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Problemy związane z Prowadzeniem Programów  
ochrony zasobów genetycznych koni w tyPie sokólskim 

i sztumskim w latach 2008–2011

G r a ż y n a  P o l a k

 Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów 
Genetycznych Zwierząt, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Otwarte w 2008 roku programy ochrony zasobów genetycznych lokalnych populacji koni 
zimnokrwistych stworzyły szanse na zachowanie koni sztumskich i sokólskich, które kształ-
towały się na ziemiach polskich od połowy XIX wieku. W roku 2011 w programach ochrony 
uczestniczyło 680 klaczy sokólskich i 555 sztumskich. Zmiana wykorzystania koni z robo-
czych na rzeźne i związane z tym intensywne krzyżowanie z rasami importowanymi dopro-
wadziło do daleko posuniętych zmian genetycznych i fenotypowych. Badano liczebność, 
dystrybucje na terenie kraju, pochodzenie i podstawowe wymiary klaczy uczestniczących 
w programach ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim  
i sokólskim, w latach 2008–2011. Porównano cechy biometryczne (wysokość w kłębie i ob-
wód nadpęcia), 912 klaczy sokólskich i 883 klaczy sztumskich wpisanych do I Tomu Księgi 
kzp oraz uczestniczących w programach ochrony. Analiza statystyczna wykazała istotne 
różnice na poziomie istotności P = 0,000 pomiędzy cechami w dwóch badanych okresach 
oraz pomiędzy typem sztumskim i sokólskim. Celem pracy jest wskazanie problemów poja-
wiających się w realizacji programów ochrony.

Powstanie lokalnych ras i typów koni w Polsce uwarunkowane było zmianami 
społeczno-ekonomicznymi. Znaczący udział w procesie wytworzenia polskich typów 
koni zimnokrwistych miało użycie ogierów, głównie francuskich (ardeny), belgij-
skich, niemieckich, a także koni północnoszwedzkich, rosyjskich, döle, mur-insula-
nów (Program ochrony..., 2008 a, b). Ich krzyżowanie z historycznie występującymi 
na ziemiach Polski niedużymi końmi zwanymi „mierzynami” doprowadziło do wy-
tworzenia w północno-wschodniej i centralnej części kraju wielu lokalnych typów 
koni zimnokrwistych i pogrubionych: sztumskich, sokólskich, oszmiańskich/lidzbar-
skich, łowickich i kopczyka podlaskiego (Pruski, 1960; Zwoliński, 1980; Wadowski, 
1964, Chachuła, 1963). 

Powstanie w 1964 r. I Tomu Księgi Stadnej dla koni zimnokrwistych i pogrubio-
nych (PZHK, 1964) pozwoliło na inwentaryzację populacji i prowadzenie planowej 
pracy hodowlanej oraz przyczyniło się do stopniowego zaniku lokalnych populacji 
poprzez likwidację działów, brak uwzględnienia różnic genetycznych i fenotypowych 
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oraz historycznych regionów pochodzenia. Jak stwierdza Chachuła we wstępie do  
I Tomu Księgi Stadnej kzp (PZHK, 1964), wzajemne przenikanie prądów krwi pomię-
dzy ośrodkami hodowlanymi pociągnęło za sobą stopniowe zanikanie różnic, tak że 
już w II Tomie Kzp (PZHK, 1972, 1973) zaniechano wyróżniania osobnych działów 
dla koni sztumskich, sokólskich, lidzbarskich i mur-insulanów. Pod koniec XX wieku 
większość z nich „wtopiła się” w tworzoną rasę polskiego konia zimnokrwistego. 

Konie sokólskie powstały głównie przy udziale reproduktorów bretońskich i ar-
deńskich i prezentowały typ pospieszno-pociągowy. Charakteryzowały się niedużym 
wzrostem, suchością tkanek, wszechstronną użytkowością zaprzęgową i roboczą. 
Analiza cech biometrycznych ogierów sokólskich przeprowadzona w latach 80. (Sa-
puła, 1988) wykazała średni wzrost = 152 cm i obwód nadpęcia = 23,45 cm. Wie-
lu autorów (Szulc i Orzeł, 1969; Nozdrzym-Płotnicki, 1966; Pruski, 1960; PZHK, 
1964) podkreśla wpływ, jaki na tworzenie typu miały ogiery bretońskie: Zizi 830  
i Upas Jarboter 321 oraz jego synowie: Bizon, Dudek, Uriasz, Ulster; ogiery ardeń-
skie: Gustaw 2807 (ur. w 1941 r.), Ajax 514 (ur. w 1944 r.). Ważną rolę w kształtowa-
niu typu odegrały warunki środowiskowe Podlasia cechujące się ostrym, kontynental-
ny klimatem (Pruski, 1960). Gleby są tam słabe, lekkie i piaszczyste, niewymagające 
przy pracach polowych nadmiernego wysiłku od zwierząt pociągowych. Obecnie ho-
dowcy utrzymują konie sokólskie ze względu na zalety związane z długowiecznością, 
przystosowaniem do miejscowych warunków i dobrym charakterem oraz ze względu 
na rodzinną tradycję.

