnych warunków produkcji, nie stanowi
wystarczaj¹cej rezerwy genetycznej zabezpieczaj¹cej przysz³e potrzeby cz³owieka.
Obawy tak¿e budzi mo¿liwoœæ szybkiego rozprzestrzenia siê wad i chorób genetycznych w populacjach zwierz¹t o bardzo zawê¿onej zmiennoœci genetycznej.
W regionach o trudnych warunkach przyrodniczych, np. na obszarach górskich, intensyfikacja produkcji rolnej nie jest mo¿liwa i wprowadzanie wyspecjalizowanych ras kulturalnych skazane jest z góry na niepowodzenie. W takich
warunkach produkcja o charakterze ekstensywnym powinna opieraæ siê na
u¿ytkowaniu lokalnych genotypów, które s¹ przystosowane do miejscowych warunków œrodowiskowych (klimat, gleby, zagro¿enie chorobami, system chowu,
ubogie zasoby paszowe). Tylko u¿ytkowanie lokalnie zaadoptowanych zwierz¹t
mo¿e umo¿liwiæ zagospodarowanie rozleg³ych, nieprzydatnych do uprawy polowej
obszarów, które bez ich udzia³u nie by³yby w ogóle u¿ytkowane.
Rasy rodzime maj¹ bardzo du¿e znaczenie ze wzglêdu na rolê, jak¹ pe³ni³y w historii
rozwoju regionów, z których siê wywodz¹. Ich funkcje przyrodniczo-krajobrazowe,
etnograficzne i spo³eczno-kulturowe powoduj¹, ¿e nale¿y je uznaæ za œwiadectwo
tradycji i kultury materialnej lokalnych spo³ecznoœci i z tego te¿ wzglêdu zachowaæ
dla przysz³ych pokoleñ.
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DZIA³ANIA PODEJMOWANE DLA ZACHOWANIA
ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT
4.1. Dzia³ania podejmowane na œwiecie
Realizuj¹c postanowienia i zadania wynikaj¹ce z Konwencji o Ró¿norodnoœci
Biologicznej FAO podjê³o dzia³ania na rzecz ochrony zasobów genetycznych roœlin
uprawnych i zwierz¹t gospodarskich, koordynuj¹c wspó³pracê miêdzynarodow¹
w tej dziedzinie.
Cele Œwiatowej Strategii FAO Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierz¹t
Gospodarskich:
l wytworzenie miêdzynarodowych struktur i mechanizmów wspieraj¹cych dzia³ania
poszczególnych krajów w realizacji krajowych strategii zrównowa¿onego
u¿ytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich;
l inwentaryzowanie, charakteryzowanie oraz monitorowanie œwiatowych zasobów
genetycznych zwierz¹t gospodarskich, poprzez prowadzenie Œwiatowej Bazy
Danych (Domestic Animal Diversity Information System, DAD-IS), dostêpnej
w sieci internetowej pod adresem: http://www.fao.org/dad-is;
l prowadzenie Systemu Wczesnego Ostrzegania monitoruj¹cego zagro¿one populacje zwierz¹t gospodarskich; podstaw¹ tego systemu jest DAD-IS oraz „Czerwona Ksiêga” (World Watch List), identyfikuj¹ca rasy zagro¿one wyginiêciem
i o krytycznej wielkoœci populacji; ostatnia trzecia edycja WWL ukaza³a siê
w grudniu 2000 r.;
l wspieranie podejmowanych w skali krajowej, regionalnej i miêdzynarodowej
dzia³añ w kierunku opracowywania i prowadzenia programów ochrony ras
zagro¿onych wyginiêciem oraz promowania ich szerszego u¿ytkowania.
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W 1993 roku zainicjowany zosta³ w FAO program pracy, który obecnie nosi nazwê:
Œwiatowa Strategia Zachowania Zasobów Genetycznych Zwierz¹t (Global Strategy for
Management of Farm Animal Genetic Resources). Strategia jest realizowana w oparciu o oœrodki koordynacyjne powo³ane na poziome krajowym, oœrodki regionalne
i œwiatowy oœrodek koordynacyjny z siedzib¹ w ramach FAO w Rzymie.
W 1996 roku Polska zosta³a zaproszona do wspó³pracy w ramach Œwiatowej
Strategii FAO i do powo³ania odpowiednich struktur krajowych. Decyzj¹ Ministra Rolnictwa i Gospodarki ¯ywnoœciowej w lipcu 1996 roku zadania Krajowego Oœrodka Koordynacyjnego powierzone zosta³y Centralnej Stacji Hodowli
Zwierz¹t, a w styczniu 2000 roku zadania te przejê³o Krajowe Centrum Hodowli
Zwierz¹t.
W zwi¹zku z przekszta³ceniami zachodz¹cymi w organizacji krajowej hodowli
zwierz¹t od stycznia 2002 r. funkcjê Krajowego Oœrodka Koordynacyjnego pe³ni
Instytut Zootechniki. Przy Krajowym Oœrodku dzia³a Zespó³ Doradczy oraz 9 Grup
Roboczych zajmuj¹cych siê poszczególnymi gatunkami i grupami zwierz¹t,
a mianowicie grupy ds. ochrony zasobów genetycznych byd³a, koni, owiec i kóz,
trzody chlewnej, drobiu, zwierz¹t futerkowych, ryb, pszczó³ oraz biotechnologii.
Krajowy Oœrodek Koordynacyjny wspó³pracuje z resortami rolnictwa, œrodowiska,
placówkami badawczymi i edukacyjnymi, organizacjami pozarz¹dowymi oraz hodowcami, co przedstawiono na schemacie.
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4.2. Program ochrony populacji zasobów genetycznych
zwierz¹t gospodarskich realizowany w kraju
Dzia³ania na rzecz ochrony i restytucji ras rodzimych maj¹ w Polsce d³ug¹
tradycjê i od wielu lat wspomagane by³y finansowo ze œrodków funduszu postêpu
biologicznego. Jednak dopiero po 1996 roku dzia³ania te zosta³y sformalizowane.
W maju 2000 r., na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczêto
realizacjê programów hodowlanych ochrony zasobów genetycznych populacji
zwierz¹t gospodarskich. £¹cznie zosta³y zatwierdzone 32 programy ochrony
zasobów genetycznych, które obejmowa³y 75 ras, odmian, linii i rodów zwierz¹t
gospodarskich i ryb. Programy te precyzuj¹ cele i harmonogram dzia³añ, a tak¿e
zakres ochrony in situ i ex situ. Programy okreœlaj¹ równie¿ zasady i metody pracy
hodowlanej oraz wskazuj¹ organizacje odpowiedzialne za ich realizacjê.
Realizatorami programów hodowlanych ochrony s¹ przede wszystkim hodowcy
utrzymuj¹cy zwierzêta chronionej populacji oraz organizacje prowadz¹ce ksiêgi
dla danego gatunku/rasy, a mianowicie:
l Krajowe Centrum Hodowli Zwierz¹t dla byd³a, drobiu, zwierz¹t futerkowych
i pszczó³;
l Polski Zwi¹zek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS dla œwini
rasy pu³awskiej;
l Akademia Rolnicza w Poznaniu dla
œwiñ ras z³otnicka bia³a i pstra;
l Polski Zwi¹zek Hodowców Koni dla
koni;
l Polski Zwi¹zek Owczarski dla owiec.
W przypadku ryb realizatorami programów ochrony s¹ zak³ady utrzymuj¹ce
dan¹ populacjê. Nadzór nad realizacj¹
programów ochrony sprawuje Instytut
Zootechniki, Krajowy Oœrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych
Zwierz¹t poprzez Zespó³ Doradczy
i Grupy Robocze ds. ochrony zasobów
genetycznych poszczególnych populacji
zwierz¹t gospodarskich oraz ryb – patrz
schemat.

Schemat Krajowego Oœrodka Koordynacyjnego
ds. Zasobów Genetycznych Zwierz¹t
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METODY OCHRONY
ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT
Wyró¿niamy dwie metody ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t: metodê
in situ – w miejscu wystêpowania i ex situ – poza miejscem wystêpowania.
Ochrona in situ:
l to utrzymywanie stad ¿ywych zwierz¹t w tradycyjnym regionie chowu.
Ochrona ex situ:
l to utrzymywanie stad ¿ywych zwierz¹t poza tradycyjnym regionem wytworzenia
i chowu (w innej czêœci kraju, w rezerwatach, parkach, ogrodach zoologicznych)
l oraz, znacznie czêœciej – przechowywanie g³êboko zamro¿onego materia³u
biologicznego, przede wszystkim nasienia, zarodków i oocytów, a tak¿e
fragmentów tkanek i wyizolowanego DNA.

Kierunki ochrony in situ
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Programy ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t gospodarskich realizowane
s¹ g³ównie metod¹ in situ. Metoda ta zapewnia ochronê poprzez u¿ytkowanie
z jednoczesnym doskonaleniem specyficznych i wartoœciowych cech danej rasy.
Istnieje kilka mo¿liwoœci prowadzenia skutecznej ochrony in situ. W przypadku
niektórych ras mo¿liwe jest szersze ich w³¹czanie do okreœlonych systemów
produkcyjnych, np. do krzy¿owania towarowego po stronie matecznej (œwinie
pu³awskie do produkcji loszek krzy¿ówkowych dla stad towarowych); do chowu ekstensywnego i przyzagrodowego (np. kury zielononó¿ki kuropatwiane
i ¿ó³tonó¿ki kuropatwiane).
Produkcja towarów markowych pochodz¹cych od ras rodzimych jest bardzo
popularna w krajach Europy zachodniej, gdzie zarówno produkty mleczarskie
(g³ównie sery), jak i wysokogatunkowe wyroby wêdliniarskie pochodz¹ od
konkretnych ras i opatrzone s¹ znakiem firmowym (np. sery: Parmigiano Reggiano Abondance, Beaufort, Comt, Reblochon, Fontina, Roquefort, Feta, szynka
parmeñska).
W Polsce coraz czêœciej podejmowane s¹ próby wypromowania markowych,
wysokiej jakoœci produktów od ras rodzimych, ale dzia³ania takie prowadzone
s¹ na niewielk¹ skalê. Uczestnicz¹ w nich g³ównie organizacje pozarz¹dowe
zainteresowane promowaniem ochrony agrobioró¿norodnoœci w powi¹zaniu
z ochron¹ przyrody, w ramach prowadzonych projektów (np. marketing jaj od
kur zielononó¿ek w dolinie Baryczy i na Kurpiach).
Kolejn¹ mo¿liwoœci¹ jest szersze wykorzystanie rodzimych ras zwierz¹t
roœlino¿ernych w kontroli wegetacji i pielêgnacji krajobrazu. Ma to szczególne
znaczenie na terenach cennych przyrodniczo, a tak¿e na terenach objêtych ochron¹
przyrody, gdzie konieczne jest stosowanie wypasu dla zachowania specyficznego
charakteru ekosystemów i wystêpuj¹cej tam bioró¿norodnoœci gatunków wolno
¿yj¹cych. Przyk³adem mog¹ byæ tu trwa³e u¿ytki zielone terenów górskich i pogórza, doliny rzeczne, ³¹ki i polany œródleœne. W warunkach polskich du¿e znaczenie
ma tak¿e kontrola wegetacji na terenach, gdzie zaniechano produkcji rolnej (tereny
od³ogowane), co prowadzi do ich zachwaszczania, sukcesji i degradacji, a tak¿e
obni¿a walory krajobrazu wiejskiego. Do tego typu us³ug dla œrodowiska szcze-
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gólnie predestynowane s¹ rasy rodzime, doskonale przystosowane do lokalnych
warunków œrodowiskowych i ekstensywnego systemu u¿ytkowania.
Rasy rodzime maj¹ te¿ szansê byæ szerzej u¿ytkowane w gospodarstwach ekologicznych, a przede wszystkim gospodarstw agroturystycznych. Stanowi¹ one
nie tylko Ÿród³o produktów zwierzêcych o wysokiej wartoœci pozyskiwanych
w naturalnych warunkach chowu, lecz tak¿e nieod³¹czny element rodzimego
krajobrazu i s¹ olbrzymi¹ atrakcj¹ dla turystów. Utrzymywanie ras rodzimych
w gospodarstwach agroturystycznych pe³ni wa¿ne funkcje popularyzatorskie,
promocyjne i edukacyjne.