Konie sztumskie powstały głównie pod wpływem koni ardeńskich i reńsko- 
-belgijskich na terenach Pomorza, Kujaw i ujścia Wisły, gdzie żyzne, ciężkie gleby  
w dużym stopniu uwarunkowały powstanie silnych i rosłych koni, o nieco limfatycz-
nej tkance. Część autorów uważa, że przedstawiały dobrze wyrównany typ polskiego 
konia zimnokrwistego (Górnicki, 1959; Pruski, 1960; PZHK, 1964). Według badań 
Sasimowskiego i in. (1971), w drugiej połowie XX wieku średni wzrost wynosił  
154,6 cm, obwód nadpęcia 26,2 cm, a waga około 722 kg. Największą liczbę rodów 
założyły ogiery ardeńskie, głównie importowane ze Szwecji oraz z Francji (Chrza-
nowski i in., 1989). We wstępie do I Tomu Księgi Stadnej koni zimnokrwistych  
i pogrubionych (PZHK, 1964) wymienia się ogiery: 1271 Grillparzer i 1281 Gnei-
senau – oba reńsko-belgijskie, 1956 Amant – duńskiego belga oraz 2271 Belgrad – 
sztumski.

 Obecnie nieliczne osobniki obu typów, posiadające pożądany pokrój i rodowód 
występują w województwach północno-wschodniej i wschodniej Polski. 

W 2008 roku powstały programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich 
i sokólskich, które stworzyły szanse na odbudowę populacji w formie zbliżonej do tej 
występującej w połowie XX wieku. Programy mają za zadanie zachowanie typowych 
cech lokalnych koni: przystosowania do trudnych warunków, odporności na choroby, 
dobrego charakteru, długowieczności, łatwości współpracy z człowiekiem. 

wzorzec konia sztumskiego określony przez program ochrony zasobów ge-
netycznych 

W typie sztumskim wymagany jest wzorzec ciężkiego stępaka (Tekst jednolity. 
Program ochrony.., 2010 a): głowa duża i ciężka, proporcjonalna do masy ciała, profil 
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prosty lub garbonosy, kłoda mocna i głęboka z lekko skośnym, rozłupanym zadem, 
nieco limfatyczne kończyny o krótkim nadpęciu i szerokich, mocnych kopytach, 
owłosienie bardziej obfite niż w typie sokólskim. Wymagane wymiary: ogiery – wy-
sokość 155–169 cm, obwód nadpęcia 26–30 cm, obwód klatki poosiowej powyżej 
210 cm, klacze analogicznie: 155–165 cm, 25–27 cm, powyżej 200. Podobnie jak  
u koni sokólskich dopuszcza się wszystkie maści oprócz siwej, srokatej i taranto- 
watej. 

wzorzec konia sokólskiego określony przez program ochrony zasobów gene-
tycznych 

W typie sokólskim wymagany jest wzorzec konia pospieszno-roboczego o bar-
dziej suchej konstytucji niż u innych koni zimnokrwistych, przeznaczony do pracy  
w zaprzęgu oraz do lekkich prac polowych (Tekst jednolity. Program ochrony..,  
2010 b). Wymagane są: głowa niezbyt duża i kształtna z ruchliwymi, średniej wiel-
kości uszami, dobrze umięśniona szyja, kłoda beczkowata, dłuższa niż u innych koni 
zimnokrwistych. Występuje wyraźna dysproporcja pomiędzy mocnym i masywnym 
tułowiem, a bardziej suchymi kończynami niż u innych typów konia zimnokrwistego. 
Wymagane wymiary: ogiery – wysokość 155–165 cm, obwód nadpęcia 25–27 cm, 
analogicznie klacze: 148–162, 24–26 cm. Dopuszcza się wszystkie rodzaje umasz-
czeń, oprócz maści siwej, srokatej i tarantowatej.

Początkowe zapisy programów obowiązujące w latach 2008–2009 (Program 
ochrony..., 2008 a, b) oprócz ogólnych wymogów (wpisu do części Księgi Głów-
nej kz, odpowiedniego pokroju i umaszczenia, stanowienia ogierami tego samego  
typu, rodzenia i odchowywania źrebiąt) określały bardzo nieprecyzyjnie warun-
ki rodowodowe: „pochodzenie od trzech pokoleń przodków urodzonych w kraju, 
wpisanych do polskiej księgi koni rasy zimnokrwistej, z tym że w 4. pokoleniu nie 
mogą występować konie rasy fiord i mur-insulan”. Spowodowało to kwalifiko- 
wanie do programów ochrony wielu klaczy o wątpliwym pochodzeniu. Podobnie  
w stosunku do pokroju klaczy stosowane były mało przejrzyste i konkretne kryteria, 
zwłaszcza w regionach kraju, gdzie konie sztumskie i sokólskie występowały spora-
dycznie.