Stan ochrony zwierz¹t gospodarskich ex situ w Polsce
Programy hodowlane ochrony zasobów genetycznych poszczególnych populacji
okreœlaj¹ potrzebê i zakres gromadzenia i przechowywania materia³u biologicznego w bankach ex situ oraz zasady wykorzystania tego materia³u. W krajowych
programach prowadzenie banku genów przewidywane jest dla byd³a, owiec, ryb
i koni, a w przysz³oœci tak¿e dla trzody chlewnej i lisów pospolitych.
W listopadzie 2001 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi okreœli³o instytucje mog¹ce przechowywaæ i gromadziæ materia³ biologiczny populacji zwierz¹t
gospodarskich i ryb objêtych ochron¹ zasobów genetycznych. S¹ to:
l Instytut Zootechniki w Krakowie dla byd³a i owiec;
l Centrum Rozrodu Koni przy Stadzie Ogierów Sp. z o.o. w £¹cku dla koni;
l Zak³ad Andrologii Molekularnej Instytutu Rozrodu Zwierz¹t i Badañ ¯ywnoœci
PAN w Olsztynie dla pstr¹ga têczowego;
l Zak³ad Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej PAN w Go³yszu dla karpia.
Obecnie banki ex situ prowadzone s¹ dla byd³a polskiego czerwonego, owiec
rasy wrzosówka i œwiniarka, pstr¹ga têczowego oraz karpia. W Instytucie Zootechniki w ramach realizowanych wczeœniej programów zachowania zasobów
genetycznych zwierz¹t gospodarskich zgromadzono ponad 40 tys. dawek nasienia i blisko 2000 zarodków byd³a polskiego czerwonego oraz mniejsze iloœci
nasienia i zarodków owiec ras œwiniarka i wrzosówka. Bank nasienia dla pstr¹ga
têczowego, prowadzony jest od 1999 roku,
liczy oko³o 70 tys. porcji nasienia; bank dla
karpia dzia³aj¹cy od roku 2001 zgromadzi³
22,5 tys. porcji nasienia. Tworzenie banków
genów dla pozosta³ych gatunków zwierz¹t
w ramach programów ochrony nie jest dotychczas realizowane ze wzglêdu na brak
wsparcia finansowego.
Nale¿y dodaæ, ¿e w kilku krajach Europy
czer w o
Zachodniej w bankach genów gromadzony
jest nie tylko materia³ pochodz¹cy od ras
rodzimych, ale tak¿e materia³ od ras wysokowydajnych w celu zabezpieczenia ich
zmiennoœci, która na skutek intensywnej
selekcji sukcesywnie siê wyczerpuje. Materia³ biologiczny pochodzi zarówno od
osobników, które nie zosta³y zakwalifikowane do dalszej hodowli, ale charakteryzuj¹ siê wyj¹tkowymi cechami u¿ytkowymi lub pochodzeniem, jak i tych, które
zosta³y zakwalifikowane na rodziców nastêpnego pokolenia.
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STAN ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT
GOSPODARSKICH UWZGLÊDNIONYCH W KRAJOWYM PROGRAMIE ROLNOŒRODOWISKOWYM
W roku 2000 utrzymywano w Polsce ponad 6 mln sztuk byd³a, w tym blisko 3,1
mln krów. Ocen¹ u¿ytkowoœci mlecznej objêtych by³o ponad 398,6 tys. krów, co stanowi 12,87% ich pog³owia. Struktura rasowa ocenianych krów mlecznych wg danych
Krajowego Centrum Hodowli Zwierz¹t przedstawia³a siê w 2000 roku nastêpuj¹co:
Rasy krów
Czarno-biała

Udział%
93,8

Czerwono-biała

4,6

Simentalska

0,9

Polska czerwona

0,4

Jersey

0,2

Inne rasy

0,1

W Polsce dominuj¹c¹ ras¹ jest byd³o czarno-bia³e, doskonalone poprzez
krzy¿owanie uszlachetniaj¹ce ras¹ holsztyno-fryzyjsk¹. Rodzima rasa polska czerwona stanowi niewielki udzia³ w pog³owiu ocenianych krów, a populacja masowa
liczy oko³o 50 tys. i jest zlokalizowana przede wszystkim na po³udniu kraju.
Ponadto utrzymywane s¹ w Polsce ró¿ne rasy miêsne byd³a, których populacja
hodowlana wynosi³a w roku 2000 ponad 10 tys. sztuk. Najwiêksz¹ liczebnoœæ maj¹
populacje czyste oraz mieszañce takich ras jak: Limousine, Hereford, Charolais,
Angus, Simentaler, Salers i Piemontese. Wiêkszoœæ z tych ras zosta³a importowana
do kraju w ramach programu rozwoju hodowli byd³a miêsnego w latach 90-tych.
Krajowe pog³owie koni w roku 2000 liczy³o blisko 550 tys. koni, z czego 98%
znajduje siê w rêkach prywatnych. Struktura rasowa pog³owia koni w 2000 roku
wg danych Polskiego Zwi¹zku Hodowców Koni przedstawiona jest poni¿ej:
Grupa rasowa koni
Małopolskie
Wielkopolskie
Szlachetna półkrew
Śląskie
Zimnokrwiste
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Udział%
8,0
10,0
5,0
6,0
69,8

Hucuły

0,1

Konik polski

0,1

Kuce i konie małe

0,7

Pełna krew angielska

0,2

Czysta krew arabska

0,1

W pog³owiu masowym koni przewa¿aj¹ konie zimnokrwiste, których udzia³
wynosi blisko 70%. Udzia³ ras koni gor¹cokrwistych jest doœæ wyrównany, z przewag¹ koni wielkopolskich. Rasy rodzime – koniki polskie i hucu³y – stanowi¹ tylko
bardzo niewielki odsetek pog³owia, tak jak czysta i pe³na krew.
W roku 2000 pog³owie owiec liczy³o oko³o 360 tys. sztuk, z czego 87% utrzymywanych by³o w gospodarstwach indywidualnych. Strukturê rasow¹ maciorek
wpisanych do ksi¹g hodowlanych w 2000 roku wg danych Polskiego Zwi¹zku
Owczarskiego przedstawia tabela poni¿ej.
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Grupa rasowa

Udział%

Merynosy

29,9

Polskie owce nizinne

28,6

Polskie owce długowełniste

9,2

Owce o wełnie mieszanej

12,1

Czyste długowełniste

0,4

Rasy plenne i mieszańce plenne

1,1

Rasy mięsne

13,9

Linie syntetyczne

2,4

Krzyżówki wypierające

2,4

Zasoby genetyczne owiec s¹ najbardziej zró¿nicowane. W kraju utrzymywanych
jest ponad 20 ras, odmian, linii i krzy¿ówek wypieraj¹cych, z których najwiêksze
znaczenie maj¹ rasy mateczne, merynosy i polskie owce nizinne.

Charakterystyka populacji wybranych ras rodzimych
objêtych Krajowym Programem Rolnoœrodowiskowym
Byd³o polskie czerwone
Byd³o polskie czerwone zaliczane jest do grupy byd³a brachycerycznego, czyli
pochodz¹cego od tura mniejszego (Bos taurus brachyceros). Ukszta³towa³o siê
ono jako odmiana prastarego byd³a s³owiañskiego rozpowszechnionego niegdyœ
we wschodniej czêœci Europy Œrodkowej i w Skandynawii. Do charakterystycznych cech tego byd³a nale¿y czerwone umaszczenie (w odcieniach od p³owego przez wiœniowe
do ciemno brunatnego), ciemna œluzawica, rogi
niewielkie – u nasady siwe i ciemno zakoñczone
oraz ciemne racice. Tu³ów jest raczej krótki, zad
czêsto dachowaty, a wymiê w¹sko zawieszone. Jest to byd³o o œrednim kalibrze, wysokoœæ
w k³êbie krów wynosi oko³o 120-130 cm, przy
masie cia³a 440-500 kg (Fot. 1).
Prace hodowlane nad byd³em czerwonym
rozpoczêto dopiero na prze³omie XIX i XX wieku,
wtedy te¿ powsta³y pierwsze prace monograficzne charakteryzuj¹ce tê rasê. Zwi¹zek Hodowców
Byd³a Czerwonego utworzono w 1894 roku, przy Fot. 1. Krowa polska czerwona
Ma³opolskim Towarzystwie Rolniczym. Urzêdow¹ ocenê mlecznoœci krów na
tym terenie wprowadzono w roku 1906, a w 1913 roku wydano pierwsz¹ ksiêgê
rodowodow¹ tej rasy. Wyniki kontroli u¿ytkowoœci z 1912 roku podaj¹ œredni¹
wydajnoœæ za laktacjê na poziome 2715 kg mleka przy 3,7% t³uszczu.
W okresie miêdzywojennym polskie byd³o czerwone stanowi³o oko³o 25%
krajowej populacji byd³a. Wyró¿niano wówczas 4 odmiany tej rasy: podgórsk¹,
dolinow¹ i œl¹sk¹ oraz zanikaj¹c¹ ju¿ odmianê rawick¹. Po II wojnie œwiatowej,
jeszcze pod koniec lat szeœædziesi¹tych, by³o w Polsce oko³o 2 mln byd³a czerwonego, co stanowi³o ponad 18% pog³owia. W doskonaleniu pog³owia w tym
okresie stosowano krzy¿owanie uszlachetniaj¹ce buhajami rasy duñskiej czerwonej,
a w siemiatyckim, kieleckim i nowos¹deckim tak¿e z ras¹ Jersey. Masowe odchodzenie od u¿ytkowania byd³a czerwonego spowodowane by³o rozwijaj¹cym siê
eksportem m³odego ¿ywca wo³owego i potrzebami zwiêkszenia kalibru opasów.
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Obory wielkostadne przestawia³y siê na utrzymywanie krów czarno-bia³ych
i czerwono-bia³ych, co doprowadzi³o do marginalizacji i regionalizacji u¿ytkowania
byd³a czerwonego. W 1973 r. ograniczono rejonizacjê rasy polskiej czerwonej
jedynie do 3 powiatów ówczesnego woj. krakowskiego. Pod koniec 1975 r. na
terenie woj. nowos¹deckiego utworzony zosta³ rejon zachowawczy hodowli byd³a
polskiego czerwonego, obejmuj¹cy oko³o 55 tys. krów. Dzia³ania te wspomagane
by³y ró¿nymi formami pomocy dla hodowców, co zapewni³o ci¹g³oœæ pracy hodowlanej do zniesienia rejonizacji w 1982 roku. W okresie ostatnich dwudziestu
lat populacja byd³a polskiego czerwonego ulega³a dalszemu ograniczeniu w wyniku wypierania przez byd³o czarno-bia³e oraz krzy¿owania uszlachetniaj¹cego
z importowanym byd³em czerwonym, g³ównie rasy Angler.
Dla zabezpieczenia materia³u genetycznego byd³a polskiego czerwonego, w ramach
projektu finansowanego przez resort rolnictwa zgromadzono pewne iloœci materia³u
genetycznego (ponad 40 000 porcji nasienia i blisko 2000 zarodków) w banku ex situ
w Instytucie Zootechniki w Krakowie. Od 1999 roku realizowany jest program ochrony
zasobów genetycznych byd³a czerwonego polskiego. Szacowana wówczas liczebnoœæ
populacji byd³a czystorasowego wynosi³a oko³o 1000 sztuk, z czego pocz¹tkowo 150
krów objêtych zosta³o ochron¹ in situ. W roku 2002 w programie uczestniczy³o 58
hodowców, utrzymuj¹cych ³¹cznie 367 krów, z czego wiêkszoœæ zlokalizowana jest
w rejonie nowos¹decczyzny, a blisko 100 sztuk na pó³nocnym-wschodzie kraju (Popielno oraz dolina Narwi). Docelowo planowane by³o objêcie ochron¹ 750 krów.
Byd³o polskie czerwone doskonale nadaje siê do u¿ytkowania w rejonach, gdzie trudne warunki przyrodnicze nie pozwalaj¹ na intensyfikacjê produkcji. Jego bardzo dobra
adaptacja do œrodowiska, ma³e wymagania co do warunków chowu, d³ugowiecznoœæ
oraz wysoka jakoœæ produktu powoduj¹, ¿e mog¹ byæ konkurencyjne wobec ras wysokoprodukcyjnych. Rasy te w trudnych warunkach nie mog¹ wykazaæ swego potencja³u
genetycznego, a tym samym nie zapewniaj¹ lepszej op³acalnoœci produkcji.
Byd³o polskie czerwone charakteryzuje siê cechami typowymi dla ras autochtonicznych, takimi jak du¿a odpornoœæ na choroby, szczególnie mastitis i bia³aczkê, wysoka
zdrowotnoœæ i d³ugowiecznoœæ. W dolinie Narwi znaleziono podczas inwentaryzacji
krowy w wieku 15 i wiêcej lat, które corocznie rodzi³y cielêta.
Specyficzne dla tej rasy s¹: bardzo dobra p³odnoœæ, ³atwoœæ porodów i du¿a ¿ywotnoœæ
ciel¹t, jak te¿ dobre wyniki ich odchowu. Byd³o to cechuje doskona³e przystosowanie
do trudnych warunków œrodowiskowych, ma³e wymagania paszowe, niewybrednoœæ
i dobre wykorzystanie paszy.
Charakterystyczna jest zdolnoœæ do ograniczania wydajnoœci umo¿liwiaj¹ca przetrwanie sezonowych niedoborów paszowych, jak te¿ doœæ szybkie regenerowanie utraconej
kondycji. Silne nogi i twarde, mocne racice s¹ dobrze przystosowane do podgórskich
i górskich warunków bytowania.
Hodowcy podkreœlaj¹ tak¿e wysok¹ jakoœæ i wartoœæ biologiczn¹ oraz walory smakowe
mleka pochodz¹cego od krów polskich czerwonych, które charakteryzuje siê wysok¹
zawartoœci¹ bia³ka, t³uszczu i suchej masy, co wp³ywa na jego du¿¹ przydatnoœæ do
celów serowarskich.
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Byd³o polskie czerwone zachowa³o specyficzne za³o¿enia genetyczne swoich protoplastów i z tego te¿ wzglêdu stanowi cenny wk³ad w zachowanie bioró¿norodnoœci
gatunku. Jego u¿ytkowanie jest silnie zwi¹zane z nasz¹ kultur¹ i tradycj¹ rolnicz¹ i jest
wpisane w krajobraz, szczególnie po³udnia Polski. Byd³o polskie czerwone stanowi
cenny materia³ dla rolnictwa ekologicznego, jak te¿ mo¿e byæ bardzo przydatne dla
kontroli sukcesji roœlinnej na terenach ³¹kowych, a jego ochrona, poza korzyœciami
produkcyjnymi, jest istotna tak¿e ze wzglêdów spo³eczno-kulturowych.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Koniki polskie
Koniki polskie s¹ jedyn¹ rodzim¹, prymitywn¹ ras¹ koni wywodz¹c¹ siê
bezpoœrednio od dzikich tarpanów. Tarpany, opisywane jako konie leœne (Equii
silvestris), jeszcze w XVIII wieku mo¿na by³o spotkaæ na lesistych terenach
Polski, Litwy i Prus. W stanie dzikim tarpany przetrwa³y najd³u¿ej w okolicach
Puszczy Bia³owieskiej. Oko³o roku 1780 od³owiono je i przekazano do zwierzyñca
hrabiów Zamojskich w miejscowoœci Zwierzyniec ko³o Bi³goraja, a po likwidacji
zwierzyñca w 1806 roku konie wy³apano i rozdano okolicznym ch³opom.
Dopiero na pocz¹tku XX w. zainteresowano siê ponownie tymi prymitywnymi
konikami, ze wzglêdu na ich wyj¹tkow¹ wytrzyma³oœæ i przystosowanie do trudnych warunków chowu. Badania prowadzone w 1914 roku przez dwóch studentów,
a póŸniejszych hipologów: Jana Grabowskiego i Stanis³awa Schucha pozwoli³y
na odnalezienie w okolicach Bi³goraja koników przypominaj¹cych eksterierem
tarpany. By³y to niedu¿e zwierzêta, o wysokoœci w k³êbie oko³o 130 cm, o maœci
myszatej z charakterystyczn¹ ciemn¹ prêg¹ wzd³u¿ grzbietu i czasem prêgowaniem
na koñczynach. W latach 20-tych badania nad konikami rozpocz¹³ Tadeusz Vetulani, póŸniejszy profesor Uniwersytetu
Poznañskiego, który wprowadzi³ do literatury nazwê rasy „konik polski”. On te¿
wysun¹³ hipotezê o pochodzeniu koników
od leœnej odmiany tarpanów stepowych
¿yj¹cych we wschodniej Europie, które
zachowa³y siê w stanie dzikim a¿ do po³owy
XIX wieku na stepach czarnomorskich, na
Ukrainie i w po³udniowej Rosji.
Hodowlê koników polskich rozpoczêto
w 1923 roku w Pañstwowej Stadninie Koni
w Janowie Podlaskim, a nastêpnie w 1928
roku w Folwarku Dworzyszcze, nale¿¹cym
do Liceum Krzemienieckiego. W 1936 roku
prof. Vetulani rozpocz¹³ eksperyment nad
Fot. 2. Konik polski
restytucj¹ leœnych tarpanów w warunkach
naturalnych w rezerwacie w Puszczy Bia³owieskiej. Przed drug¹ wojn¹ œwiatow¹
powsta³y na WileñszczyŸnie trzy stadniny koników, a w okresie okupacji piêæ
nastêpnych, jednak w okresie zawieruchy wojennej wiêkszoœæ koników z Puszczy
Bia³owieskiej i Wileñszczyzny wyginê³a. Hodowla powojenna odbudowywana
by³a z nielicznego ocala³ego materia³u oraz koni odzyskanych z Niemiec w ramach rewindykacji. Prze³omowym momentem by³o otwarcie pod koniec 1949
roku stadniny w Popielnie, co pozwoli³o na zgromadzenie cennego materia³u
w jednym miejscu i rozpoczêcie konsekwentnej pracy hodowlanej. W 1952 r.,
po œmierci prof. Vetulaniego znaczna czêœæ koników z Bia³owie¿y przeniesiona
zosta³a do Popielna, które wkrótce przejê³a Polska Akademia Nauk. W Popielnie,
obok grupy stajennej utworzono grupê rezerwatow¹, kontynuuj¹c tym samym
pracê prof. Vetulaniego.
U¿ytkowanie koników w chowie masowym, bardzo rozwiniête w latach
szeœædziesi¹tych i siedemdziesi¹tych w powiatach: Grójec, Busko i Lubaczów,
niemal¿e ca³kowicie upad³o. Obecnie najwiêksze skupiska hodowli prywatnej
znajduj¹ siê na terenie Wielkopolski, w Zielonogórskim i na Mazurach.
Pierwszy Rejestr Koników Polskich, wydany w 1955 roku, opracowa³ prof. Erazm
Brzeski. Obejmowa³ on informacje o 54 klaczach i 11 ogierach. Rejestr ten by³
podstaw¹ do opublikowania w 1962 roku Ksiêgi Stadnej Koników Polskich, która
w odstêpach 4-5 letnich ukazuje siê w formie drukowanej do chwili obecnej. Od 1984
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roku ksiêgi stadne koników polskich roku s¹ ksiêgami zamkniêtymi, co oznacza, ¿e
hodowla koników prowadzona jest w czystoœci rasy i niemo¿liwe jest wpisanie do
ksi¹g osobników, które maj¹ w swoim rodowodzie osobniki innych ras.
Pierwsza edycja Tablic genealogicznych koników opracowana zosta³a w 1975 roku,
na jej podstawie wyodrêbniono 35 linii ¿eñskich i 6 linii mêskich, które s¹ obecnie reprezentowane w ró¿nym stopniu. Najwa¿niejsze oœrodki, które poza Popielnem uczestnicz¹ obecnie w programie ochrony zasobów genetycznych koników, to: Poznañska
Hodowla Roœlin Sp. z o.o. z/s w Tulcach (kiedyœ PSK Racot), Stado Ogierów Sieraków,
Kombinat Rolniczo-Przemys³owy Manieczki oraz Stadnina Koni Dobrzyniewo.
Poza chowem stajennym koników rozwinê³a siê tak¿e ich hodowla rezerwatowa poprzez tworzenie niewielkich rezerwatów, tzw. ostoi konika polskiego.
W 1982 roku ostojê tak¹ za³o¿ono w Zwierzyñcu (Roztoczañski Park Narodowy),
historycznym miejscu przebywania ostatnich tarpanów, a w 1990 r. w Zielonym
Ostrowie (rezerwat Siedem Wysp) ko³o Wêgorzewa. Program ochrony zasobów
w roku 2002 obejmowa³ 250 klaczy w dziesiêciu stadach (szeœæ z nich wymieniono
powy¿ej) oraz u czterech hodowców prywatnych.
Koniki polskie, tradycyjnie u¿ytkowane w gospodarstwach sadowniczych, s¹
obecnie przede wszystkim wykorzystywane w rekreacji jeŸdzieckiej i agroturystyce, jak te¿ w hipoterapii.
Koniki polskie zachowa³y wiele specyficznych cech i walorów swoich prymitywnych
dzikich przodków, a przede wszystkim cechy adaptacyjne, które pozwalaj¹ na bardzo dobre przystosowanie do trudnych warunków œrodowiskowych, zw³aszcza przy
utrzymywaniu w warunkach rezerwatowych.
Koniki odznaczaj¹ siê póŸnym dojrzewaniem, doskona³ym zdrowiem, d³ugowiecznoœci¹
i wysok¹ p³odnoœci¹, s¹ niewybredne w ¿ywieniu i bardzo dobrze wykorzystuj¹ paszê.
Cechuje je tak¿e du¿a, w stosunku do masy cia³a, si³a poci¹gowa i wytrwa³oœæ w pracy.
Maj¹ zrównowa¿ony temperament, s¹ ³agodne i ³atwe w prowadzeniu.
Coraz wa¿niejsze s¹ ich funkcje w czynnej ochronie przyrody. Utrzymywane
w warunkach rezerwatowych kontroluj¹ wegetacjê na otwartych przestrzeniach,
ograniczaj¹c nadmiern¹ sukcesjê ekspansywnych gatunków roœlin (g³ównie drzew
i krzewów), co jest szczególnie wa¿ne na obszarach cennych przyrodniczo, jak np.
dolina Biebrzy. Przydatnoœæ koników do pielêgnacji krajobrazu docenili Holendrzy,
Belgowie, Niemcy, Anglicy, Francuzi, w których to krajach powsta³y rezerwaty
przyrody, gdzie u¿ytkuje siê koniki polskie.
Koniki polskie s¹ ras¹ najbardziej zbli¿on¹ do dzikiego przodka koni, za jakiego uwa¿any jest tarpan. Powstanie tej rasy jest œwiadectwem polskiej myœli
hodowlanej i naszym wk³adem do hodowli œwiatowej. Koniki sta³y siê swoistym
reliktem przyrodniczo-hodowlanym, a ró¿norodnoœæ genetyczna, jaką reprezentuj¹,
odtworzona z takim trudem, wymaga dalszej ochrony i starañ.

Konie huculskie
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Konie huculskie powsta³y na terenie Bukowiny i Wschodnich Karpat, a swoj¹
nazwê zawdziêczaj¹ góralom rusiñskim – Hucu³om, których sposób ¿ycia i obyczaje trwale zwi¹zane by³y z u¿ytkowaniem tych koni.
Uwa¿a siê, ¿e w tworzeniu rasy odegra³y rolê konie ró¿nych typów: tatarskie,
orientalne, arabskie, tureckie, konie Przewalskiego, a tak¿e konie z krwi¹ noryck¹.
Do dnia dzisiejszego nie wiadomo jednak z pewnoœci¹, jakie jest pochodzenie koni
huculskich. Najwa¿niejsze jest jednak, ¿e rasa ta kszta³towa³a siê pod wp³ywem
trudnych warunków œrodowiskowych, w niedostêpnym górskim terenie i w ostrym
klimacie, przy ubogiej paszy i w prymitywnych warunkach chowu.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Wiêksz¹ czêœæ roku hucu³y przebywa³y na po³oninach i tylko w czasie du¿ych mrozów i œniegów korzysta³y z pomieszczeñ – sza³asów górskich lub zagród. ¯ywienie
letnie oparte by³o o pastwisko, w zimie korzysta³y ze stogów siana na po³oninach.
Wyj¹tkowo, w okresach ciê¿szej pracy dokarmiane by³y owsem lub kukurydz¹. Hucu³y
s¹ niewielkiego wzrostu, œrednia wysokoœæ w k³êbie wynosi 133-137 cm. Umaszczenie
jest najczêœciej jednolite gniade i kare, ale bywaj¹ hucu³y siwe czy srokate.
Pierwsza wzmianka pisemna o koniach huculskich pochodzi ju¿ z 1603 roku,
kiedy to drohostajski w „Hippice” opisywa³ hucu³y jako doskona³e konie górskie,
wspaniale sprawdzaj¹ce siê w najtrudniejszych warunkach. Do po³owy XIX wieku u¿ytkowanie koni huculskich mia³o charakter wy³¹cznie lokalny. Pierwsza
pañstwowa stadnina hucu³ów powsta³a
w 1856 roku w £uczynie (obecnie na terenie
Rumunii); pierwsza stacja ogierów powsta³a
w 1891w Kossowie, a nastêpna w 1985 r.
w ¯abiem. Od 1899 roku w obu stacjach
umieszczano wy³¹cznie ogiery huculskie.
Wzrost zainteresowania hodowl¹ koni huculskich datuje siê w³aœnie od 1899 roku,
kiedy to Krakowskie Towarzystwo Rolnicze
oraz Galicyjskie Towarzystwo Gospodarcze
zaczê³y organizowaæ w ¯abiem wystawy
hucu³ów, na których co kilka lat prezentowano oko³o 360-400 koni.
Po I wojnie œwiatowej w polskiej czêœci
Huculszczyzny rozpoczêto prace hodowla- Fot. 3. Koñ huculski
ne nad t¹ ras¹, podczas pierwszej rejestracji hucu³ów w 1924 roku odnaleziono
w terenie 323 klacze. W 1925 roku powsta³ Zwi¹zek Hodowców Koni Rasy Huculskiej, z którego inicjatywy utworzono cztery rz¹dowe stacje ogierów, jak te¿
zorganizowano w terenie punkty kopulacyjne. Przed wybuchem II wojny œwiatowej
populacja koni huculskich liczy³a 418 zarejestrowanych klaczy, a do stanówki
u¿ytkowano 16 ogierów pochodz¹cych z PSO i 28 z hodowli terenowej.
W okresie II Wojny Œwiatowej hodowla koni huculskich ponios³a olbrzymie
straty. Odbudowa pog³owia oparta zosta³a na bardzo nielicznym materiale hodowlanym: kilku ogierach ocala³ych z PSO i szeœciu klaczach, które przetrwa³y
w Stadninie Koni Racot oraz stawce 12 klaczy z ogierem pochodz¹cych z rewindykacji. W 1950 roku zebrano ca³y materia³ tworz¹c stadninê koni huculskich
w Jod³owniku, któr¹ przenoszono kolejno do Tylicza ko³o Krynicy, a w 1958 roku
do Siar ko³o Gorlic. Hodowla terenowa pocz¹tkowo rozwija³a siê dynamicznie,
z czasem nieco podupad³a ze wzglêdu na wzrost zapotrzebowania w gospodarstwach ch³opskich na du¿ego, silnego konia roboczego.
Od pocz¹tku lat 80-tych podejmowane by³y dzia³ania na rzecz ochrony i popularyzacji hucu³ów jako rasy rodzimej o specyficznych walorach u¿ytkowych i kulturowych. Od 2000 roku realizowany jest program ochrony zasobów genetycznych
koni huculskich. W roku 2002 w programie uczestniczy³y 4 oœrodki. Docelowo
w roku 2010 planowano objêcie programem ochrony 250 koni. Obok materia³u
uczestnicz¹cego w programie, w hodowli prywatnej utrzymywanych jest blisko
200 klaczy matek oraz ponad 50 ogierów.
Obecnie konie huculskie ze wzglêdu na swoje zalety: spokojny charakter i ma³y
kaliber doskonale sprawdzaj¹ siê jako konie rekreacyjne, do turystyki rodzinnej
i górskiej oraz do hipoterapii. Szczególn¹ rolê mog¹ odegraæ w agroturystyce,
zapewniaj¹c atrakcyjne i bezpieczne jazdy rekreacyjne.

21

Biblioteczka Krajowego Programu Rolnoœrodowiskowego

Konie huculskie ze wzglêdu na ich odpornoœæ i zdolnoœci adaptacyjne mog¹
z powodzeniem byæ wykorzystywane w chowie pó³dzikim do kontroli wegetacji
i pielêgnacji krajobrazu. Konie huculskie, to jedna z najstarszych ras opisanych
w Polsce, a jej u¿ytkowanie œciœle zwi¹zane jest z kultur¹, histori¹ i rozwojem
Bieszczadów. Aktualna liczebnoœæ – oko³o 400 klaczy zarodowych, jest ci¹gle
niska, st¹d te¿ konieczne s¹ dalsze dzia³ania na rzecz zachowania i zwiêkszenia
liczebnoœci tej rasy w oparciu o nowe kierunki jej u¿ytkowania.
Konie huculskie odznaczaj¹ siê doskona³ymi zdolnoœciami adaptacyjnymi do
skrajnych warunków œrodowiskowych i dobrym wykorzystaniem paszy o niskiej
jakoœci. Charakteryzuje je wytrzyma³oœæ, ¿ywotnoœæ i zdrowie, wysoka p³odnoœæ,
dobre cechy mateczne i d³ugowiecznoœæ.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje ich wyj¹tkowa inteligencja, œwietna orientacja w terenie
i doskona³y charakter. Konie huculskie znane by³y ze swej dzielnoœci, doskonale sprawdza³y
siê w ró¿nych formach u¿ytkowania. Pocz¹tkowo wykorzystywano je g³ównie jako konie
juczne (mog³y przenosiæ juki do 100 kg) i wierzchowe, póŸniej tak¿e w zaprzêgu.

Owce rasy wrzosówka
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Owce rasy wrzosówka wywodz¹ siê od pó³nocno-europejskich owiec krótko
ogoniastych (Ovis brachyra borealis). By³y one hodowane na ziemiach Polski od
bardzo dawnych lat, g³ównie w gospodarstwach ch³opskich na WileñszczyŸnie
i NowogródczyŸnie, stanowi¹c 25% pog³owia. Wrzosówki dostarcza³y przede
wszystkim wartoœciowych skór na ko¿uchy, a miêsa i we³ny na samozaopatrzenie.
Wrzosówki s¹ owcami o drobnej budowie cia³a i suchej konstytucji – doros³e
maciorki wa¿¹ oko³o 35 kg, a tryki do 50 kg. G³owa sucha, o prostym profilu,
jest czarno umaszczona, tak¿e nogi pokryte s¹ czarnymi, szerstnymi w³osami.
Okrywa we³nista o barwie od jasno do ciemnosiwej jest
otwarta i tworzy kosmki o loczkowatym kszta³cie. Runo
ma charakter mieszany, zbudowane jest z w³osów rdzeniowych, przejœciowych i puchowych w proporcji jak 1:2:
7. Wydajnoœæ we³nista jest niewielka, oko³o 2-2,5 kg, ale
skóry uzyskiwane z wrzosówek mają wysok¹ jakoœæ – s¹
cienkie, lekkie, mocne i œwietnie zachowuj¹ ciep³o.
W okresie miêdzywojennym oraz po II wojnie œwiatowej
u¿ytkowanie wrzosówek by³o rozpowszechnione w rejonie
pó³nocno-wschodniej Polski. Jeszcze w 1955 roku pog³owie
Fot. 4. Owca rasy wrzosówka tej rasy stanowi³o 3% krajowej populacji owiec, czyli oko³o
120 tysiêcy sztuk. W nastêpnych latach obserwowano gwa³towny spadek pog³owia
wrzosówek, zwi¹zany z potrzeb¹ zwiêkszenia produkcji we³ny. Czêste by³o
krzy¿owanie wrzosówek trykami wiêkszych, szlachetnych ras we³nisto-miêsnych,
co spowodowa³o powa¿ne zagro¿enie przetrwania tej rasy.
Dzia³ania zmierzaj¹ce do restytucji owiec wrzosówkowych podj¹³ w latach
1972-1973 Instytut Zootechniki wykupuj¹c z gospodarstw ch³opskich w rejonie
D¹browy Bia³ostockiej, Siemiatycz i Hajnówki 130 maciorek i 10 tryków o fenotypie zbli¿onym do wzorca wrzosówek opisywanego w literaturze. W 1982 roku opracowano wzorzec rasowy oraz zasady wpisu do ksi¹g oraz program pracy hodowlanej,
oparty o wspó³pracê stada centralnego i stad kooperuj¹cych. Dzia³ania te, wspomagane dotacj¹ dla hodowców utrzymuj¹cych stada, pozwoli³y na uratowanie i dalszy
rozwój rasy. Pod koniec lat 90-tych liczba maciorek wrzosówkowych wynosi³a
2270 sztuk. Lata transformacji ustrojowej spowodowa³y likwidacjê wielu gospo-
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darstw pañstwowych, które zajmowa³y siê hodowl¹ wrzosówek, co doprowadzi³o
do wyraŸnego spadku pog³owia w po³owie lat dziewiêædziesi¹tych.
Od 2000 roku owce wrzosówkowe objête s¹ programem ochrony populacji
– w 2002 roku w programie uczestniczy³o 1500 matek utrzymywanych w 9 stadach,
z których dwa nale¿¹ do sektora publicznego (SGGW, RZD ¯elazna – 80 matek
i IZ ZD Odrzechowa – 130 matek). W stadach objêtych kontrol¹ u¿ytkowoœci
utrzymywanych jest obecnie 1525 maciorek. Oprócz populacji hodowlanej istnieje
jeszcze w kraju oko³o 600 matek u¿ytkowych (przewa¿nie bez pe³nej dokumentacji pochodzenia), które z dobrymi efektami s¹ wykorzystywane w krzy¿owaniu
towarowym do produkcji jagni¹t rzeŸnych.
Owce wrzosówki s¹ niezmiernie wartoœciow¹ ras¹ rodzim¹, zarówno ze wzglêdu na
ich pochodzenie, jak i bardzo du¿e walory u¿ytkowe, które powoduj¹, ¿e mog¹ one
byæ z powodzeniem wykorzystywane w produkcji owczarskiej. Wrzosówki produkuj¹
wyj¹tkowej jakoœci skóry ko¿uchowe, które s¹ bardzo lekkie, cienkie, ciep³e i trwa³e.
Cechuje je asezonalnoœæ (przy skróconym okresie odchowu jagni¹t mo¿na uzyskiwaæ
dwa wykoty w ci¹gu roku lub trzy wykoty w ci¹gu dwóch lat), wysoka plennoœæ (175185%) i du¿y udzia³ miotów bliŸniaczych, co u³atwia odchów jagni¹t. Miêso wrzosówek charakteryzuje niska zawartoœæ t³uszczu i cholesterolu, a w smaku przypomina
dziczyznê. Wrzosówki maj¹ niskie wymagania paszowe, dobre zdrowie i odpornoœæ
na trudne warunki œrodowiskowe, pozwalaj¹ce na wykorzystanie zwierz¹t do kontrolowanego wypasu w celu pielêgnacji krajobrazu.
Wszechstronnoœæ u¿ytkowania, ³atwoœæ chowu i atrakcyjny wygl¹d powoduj¹,
¿e wrzosówki powinny byæ na szersz¹ skalê utrzymywane w gospodarstwach
agroturystycznych.

Owce rasy œwiniarka
Œwiniarka jest rodzim¹, najbardziej prymitywn¹ z utrzymywanych w kraju ras
owiec. Œwiniarki wystêpowa³y kiedyœ na terenie ca³ej Europy Środkowej i Zahodniej, stanowi¹c trzon ówczesnego pierwotnego pog³owia owiec. Skutecznie
wypierane na drodze krzy¿owania z kulturalnymi rasami i odmianami, najd³u¿ej
zachowa³y siê we wschodniej czêœci Europy Œrodkowej. Literatura okresu
miêdzywojennego wskazuje, ¿e by³y to owce licznie wystêpuj¹ce na terenach
nieomal ca³ej Polski. Œwiniarki stanowi³y wówczas pod³o¿e do kszta³towania
póŸniejszych szlachetnych typów owiec krzy¿ówkowych.
Œwiniarki s¹ ma³ymi owcami, o drobnej budowie, charakteryzuj¹ siê znacznym dymorfizmem p³ciowym: maciorki osi¹gaj¹ masê cia³a 25-35 kg, a tryki 40-50 kg. U czêœci
samic mog¹ wystêpowaæ szcz¹tkowe rogi; samce s¹ zawsze
rogate z rogami silnie rozwiniêtymi, karbowanymi, czêsto
wystêpuje u nich charakterystyczna grzywa i broda siêgaj¹ca
przedpiersia, z³o¿ona ze sztywnych i grubszych w³osów
rdzeniowych. Okrywa we³nista jest otwarta, luŸna, rzadka,
mieszana; tworz¹ j¹ w³osy rdzeniowe, przejœciowe i puchowe.
Po¿¹dane jest umaszczenie bia³e jednolite, ale dopuszczalne
Fot. 5. Owca rasy œwiniarka
jest tak¿e czarne, br¹zowe i ³aciate.
W naturalnym chowie œwiniarka utrzyma³a siê najd³u¿ej na wschodzie kraju;
w latach 80-tych uznano, ¿e rasa ta ju¿ wyginê³a. W 1987 roku podjêto próbê restytucji œwiniarek – na terenie województw wschodnich wyszukano i zakupiono
17 maciorek i 3 tryki o wygl¹dzie zbli¿onym do wzorca rasy, które umieszczano
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w owczarni Kieleckiego Kombinatu Ogrodniczego Piekoszów, a póŸniej w Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej Lasocin woj. kieleckie. Prowadzona od tego czasu
praca hodowlana mia³a na celu powiêkszenie liczebnoœci populacji i rekonstrukcjê
pierwotnego fenotypu rasy. Ostra selekcja maj¹ca na celu utrwalenie cech rasowych
przynios³a dobre efekty i doprowadzi³a do znacznego wyrównania w obrêbie rasy, co
potwierdzaj¹ wyniki oceny wartoœci u¿ytkowej oraz coraz wiêksze zainteresowanie
t¹ ras¹ na krajowych wystawach zwierz¹t hodowlanych.
Niska liczebnoœæ populacji powoduje, ¿e rasa ta jest nadal w wysokim stopniu
zagro¿ona wyginiêciem. Od 2000 roku ca³a populacja owiec œwiniarek objêta jest
programem ochrony populacji – w 2002 roku uczestniczy³o w nim 250 matek
utrzymywanych w 3 stadach: wiod¹cym, nale¿¹cym do Rolniczej Spó³dzielni
Produkcyjnej Lasocin (140 matek) i dwóch gospodarstwach prywatnych.
Œwiniarki s¹ wa¿nym elementem folkloru agrarnego i dlatego te¿ powinny
wróciæ do szerszego u¿ytkowania. Zmiennoœæ genetyczna, jak¹ reprezentuje ta
autentycznie rodzima, prymitywna rasa jest szczególna, a przez to bardzo cenna
dla ca³ego gatunku. Œwiniarki odegra³y wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu szlachetnych,
regionalnych typów owiec krzy¿ówkowych w kraju.
Œwiniarki wykazuj¹ charakterystyczne cechy owiec prymitywnych: s¹ póŸno dojrzewaj¹ce,
cechuje je sezonalnoœæ rozrodu oraz niska plennoœæ, która przy jednokrotnym wykocie
w ci¹gu roku powinna osi¹gaæ 120%. Charakterystyczna i bardzo cenna jest ich wysoka
odpornoœæ na choroby, ma³a wybrednoœæ w ¿ywieniu i bardzo dobre wykorzystanie paszy.
Wydajnoœæ we³ny jest niska i wynosi 3 kg u tryków i 2 kg u maciorek.
U¿ytkowoœæ œwiniarek jest niska, we³na ma s³ab¹ jakoœæ i nadaje siê wy³¹cznie do przetwórstwa na dywany i filce; skóry s¹ luŸne, o niskiej wartoœci futrzarskiej. Mimo niskiej
u¿ytkowoœci miêsnej, zwi¹zanej ze s³abym umiêœnieniem i wolnym tempem wzrostu, miêso
jest bardzo smaczne, zbli¿one do dziczyzny i œwietnie nadaje siê na ro¿en. Najwiêksze
walory œwiniarek zwi¹zane s¹ z ich zdolnoœciami adaptacyjnymi do œrodowiska, dobrym
zdrowiem, odpornoœci¹ na choroby i ma³ymi wymaganiami paszowymi.
Œwiniarki to owce, które nie wymagaj¹ opieki cz³owieka, dlatego te¿ œwietnie nadaj¹
siê do wypasu w celu zagospodarowania i rekultywacji nieu¿ytków oraz do pielêgnacji
krajobrazu na terenach cennych przyrodniczo.

Owce rasy olkuska
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Owca olkuska, wytworzona w rejonie dawnego powiatu olkuskiego, jest rodzim¹ odmian¹ owcy d³ugowe³nistej. Rasa ta
powsta³a w oparciu o materia³ hodowlany przywieziony w okresie miêdzywojennym z Kaszub. Pocz¹tkowo sprowadzone owce
pomorskie oraz ich mieszañce ze œwiniark¹ uszlachetniano trykami fryzyjskimi oraz holsztyñskimi. Po wojnie ocala³a populacja
owiec olkuskich rozmna¿ana by³a w czystoœci, bez udzia³u ras
z zewn¹trz. W koñcu lat piêædziesi¹tych, w ramach programu
uszlachetniania pog³owia owcy d³ugowe³nistej, wprowadzono
do krzy¿owania tryki rasy kent. Spowodowa³o to zró¿nicowanie
Fot. 6. Maciorka olkuska z jagniêtami pog³owia owiec olkuskich, w którym wyodrêbni³y siê dwa typy:
tzw. plenna owca olkuska dawnego typu o œredniej plennoœci oko³o 200% i dobrych cechach matecznych, której pog³owie przetrwa³o w ma³ych gospodarstwach
ch³opskich oraz owca z du¿ym udzia³em kenta, w typie we³nisto-miêsnym, o lepszej
u¿ytkowoœci we³nistej, ale o ni¿szej plennoœci.
Owce olkuskie charakteryzuj¹ siê du¿¹ ram¹ cia³a i d³ugim tu³owiem, maj¹ budowê
typow¹ dla zwierz¹t mlecznych, a w okresie karmienia dobrze rozwiniête wymiê.
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Tryki i maciorki s¹ bezrogie, charakterystyczny jest krótki, s³abo poroœniêty we³n¹
ogon. Obrost jest dobry, a okrywa we³nista pó³otwarta, falista, o luŸnym s³upku
i miêkkim chwycie. Umaszczenie bia³e; wydajnoœæ we³nista na œrednim poziomie.
Umiêœnienie owiec olkuskich jest œrednio rozwiniête a tempo wzrostu dobre. Owce
olkuskie s¹ wczeœnie dojrzewaj¹ce, co umo¿liwia ich u¿ytkowanie rozp³odowe
w pierwszym roku ¿ycia, w wieku oko³o 9-10 miesiêcy. Masa cia³a maciorek w wieku
9 miesiêcy wynosi oko³o 40 kg, a maciorek starszych powy¿ej 55 kg.
Owce olkuskie stanowi¹ bardzo cenny zasób genetyczny ze wzglêdu na wyj¹tkowo
wysok¹ plennoœæ, o szczególnym mechanizmie uwarunkowania genetycznego.
W ma³ych stadach, gdzie owce otoczone s¹ starann¹ opiek¹, maciorki rodz¹ i odchowuj¹ mioty z³o¿one z kilku jagni¹t. Najwiêksze mioty zarejestrowane u tej rasy
liczy³y szeœæ i siedem jagni¹t.
Owce olkuskie charakteryzuje wysoka mlecznoœæ oraz dobre cechy mateczne,
dziêki czemu maciorki mog¹ samodzielnie odchowaæ trojaki. Jest to rasa dobrze
wykorzystuj¹ca pasze objêtoœciowe, które tradycyjnie by³y jedynymi paszami stosowanymi w ¿ywieniu. Œrednia plennoœæ owiec olkuskich przy jednokrotnym wykocie
w roku powinna przekraczaæ 200%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa nie mniej ni¿ 180%.
W programie ochrony zasobów owcy olkuskiej w 2002 roku uczestniczy³o 105
matek utrzymywanych w 7 stadach, z których najwiêksze, licz¹ce 40 maciorek, nale¿y
do RZD ¯elazna, SGGW. Najbardziej wartoœciowy materia³ genetyczny posiada stado
pana Korczyñskiego z Imbramowic, gdzie urodzi³y siê i odchowane zosta³y siedmioraczki. Jedynie 100 maciorek jest to wielkoœæ populacji, która nie gwarantuje zachowania zmiennoœci genetycznej tej rasy, zarówno ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo inbredu
jak i dryfu genetycznego. Konieczne jest jak najszybsze zwiêkszenie liczebnoœci tej
rasy poprzez tworzenie nowych stad, szczególnie w gospodarstwach agroturystycznych, gdzie walory u¿ytkowe tej rasy mog¹ byæ w pe³ni wykorzystane.

Polskie owce górskie odmiany barwnej
Barwna owca górska jest rodzim¹ odmian¹ nale¿¹c¹ do starej i licznej grupy rasowej
owiec górskich – cakli, wystêpuj¹cych od wieków na terenie Karpat Po³udniowych
i czêœci Ba³kanów. Cakle przywêdrowa³y na obszar polskich
Karpat wraz z wo³osko-ruskimi plemionami pasterskimi.
Wêdrówki te rozpoczê³y siê w XIV wieku i zakoñczy³y siê
na Bramie Morawskiej w XVI wieku. Po ostatniej wojnie
œwiatowej, wraz z podjêciem w kraju prac nad doskonaleniem
pog³owia bia³ego cakla, przyjêto nazwê dla tej populacji: polska
owca górska. Odmiana barwna polskich owiec górskich nigdy
nie by³a objêta prac¹ hodowlan¹. Owce te by³y utrzymywane
przez górali ze wzglêdu na kolorow¹, ciemn¹ we³nê i mo¿liwoœæ
wykorzystywania skór do wytwarzania strojów ludowych
i innych przedmiotów folklorystycznych. Wraz ze spadkiem Fot. 7. Polska owca górska odmiany barwnej
zapotrzebowania na takie produkty mala³a tak¿e populacja barwnych owiec górskich.
Polskie owce górskie s¹ drobne, póŸno dojrzewaj¹ce, maciorki wa¿¹ oko³o
40 kg, a tryki 50 kg. Budowa cia³a, zbli¿ona do bia³ej owcy górskiej, bywa czasem wadliwa, charakteryzuje j¹ w¹ska klatka piersiowa i œciêty zad. U tryków
wystêpuj¹ okaza³e rogi, w formie œlimakowatej lub œwidrowatej, u maciorek rogi
s¹ szcz¹tkowe lub ich nie ma. Barwna owca górska jest okryta we³n¹ mieszan¹,
z³o¿on¹ z w³osów rdzeniowych i puchowych, o ciemnobrunatnej barwie z czasem
siwiej¹cej lub rudziej¹cej. Typowa jest obecnoœæ bia³ej plamy (gwiazdki) lub
³ysinki na g³owie i bia³y koniec ogona.
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Barwne owce górskie reprezentuj¹ typ wszechstronnie u¿ytkowy, dostarczaj¹c we³ny,
skór, miêsa jak te¿ mleka, z którego wyrabia siê tradycyjne produkty nabia³owe:
bundz, ¿êtycê, bryndzê i oszczypki. Owce te s¹ doskonale przystosowane do surowych warunków bytowania w górach, du¿ych opadów i niskich temperatur, cechuj¹
je bardzo ma³e wymagania paszowe i du¿a odpornoœæ.
Maj¹ nisk¹ plennoœæ, ale bez pomocy rodz¹ i odchowuj¹ jagniêta. Barwna owca
górska – podobnie jak i jej bia³a odmiana – towarzyszy³a cz³owiekowi przez ca³y
okres zasiedlania dzikich obszarów Karpat i sta³a siê nieod³¹cznym elementem gospodarki, obyczajowoœci i kultury ludzi gór. Jej we³na i skóry by³y wysoko cenione ze
wzglêdu na naturaln¹, atrakcyjn¹ barwê. Cechy te mog¹ mieæ równie¿ du¿e znaczenie
w przysz³oœci, umo¿liwiaj¹c uzyskanie naturalnych, ekologicznych produktów.
Polskie owce górskie maj¹ olbrzymie znaczenie dla kszta³towania krajobrazu Karpat;
wypas hal górskich pozwala na zachowanie ich walorów przyrodniczych oraz estetycznych, jak te¿ bogactwa gatunków dziko ¿yj¹cych, typowych dla tych ekosystemów.
Obecnie liczebnoœæ odmiany barwnej polskiej owcy górskiej szacowana jest
na oko³o 500-800 sztuk i nadal stopniowo siê zmniejsza, przede wszystkim ze
wzglêdu na ogólny regres, jakiego doœwiadcza owczarstwo krajowe. W 2002 roku
w programie ochrony uczestniczy³o 180 maciorek zgrupowanych w czterech stadach prywatnych.

Owce rasy merynos barwny
Stado barwnych merynosów wytworzono w latach osiemdziesi¹tych
ubieg³ego wieku w Zootechnicznym Zak³adzie Doœwiadczalnym Ko³uda Wielka. W pocz¹tkowym etapie pracy pozostawiano do chowu pojedyncze barwne
osobniki, g³ównie tryki, pochodz¹ce ze stad zarodowych merynosa polskiego.
Zwierzêta te w miarê mo¿liwoœci kojarzono miêdzy sob¹, jak te¿ z osobnikami
o bia³ym runie, utrwalaj¹c frekwencjê po¿¹danych genów.
Merynosy barwne to doœæ du¿e owce, o szerokim, œredniej d³ugoœci tu³owiu,
z prost¹ lini¹ grzbietu i g³êbok¹ klatk¹ piersiow¹, charakteryzuje je dobre umiêœnienie.
Maciorki s¹ bezro¿ne, tryki bywaj¹ rogate. Masa cia³a doros³ej maciorki wynosi oko³o
55-65 kg, tryka 80-100 kg. Okrywa we³nista jest
zamkniêta, we³na o charakterze merynosowym
o miêkkim chwycie, karbikowana, jest cienka
lub œredniej gruboœci. Pole obrostu obejmuje
oprócz g³owy i tu³owia tak¿e nogi, niekiedy
poni¿ej stawu skokowego. Umaszczenie runa jest
najczêœciej czarne, sporadycznie bywa siwe. Prawie u wszystkich barwnych osobników wystêpuj¹
bia³e plamy o ró¿nej wielkoœci na g³owie, bia³y
tak¿e jest koniec ogona, bia³e plamy wystêpuj¹
czêsto na koñczynach tworz¹c tzw. „skarpetki”,
Fot. 8. Owca rasy merynos polski odmiany barwnej a czasem tak¿e na tu³owiu, szyi i podgardlu.
Merynosy barwne s¹ wczeœnie dojrzewaj¹ce, maciorki mog¹ byæ kryte ju¿ w pierwszym roku ¿ycia, charakterystyczn¹ ich cech¹ jest asezonalnoœæ w wystêpowaniu
rui, co powoduje, ¿e maciorki mo¿na pokryæ tak¿e wiosn¹. Œrednia plennoœæ stada
wynosi 135%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa oko³o 115%. Merynosy barwne, tak samo
jak merynosy o we³nie bia³ej, u¿ytkowane s¹ jako rasa mateczna o dobrych cechach
miêsnych w produkcji wysokiej jakoœci jagni¹t rzeŸnych.
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Zasadniczym celem wytworzenia barwnego merynosa by³a produkcja kolorowej,
cienkiej we³ny i skór przydatnych w wytwarzaniu naturalnych, ekologicznych wyrobów u¿ytkowych i ozdobnych. W ostatnich kilku latach stan pog³owia merynosa
barwnego wynosi 100 matek, utrzymywanych w jednym stadzie w Ko³udzie Wielkiej. Wieloletnia praca hodowlana doprowadzi³a do konsolidacji stada merynosa
barwnego, w którym utrzymuje siê 10 linii tryków. W 1992 roku stado zosta³o
zarejestrowane jako stado zarodowe; prowadzone s¹ ksiêgi hodowlane.

Owce uhruskie
Owca uhruska jest rodzim¹ odmian¹ polskiej owcy nizinnej, która zosta³a wytworzona w rejonie œrodkowo-wschodniej Polski. Pracê twórcz¹ nad wytworzeniem
tej odmiany rozpocz¹³ w 1957 roku prof. Adam Domañski
w owczarni Uhrusk. Prace hodowlane oparto na materiale
wyjœciowym z zakupu – maciorkach merynosowych z rejonu
poznañskiego oraz na krzy¿ówkach pochodz¹cych z Borowiny i okolic £om¿y.
Owce uhruskie s¹ œredniej wielkoœci, bezro¿ne, charakteryzuje je dobry obrost i zamkniêta bia³a okrywa we³nista.
We³na jest œrednio gruba, wyraŸnie karbikowana, o miêkkim
chwycie i dobrej gêstoœci. Masa cia³a doros³ych maciorek
wynosi 55-80 kg, tryków 95-110 kg. Jest to owca o œredniej
wczesnoœci dojrzewania, maciorki mog¹ byæ u¿ywane do
rozrodu w wieku 10-12 miesiêcy. Œrednia plennoœæ pog³owia Fot. 9. Owca uhruska
wynosi 150-160%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa oko³o140%. Charakterystyczn¹ cech¹
owiec uhruskich jest silny instynkt stadny.
Owce nizinne odmiany uhruskiej s¹ doskonale przystosowane do warunków
œrodowiskowych œrodkowo-wschodniej Polski, charakteryzuj¹ siê dobrym wykorzystaniem pasz gospodarskich i pastwiska, jak równie¿ bardzo dobrze adaptuj¹ siê do
chowu alkierzowego.
Owce uhruskie charakteryzuje wysoka wydajnoœæ we³ny krzy¿ówkowej dobrej jakoœci,
natomiast u¿ytkowoœæ miêsna jest na œrednim poziomie. Owce uhruskie to rasa mateczna, bardzo przydatna w krzy¿owaniu towarowym z rasami miêsnymi. Maciorki
cechuj¹ wysokie zdolnoœci mateczne, jagniêta maj¹ dobre przyrosty w okresie wczesnego wzrostu i stosunkowo dobre cechy miêsne.
Oryginalny materia³ owcy uhruskiej utrzymywany jest w dwu stadach nale¿¹cych
do Akademii Rolniczej w Lublinie: Bezek i Uhrusk, które uczestnicz¹ w programie
ochrony zasobów genetycznych zwierz¹t, ich liczebnoœæ w 2002 roku wynosi³a
³¹cznie oko³o 250 matek.

Owce wielkopolskie
Owca wielkopolska wyhodowana zosta³a w latach 1948-1976 przez zespó³ prof.
Zdzis³awa Œliwy z Akademii Rolniczej w Poznaniu. Materia³em wyjœciowym by³y
maciorki bia³ej œwiniarki i tzw. owcy leszczyñskiej, które krzy¿owano trykami
merynosa polskiego i kenta. Celem prac hodowlanych by³o otrzymanie owcy
o dwukierunkowym, miêsno-we³nistym typie u¿ytkowym, przeznaczonej do
chowu zarówno w ma³ych jak i du¿ych stadach, w warunkach mniej intensywnego chowu ni¿ w przypadku owiec merynosowych. Prace zakoñczone zosta³y
w 1976 roku otwarciem odrêbnych ksi¹g dla owcy wielkopolskiej jako odmiany
polskiej owcy nizinnej. W po³owie lat 70-tych populacja owcy wielkopolskiej
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liczy³a oko³o 500 tysiêcy, co dawa³o jej drugie miejsce w strukturze pog³owia
krajowego, po merynosie polskim. Stado zarodowe tych owiec, licz¹ce 52,5 tys.
maciorek zapisanych do ksi¹g zwierz¹t zarodowych, stanowi³o14,3% wszystkich
owiec wpisanych do ksi¹g.
Owca wielkopolska jest œrednio wysoka, bezroga, w typie miêsno-we³nistym;
charakteryzuje j¹ du¿e pole obrostu obejmuj¹ce g³owê poza czêœci¹ twarzow¹,
podbrzusze oraz koñczyny a¿ do stawów skokowych.
We³na krzy¿ówkowa jest cienka do œrednio grubej, okrywa
we³nista prawie zamkniêta, umaszczenie bia³e. Masa cia³a
doros³ych maciorek wynosi 65-75 kg, a tryków 100-120 kg.
Owce wielkopolskie charakteryzuje mocny koœciec i dobre
umiêœnienie.
Zmiana kierunku u¿ytkowania owiec na pocz¹tku ostatniej dekady na jednostronnie miêsny spowodowa³a radykalne
zredukowanie pog³owia owcy wielkopolskiej. £¹czna populacja owiec wielkopolskich pod kontrol¹ u¿ytkowoœci wynosi ponad 5 tys. maciorek, w tym utrzymywanych w chowie
Fot. 10. Owca rasy wielkopolska czystorasowym jedynie 1,4 tys. maciorek. W pozosta³ych
stadach prowadzone jest krzy¿owanie uszlachetniaj¹ce z rasami wysokoplennymi
w ramach programu doskonalenia plennoœci.
Owca wielkopolska to rasa mateczna o dobrej mlecznoœci i odchowie jagni¹t. Maciorki
wczeœnie osi¹gaj¹ dojrza³oœæ p³ciow¹ i mog¹ byæ pokrywane po raz pierwszy w wieku 8 miesiêcy. Œrednia plennoœæ pog³owia wynosi 140%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa
120%.
Do najcenniejszych cech rasowych owcy wielkopolskiej, oprócz wysokiej jakoœci
we³ny krzy¿ówkowej, szybkiego tempa wzrostu i dobrego wykorzystania paszy podczas tuczu, nale¿¹ mniejsze w porównaniu z merynosem wymagania œrodowiskowe
co do ¿ywienia i warunków utrzymywania, odpornoœæ na motylicê oraz przydatnoœæ
do chowu drobnostadnego.
Walory u¿ytkowe owcy wielkopolskiej umo¿liwiaj¹ jej wykorzystanie w mniej intensywnych systemach chowu, np. do wypasu gruntów od³ogowanych i nieu¿ytków.
W czystoœci rasy utrzymuje siê obecnie oko³o tysi¹ca maciorek zarodowych,
z czego w programie ochrony zasobów w 2002 roku uczestniczy³o 700 maciorek
utrzymywanych w trzech stadach.

Owce ¿elaŸnieñskie
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Prace twórcze nad wytworzeniem owiec ¿elaŸnieñskich rozpoczêto w 1953 roku
w Rolniczym Zak³adzie Doœwiadczalnym w ¯elaznej nale¿¹cym do SGGW. Inicjatorem tych prac by³ prof. Adam Skoczylas, a kontynuowa³ je prof. Stanis³aw
Jankowski. Materia³ wyjœciowy stanowi³o oko³o 150 maciorek owcy ³owickiej.
Grupa owiec o bardziej prymitywnych cechach w pierwszej fazie prac krzy¿owana
by³a z trykami merynosa polskiego, a w drugim etapie wytworzone mieszañce
krzy¿owano z trykami brytyjskiej rasy d³ugowe³nistej – leicester. Druga grupa
uszlachetnionych owiec ³owickich, ju¿ z udzia³em merynosa, zosta³a poddana
bezpoœrednio krzy¿owaniu z trykami leicester.
Tak wytworzono dwie linie mieszañców, które krzy¿owano miêdzy sob¹. Celem pracy twórczej by³o wytworzenie owcy we³nisto-miêsnej, o jednolitej we³nie
krzy¿ówkowej, przystosowanej do s³abszych warunków œrodowiskowych gleb kompleksu ¿ytnio-ziemniaczanego.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Owce ¿elaŸnieñskie s¹ œredniej wielkoœci, bezrogie, w typie miêsno-we³nistym. Okrywa we³nista jest zamkniêta, doœæ
gêsta, boki i brzuch dobrze obroœniête. We³na krzy¿ówkowa
sortymentu BC-C jest bia³a, o przyjemnym chwycie.
Wysadnoœæ we³ny w odroœcie rocznym wynosi ponad 10 cm,
roczna wydajnoœæ we³ny u tryków 8,5-10,0 kg, a maciorek
5,0-6 kg. Masa cia³a doros³ych maciorek wynosi 55-65 kg,
a tryków 100-115 kg.
Owce ¿elaŸnieñskie wywar³y ogromny wp³yw na poprawê
u¿ytkowoœci pog³owia masowego w tzw. £ódzkim Okrêgu
Hodowlanym, szczególnie jeœli chodzi o u¿ytkowoœæ
we³nist¹. Tryki ¿elaŸnieñskie u¿ywane by³y do dosko- Fot. 11. Owca ¿elaŸnieñska
nalenia owiec nizinnych w rejonie Podlasia i Mazowsza, uczestniczy³y tak¿e
w pocz¹tkowym okresie prac twórczych nad wytworzeniem polskich owiec
nizinnych odmiany uhruskiej.
Owce ¿elaŸnieñskie cechuje œrednio wczesne tempo dojrzewania, przystêpki mog¹
byæ pokrywane po raz pierwszy w wieku 14-18 miesiêcy. Plennoœæ maciorek wynosi
170-180%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa 150-165%. Owca ¿elaŸnieñska to rasa mateczna o dobrej mlecznoœci i wysokiej plennoœci, doskonale nadaj¹ca siê do produkcji
jagni¹t rzeŸnych. Jagniêta cechuj¹ dobre przyrosty i umiêœnienie. Owce ¿elaŸnieñskie
charakteryzuje doskona³e dostosowanie do warunków kompleksu glebowego ¿ytnioziemniaczanego.
Obecna wielkoœæ populacji oko³o 200 maciorek powoduje, ¿e ta cenna odmiana
owiec, przystosowana do gorszych warunków œrodowiskowych, jest zagro¿ona
wyginiêciem. W 2002 roku w programie ochrony zasobów genetycznych
uczestniczy³o jedynie 170 maciorek zgrupowanych w trzech stadach.

Owce korideil
Polskie owce nizinne typu korideil zosta³y wytworzone w latach piêædziesi¹tych
ubieg³ego stulecia w oparciu o schemat prac hodowlanych stosowany w Nowej
Zelandii. Materia³em wyjœciowym by³y maciorki merynosa polskiego wywodz¹ce
siê z bardziej we³nistych stad, które kryto trykami rasy lincoln. Stosowano równie¿
kojarzenia odwrotne, tzn. maciorki rasy lincoln by³y krzy¿owane trykami rasy merynos polski. Owce typu korideil zawieraj¹ w genotypie oko³o 50% rasy lincoln i w
zakresie u¿ytkowoœci we³nisto-miêsnej reprezentuj¹ cechy charakterystyczne dla
nowozelandzkiego wzorca corriedala.
W pierwszej fazie prac twórczych owce te nazywano anglomerynosami w typie
lincolna. Jednak po wprowadzeniu do krycia w roku 1979 oryginalnego tryka corriedale z Nowej Zelandii nazwa odmiany zosta³a zmieniona, potem spolszczona
i obecnie owce tego typu nazywamy korideilami.
Korideile to owce du¿e, dobrze owe³nione, o g³êbokim tu³owiu wspartym na stosunkowo krótkich i szeroko rozstawionych nogach, bezrogie, w typie miêsno-we³nistym.
Okrywa we³nista jest zamkniêta, pole obrostu obejmuje ca³e cia³o: na g³owie do linii
oczu, a na koñczynach do raciczek. We³na bia³a, o charakterze krzy¿ówkowym, jest
œrednio gruba i gruba. Wysadnoœæ we³ny w odroœcie rocznym wynosi ponad 10 cm,
tryki daj¹ rocznie 8,5-10,0 kg we³ny potnej, a u maciorki 5,0-6 kg. Masa cia³a doros³ych
maciorek waha siê miêdzy 65-90 kg, a tryków 100-130 kg.
Populacja owiec typu korideil liczy obecnie oko³o 350 maciorek wpisanych do
ksi¹g. W 2002 roku w programie uczestniczy³o 195 maciorek, utrzymywanych
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Owce korideil charakteryzuje œrednio wczesne dojrzewanie, maciorki mog¹ byæ
pokrywane po raz pierwszy w wieku 14-18 miesiêcy. Plennoœæ waha siê miêdzy
140-150%, a u¿ytkowoœæ rozp³odowa 120-150%. Maciorki ze wzglêdu na du¿¹ masê
cia³a, dobr¹ mlecznoœæ i plennoœæ, jak te¿ szybkie tempo wzrostu s¹ przydatne jako
rasa mateczna w krzy¿ówkach towarowych z rasami miêsnymi.
Korideile daj¹ wysok¹ produkcjê jagni¹t rzeŸnych, cechuje je te¿ dobre zdrowie.
w dwóch stadach. Za wiod¹ce stado uznaæ nale¿y stado Wojciecha Gos³awskiego,
licz¹ce obecnie 150 maciorek. Owce typu corriedale wywar³y znacz¹cy wp³yw na
doskonalenie pog³owia owiec nizinnych w £ódzkim Okrêgu Hodowlanym oraz
w rejonie Wielkopolski i Pomorza Zachodniego.

Owce kamienieckie
Polskie owce d³ugowe³niste odmiany kamienieckiej zosta³y wytworzone
w stadach Pañstwowego Oœrodka Hodowli Zarodowej Susz. Prace twórcze
zapocz¹tkowa³ w roku 1954 prof. Stanis³aw Je³owicki, który z prymitywnego
materia³u ¿eñskiego ówczesnej owcy pomorskiej, u¿ywaj¹c w pierwszym etapie
tryków rasy texel lub leine oraz tryków kent, a nastêpnie kojarz¹c miêdzy sob¹
uzyskane mieszañce doprowadzi³ do wytworzenia
owcy d³ugowe³nistej o wysokich walorach produkcyjnych, charakteryzuj¹cej siê du¿¹ odpornoœci¹ na
trudne warunki œrodowiskowe.
Owca kamieniecka to zwierzê o du¿ych ramach
cia³a, osadzonych na doœæ krótkich nogach. Jej budowê
charakteryzuje mocna koœæ, prosta linia grzbietu,
g³êboka klatka piersiowa i dobre umiêœnienie kulki.
Okrywa we³nista jest jednolita, bia³a o odcieniu kremowym, runo zamkniête, czasem pó³otwarte, dobre pole
obrostu. We³na œrednio gruba i gruba jest wyrównana.
Masa cia³a doros³ych maciorek wynosi 60-70 kg, a tryFot. 12. Owca kamieniecka
ków 90-110 kg. Owce kamienieckie cechuje sezonowa
aktywnoœæ p³ciowa, przystêpki najczêœciej u¿ywane do rozrodu w wieku oko³o 1,5
roku. Œrednia plennoœæ populacji wynosi 140%, u¿ytkowoœæ rozp³odowa 120%.
Owca kamieniecka to rasa mateczna odznaczaj¹ca siê wysok¹ zdrowotnoœci¹,
a w szczególnoœci odpornoœci¹ na kulawkê. Jest to owca œwietnie przystosowana
do warunków surowego klimatu pó³nocno-wschodniej Polski, daj¹ca w chowie
masowym, zw³aszcza po trykach ras miêsnych, bardzo dobre jagniêta rzeŸne. Cechuje
j¹ dobre wykorzystanie pasz gospodarskich, ale jest te¿ przystosowana do chowu
wielkostadnego. Owca kamieniecka produkuje we³nê o dobrej jakoœci.
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Populacja owcy kamienieckiej, podobnie jak innych owiec w Polsce, uleg³a
drastycznemu spadkowi. O ile w 1988 r. do ksi¹g zwierz¹t zarodowych wpisanych by³o oko³o 35 tys. owiec, to w 1998 r. pozosta³o tylko 1846 matek, tj. 5,27%
stanu sprzed dziesiêciu lat. W 2002 roku ca³kowite pog³owie owiec kamienieckich wpisanych do ksi¹g wynosi³o ponad 1500 maciorek, w tym 260 maciorek
uczestniczy³o w programie ochrony zasobów. W 1994 r. rozpoczêto wdra¿anie
programu doskonalenia plennoœci w matecznych stadach owcy kamienieckiej poprzez krzy¿owanie z rasami plennymi. W regionie olsztyñskim u¿ywano tryków
dwóch ras: owcy olkuskiej i owcy fryzyjskiej.

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

W okresie op³acalnoœci produkcji owczarskiej owce kamienieckie by³y masowo
i chêtnie hodowane w regionie, a tak¿e w gospodarstwach specjalistycznych jako
jedyny gatunek zwierz¹t domowych. Na Pojezierzu owce kamienieckie spe³niaj¹
równie¿ funkcje ekologiczne, przyczyniaj¹c siê do zachowania krajobrazu poprzez
wypas na pagórkowatych trwa³ych u¿ytkach zielonych, w pobli¿u jezior i rzek.
Owce kamienieckie mog¹ odgrywaæ znacz¹c¹ rolê w agroturystyce regionu,
stanowi¹c element architektury krajobrazu oraz dostarczaj¹c specyficznego i cenionego produktu kulinarnego: „jagniêcia z ro¿na po warmiñsku”.

Owce pomorskie
Owca pomorska to rodzima odmiana polskich owiec d³ugowe³nistych, w obrêbie
której wyró¿niamy dwa typy: kaszubski i koszaliñski.
Typ kaszubski zosta³ wytworzony na pod³o¿u prymitywnych owiec utrzymywanych przez ludnoœæ kaszubsk¹ na terenie województw gdañskiego i elbl¹skiego. Ju¿ w II
po³owie XVII wieku Kaszubi i Kociewianie
zaczêli krzy¿owaæ miejscowe owce „fagasami” – owcami ¿u³awskimi, nale¿¹cymi do
kolonistów holenderskich, którzy osiedlali
siê w wid³ach Wis³y i Nogatu. W okresie II
Rzeczypospolitej, w 1925 roku prof. Stefan
Je³owicki zapocz¹tkowa³ prace hodowlane nad
t¹ owc¹ z wykorzystaniem tryków fryzyjskich
i holsztyñskich, a tak¿e, w mniejszym stopniu,
beriszonów. W okresie powojennym, od koñca
lat czterdziestych, do prac hodowlanych w sposób ci¹g³y zaczêto u¿ywaæ tryków rasy teksel.
W najlepszym okresie (rok 1985) populacjê
owiec pomorskich w typie kaszubskim szaco- Fot. 13. Owca pomorska
wano na oko³o 150 tys. sztuk, w tym 18 034
to maciorki objête ocen¹, a 13 488 sztuk matek wpisano do ksi¹g. Do czo³owych
stad hodowlanych nale¿y zaliczyæ: RSP Kulice, ZR Trumieje, ZR Ot³ówko, ZR
Postolin, POHZ Waplewo.
Typ koszaliñski ukszta³towa³ siê w by³ym woj. s³upskim (wszystkie powiaty,
a szczególnie bytowski) oraz na terenach woj. koszaliñskiego (powiaty koszaliñski,
ko³obrzeski i bia³ogardzki). Zosta³ on wytworzony w okresie powojennym w oparciu o ró¿norodne pog³owie prymitywnych owiec d³ugowe³nistych przywo¿onych na
te tereny przez osadników z ca³ego kraju. Do po³owy lat szeœædziesi¹tych XX w. do
doskonalenia tej populacji u¿ywano prawie wy³¹cznie tryków pomorskich w typie
kaszubskim, a w póŸniejszym okresie tak¿e tryków rasy teksel i leine oraz w bardzo
niewielkim stopniu rasy kent. W najkorzystniejszym dla owczarstwa roku 1985
populacja owcy pomorskiej w typie koszaliñskim liczy³a oko³o 100 tys. sztuk,
z tego objêtych ocen¹ by³o 22 023 maciorek, a wpisanych do ksi¹g 16 869.
Ksiêgi zwierz¹t zarodowych dla owcy pomorskiej prowadzone s¹ od lat 50tych. Owce pomorskie charakteryzuje du¿a rama cia³a, lekka, nieowe³niona g³owa
o d³ugich i grubych uszach, pigmentowana œluzawica nosa. Tu³ów jest d³ugi, szeroki i g³êboki, a zad dobrze rozwiniêty i umiêœniony. Okrywa we³nista pó³otwarta,
tworzy we³na jednolita œrednio gruba i gruba, bia³a; pole obrostu nie obejmuje
g³owy i nóg. Masa cia³a doros³ych maciorek wynosi 65-75 kg, a tryków 80-110 kg.
Owce pomorskie s¹ wczeœnie dojrzewaj¹ce, przy plennoœci 140% u¿ytkowoœæ
rozp³odowa wynosi 115%.
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Owca pomorska to rasa mateczna o dobrej u¿ytkowoœci miêsnej. Ich cech¹ charakterystyczn¹ jest dobra adaptacja do specyficznych nadmorskich warunków klimatycznych. Maj¹ one niskie wymagania w stosunku do warunków utrzymania, szczególnie
w pasie nadmorskim mog¹ byæ utrzymywane w sza³asach czy stodo³ach.
Owce te najlepiej czuj¹ siê w ma³ych stadach, maj¹ te¿ stosunkowo ma³e wymagania
¿ywieniowe. Bardzo dobrze wykorzystuj¹ pastwiska, nawet przygodne, cechuje je
du¿a ¿ernoœæ. S¹ odporne na choroby, szczególnie racic. Maciorki ³atwo przyjmuj¹
jagniêta po porodzie, wykazuj¹ wyj¹tkowe zdolnoœci macierzyñskie, opiekuñczoœæ
i troskliwoœæ w stosunku do potomstwa, jak te¿ du¿¹ mlecznoœæ, co wp³ywa na dobry
odchów jagni¹t.
Owce te s¹ bardzo ³agodne i ma³o p³ochliwe, dobrze zachowuj¹ siê na pastwisku.
W roku 2002 liczba maciorek rasy pomorskiej wpisanych do ksi¹g wynosi³a
poni¿ej 6000 sztuk (z zasadnicz¹ przewag¹ typu kaszubskiego). Tak du¿a skala
spadku pog³owia œwiadczy o g³êbokiej dekoniunkturze ca³ego krajowego owczarstwa, szczególnie poza terenami górskimi. W Programie Ochrony Zasobów Genetycznych owcy pomorskiej uczestniczy³o w roku 2002 tylko jedno stado licz¹ce
350 matek, pochodz¹ce z Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej w Kulicach.
Owca pomorska raczej nie sprawdzi³a siê w chowie wielkostadnym i intensywnej produkcji, natomiast prowadzona systemem tradycyjnym, z jak najwiêkszym
wykorzystaniem pastwisk, produkuje wyj¹tkowo smaczne miêso o wysokich
walorach zdrowotnych. Utrzymywana w ma³ych i œrednich stadach stanowi
dodatkow¹ atrakcjê w gospodarstwach agroturystycznych. Zwi¹zki historyczne
i folklorystyczne owiec pomorskich z ludnoœci¹ Kaszub i Kociewia nie mog¹
byæ kwestionowane, trudno sobie wyobraziæ prawdziwe gospodarstwo Kaszeby
bez „wewcy”, czyli „blirwy”, gdy¿ zwierzêta te s¹ g³êboko wpisane w obyczaje
miejscowej ludnoœci i w krajobraz tych obszarów.

32

ZAŁĄCZNIKI

7

Literatura
– Bartoszuk H., Dembek W., Jezierski T., Kamiñski J., Kupis J., Liro A., Nawrocki
P., Sidor T., Wasilewski Z. Spasanie podmok³ych ³¹k w dolinach Narwi i Biebrzy
jako metoda ochrony ich walorów przyrodniczych. Wyd. IMUZ, 2001. Bibl.
Wiad. IMUZ, nr 98., s. 146.
– Brzeski E., Górska K., Rudowski M. Konie huculskie. PWN, Warszawa 1988.
– Jackowski M. Program hodowli koni huculskich. Koñ Polski, 1998, nr 4/167,
s. 35.
– Jezierski T., Jaworski Z. Koniki polskie z Popielna. Wydawnictwo IGiHZ PAN
w Jastrzêbcu 1995.
– Kownacki M. Koniki polskie. WNRiL PAN, PWN 1984.
– Krajowy program ochrony zasobów genetycznych i programy ochrony populacji
poszczególnych ras zwierz¹t (2000). Materia³y Ÿród³owe Krajowego Oœrodka
Koordynacyjnego ds. Zasobów Genetycznych Zwierz¹t, Instytut Zootechniki
– Ni¿nikowski R. Chów owiec. PWRiL, Warszawa 1994.
– Nowicki B., Jasek J., Maciejowski J., Nowakowski P., Pawlina E. Rasy zwierz¹t
gospodarskich. PWN, Warszawa 2001.
– Red. naukowa R. Ni¿nikowski, Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed
wyginiêciem ras i odmian owiec. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa 1997.
– Sasimowski, E. Zarys szczegó³owej hodowli zwierz¹t. PWN, Warszawa 1973.
– Scherf, B.D. World Watch List for Domestic Animal Diversity, 3rd Edition, FAO,
Rome 2000.
– Wydanie zbiorowe. Zootechnika. PWRiL, Warszawa 1974.
– ¯urkowski K., Reklewski Z. Polskie byd³o czerwone – stan hodowli, zachowanie
i wykorzystanie rasy. Miêdzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa
Zootechnicznego „Perspektywy wykorzystania ras byd³a, koni, owiec i kóz
chronionych jako rezerwa genetyczna” 1-15. (1986)

S³owniczek
Bank genów – Fizyczna lokalizacja przechowywanych zbiorów œciœle zidentyfikowanego materia³u genetycznego: w tradycyjnym miejscu chowu (in situ) – jako
¿ywe zwierzêta lub poza tradycyjnym miejscem chowu (ex situ) – jako stada
zachowawcze, zmagazynowane nasienie, oocyty, zarodki, komórki lub tkanki.
Bioró¿norodnoœæ – Zró¿nicowanie i bogactwo œwiata ¿ywego, na które sk³adaj¹
siê: zró¿nicowanie genetyczne organizmów, ró¿norodnoœæ gatunkowa oraz
biocenotyczna.
Bundz – Ser z mleka owczego.
DNA – Kwas dezoksyrybonukleinowy, noœnik informacji genetycznej
Dryf genetyczny – Proces utraty czêœci informacji genetycznej w populacji bêd¹cy wynikiem ograniczonej liczby osobników bêd¹cych rodzicami nastêpnego pokolenia
Eksterier – Wygl¹d zewnêtrzny.
FAO – Organizacja do Spraw Wy¿ywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych.
Fenotyp – Zespó³ morfologicznych, anatomicznych, fizjologicznych i biochemicznych cech ¿ywego organizmu wykszta³conych w trakcie jego rozwoju.
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Genotyp – Zespó³ wszystkich genów warunkuj¹cych w³aœciwoœci dziedziczne
danego organizmu; w wê¿szym znaczeniu za³o¿enia dziedziczne warunkuj¹ce
dan¹ cechê.
Hipoterapia – Terapia z wykorzystaniem obcowania z koniem i jazdy konnej,
stosowana szczególnie u dzieci z pora¿eniem mózgowym.
Inbred – Genetyczny skutek prowadzenia kojarzeñ w pokrewieñstwie, okreœlaj¹cy
poziom homozygotycznoœci osobnika.
Mastitis – Zapalenie gruczo³u mlekowego.
Obrost – Obszar skóry poroœniêty we³n¹.
Oocyty – Komórki jajowe.
Plennoœæ – Liczba m³odych urodzonych w miocie; w hodowli owiec plennoœæ stada
wyra¿ana jest jako przeciêtna liczba jagni¹t urodzonych na maciorkê wykocon¹
P³odnoœæ – Zdolnoœæ zwierzêcia do wydania potomstwa; w hodowli owiec
p³odnoœæ stada wyra¿ona jest w procentach poprzez udzia³ maciorek wykoconych w stosunku do maciorek uczestnicz¹cych w stanówce.
Populacja – Przedstawiciele tego samego gatunku wystêpuj¹cy na danym obszarze
Przystêpka – Maciorka w wieku oko³o 1.5 roku, wprowadzona na remont stada
i przystêpuj¹ca do pierwszego sezonu rozp³odowego.
Pula genów – Ca³kowita genetyczna informacja zawarta we wszystkich genach
populacji hodowlanej w okreœlonym czasie.
Rasa – Specyficzna grupa zwierz¹t gospodarskich o okreœlonych cechach fenotypowych umo¿liwiaj¹cych wizualne odró¿nienie ich od innych podobnie zdefiniowanych grup wewn¹trz tego samego gatunku zwierz¹t lub grupa zwierz¹t,
która wykszta³ci³a swoj¹ odrêbnoœæ w wyniku geograficznej i/lub kulturowej
separacji od innych, fenotypowo podobnych grup.
Rasa autochtoniczna – Patrz: rasy rodzime.
Rasa mateczna – Rasa wykorzystywana po stronie matecznej w krzy¿owaniu
towarowym, z rasy tej pochodz¹ samice przeznaczone do krzy¿owania.
Rasy rodzime – Zwane równie¿ autochtonicznymi lub krajowymi, przystosowane
i u¿ytkowane w okreœlonych rejonach geograficznych.
Rasy wymar³e – Rasy, które kiedyœ istnia³y, ale obecnie nie jest mo¿liwe odtworzenie ich populacji.
Rasy zagro¿one – Rasy, które mog¹ zagin¹æ, je¿eli czynniki powoduj¹ce zmniejszanie ich liczebnoœci nie zostan¹ wyeliminowane lub zahamowane. Okreœlanie
statusu zagro¿enia rasy dokonywane jest, miêdzy innymi, na podstawie aktualnej
liczebnoœci samców i/lub samic hodowlanych oraz procentowego udzia³u samic
kojarzonych w czystoœci rasy.
Ró¿norodnoœæ zwierz¹t gospodarskich (dad) – Spektrum ró¿nic genetycznych
wystêpuj¹cych wewn¹trz ka¿dej rasy oraz pomiêdzy rasami w obrêbie ka¿dego
gatunku zwierz¹t gospodarskich; termin ten obejmuje tak¿e zró¿nicowane znaczenie gatunku w produkcji ¿ywnoœci i w rolnictwie.
Stanówka – Sezon rozp³odowy w stadzie owiec podczas którego prowadzi siê
krycie samic.
U¿ytkowoœæ rozp³odowa – S³u¿y do sumarycznej oceny wyników rozrodu w stadzie;
w hodowli owiec u¿ytkowoœæ rozp³odow¹ stada okreœla siê poprzez przeciêtn¹
liczbê jagni¹t odchowanych na maciorkê przystêpuj¹c¹ do stanówki
We³na krzy¿ówkowa – We³na o œredniej gruboœci, uzyskiwana od owiec
nizinnych.
We³na potna – Runo zestrzy¿one z owcy, zawieraj¹ce t³uszczopot ( czyste w³ókno
– to we³na potna po wypraniu).
Wysadnoœæ – Naturalna d³ugoœæ we³ny karbikowatej mierzona w s³upku (d³ugoœæ
rzeczywista – po rozci¹gniêciu we³ny).

Zwierzęta gospodarskie – ochrona zasobów genetycznych

Zasoby genetyczne zwierz¹t gospodarskich (angr) – Te gatunki zwierz¹t, które
s¹ lub mog¹ byæ wykorzystywane do produkcji ¿ywnoœci oraz w rolnictwie,
a tak¿e populacje wewn¹trz tych gatunków. Populacje wewn¹trz ka¿dego gatunku mog¹ byæ klasyfikowane jako: populacje dzikie i zdzicza³e, populacje krajowe (lokalne) i populacje pierwotne, standaryzowane rasy, wyselekcjonowane
linie, odmiany, rody oraz zakonserwowany materia³ genetyczny; wszystkie te
populacje na potrzeby tego opracowania s¹ okreœlane jako rasy.
Zdolnoœci adaptacyjne – Genetycznie zdeterminowany kompleks cech, które
zwiêkszaj¹ zdolnoœci rasy do reprodukcji i prze¿ycia w okreœlonym œrodowisku
produkcyjnym. Synonimem jest: Adaptacja.
¯ernoœæ – Apetyt – predyspozycje zwierzêcia do pobierania paszy.
¯êtyca – Sfermentowany napój – serwatka wytworzona przy produkcji serów
z mleka owczego.

Przydatne adresy
Instytut Zootechniki
Krajowy Oœrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych Zwierz¹t
ul Wspólna 30, 00-930 Warszawa
Tel./fax (022) 623 10 56
e-mail: Elżbieta.Martyniuk@minrol.gov.pl
Maria.Jaszczynska@minrol.gov.pl
l Stacja Badawcza Rolnictwa Ekologicznego i Hodowli Zachowawczej
Zwierz¹t PAN
Popielno, 12-122 Wejsuny
Tel. (087) 423 16 17; 423 15 19
l

Organizacje pozarz¹dowe
realizuj¹ce projekty obejmuj¹ce ochronê zasobów genetycznych:
l

l

l

l

l

Pó³nocnopodlaskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (PTOP)
ul Ciep³a 17, 15-471 Bia³ystok
Tel./fax (085) 675 48 62
e-mail: ptop@falco.man.bialystok.pl
Spo³eczny Instytut Ekologiczny
ul Raszyñska 32/44, 02-026 Warszawa
Tel./fax: (022) 668 97 92, e-mail: indian@bore.most.org.pl
Dolnoœl¹ska Fundacja Ekorozwoju
ul Bia³oskórnicza 26, 50-134 Wroc³aw
Tel./fax (071) 343 09 49 lub 344 59 48
www.eko.org.pl/dfe
Towarzystwo Krzewienia Tradycji Regionalnych,
Gminne Centrum Kultury
Cisna 4, 38-607 Cisna
Tel. (013) 468 63 72
Towarzystwo Przyjació³ Dolnej Wis³y
86-100 Œwiecie, skr. poczt. 110
Tel. (052) 331 50 00 (Park Krajobrazowy)
e-mail: aberygeniznadwisly@wp.pl
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Stowarzyszenie „Konferencja S³u¿b Ochrony Zielonych P³uc Polski”
Krzywe 82, 16-400 Suwa³ki
Tel./fax: (087) 566 63 22
e-mail: wigry_pn@su.onet.pl
l Oœrodek Readaptacji Stowarzyszenia Solodarni „PLUS”
EKO „Szko³a ¯ycia” w Wandzinie
77-300 Cz³uchów, skr.poczt. 7
Tel./fax. (059) 832 34 13
e-mail: ekoszkolazycia@poczta.onet.pl
l Stowarzyszenie Hodowców i Producentów Œwini Z³otnickiej Pstrej
„£ACIATA”
Komorczyn 23A, 76-266 Sycewice
Tel. (081) 118 69
l
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