W 2010 roku (Tekst jednolity. Program ochrony.., 2010 a, b) programy ochro-
ny zostały znowelizowane i wprowadzono bardziej precyzyjne kryteria. Ograni-
czono przyjmowanie klaczy o mieszanym pochodzeniu. Obecnie klacze „w 3. po-
koleniu i dalszych, przewagi krwi sztumskiej lub sokólskiej, tzn. koni urodzonych  
w historycznych regionach wytworzenia i występowania rasy, których określenie na-
stąpi na podstawie dokumentacji hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni; 
pochodzenie ze strony matki musi być bezdyskusyjnie sztumskie lub sokólskie.  
W pierwszym rzędzie do programu będą przyjmowane konie urodzone w historycz-
nych regionach wytworzenia i występowania koni sztumskich lub sokólskich”.

Wprowadzono po raz pierwszy zapis dotyczący ogierów, mówiący że dopusz-
czenie do krycia klaczy uczestniczących w programach ochrony jest uwarunkowane 
„posiadaniem w rodowodach 75% krwi sztumskiej lub sokólskiej, tzn. koni urodzo-
nych w historycznych regionach wytworzenia i występowania rasy, czego określenie 
nastąpi na podstawie dokumentacji hodowlanej Polskiego Związku Hodowców Koni; 
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pochodzenie ze strony matki musi być bezdyskusyjnie sztumskie lub sokólskie. Pre-
ferowane będą ogiery posiadające przodków sztumskich lub sokólskich do Działu I, 
odpowiednio pt 2 lub 3, I Tomu Kz.”.

Oznacza to, że zarówno klacze, jak i ogiery muszą posiadać przynajmniej  
75% krwi przodków sztumskich lub sokólskich, zwłaszcza po żeńskiej stronie rodo-
wodu.

Celem pracy jest podsumowanie dotychczasowych wyników prowadzenia pro-
gramów ochrony zasobów genetycznych koni w typie sztumskim oraz sokólskim  
w okresie od 2008 do 2011 roku: 

1. określenie zasięgu występowania populacji objętych programami ochrony i li-
czebnosci,

2. pochodzenia, 
3. zgodności podstawowych cech biometrycznych ze standardem zapisanym w pro- 

gramach.

materiał i metody

Źródłem danych do badań była dokumentacja Instytutu Zootechniki PIB będące-
go koordynatorem działań w zakresie ochrony zasobów genetycznych koni. Infor-
macje pochodziły z dokumentacji nadsyłanej przez hodowców zgłaszających swoje  
klacze do uczestnictwa w programach ochrony, a także z I Tomu Księgi Stadnej  
koni zimnokrwistych i pogrubionych (PZHK, 1964), bazy Polskiego Związku Ho-
dowców Koni, kartotek klaczy – nadsyłanych przez Okręgowe Związki Hodowców 
Koni. 

Wykorzystane w analizie informacje dotyczyły regionu występowania, wymia-
rów, liczebności klaczy i ogierów oraz pochodzenia.

Programami ochrony zasobów genetycznych w latach 2008–2011 objęte zostały 
w sumie 673 klacze sztumskie i 823 klacze sokólskie. Liczba uczestniczących w pro-
gramie klaczy na koniec 2011 roku wynosiła 680 klaczy sokólskich i 555 sztumskich. 
Różnica wynikała ze strat spowodowanych upadkami lub wycofaniem klaczy z pro-
gramów (sprzedaż, bezpłodność).

Obie populacje były badane pod katem rozmieszczenia, pokroju i pochodzenia. 
Statystycznie przeanalizowano wymiary klaczy: średni wzrost w kłębie i obwód nad-
pęcia. Rozkład zmiennych sprawdzono testem Kołgomorowa-Smirnowa. Ze względu 
na brak rozkładu normalnego badanych cech istotność różnic średnich oszacowano 
testem T-Studenta przy użyciu pakietu statystycznego SPSS 12.0 (2010).

Informacje o pochodzeniu klaczy zakwalifikowanych do programów ochrony  
w latach 2008–2011 zostały wprowadzone do baz danych koni sztumskich i sokól-
skich w programie Access 2007. Celem było ustalenie najczęściej pojawiających  
się męskich przodków – założycieli rodów. Za założycieli uznano ogiery importo-
wane obcych ras: ardeńskie, belgijskie, reńsko-belgijskie bądź ogiery bez ustalonego  
pochodzenia, urodzone w historycznych regionach wytworzenia i występowania 
rasy.
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wyniki 

Najliczniejsza populacja koni sokólskich i sztumskich występowała na terenie 
północno-wschodnich Okręgowych Związków Hodowców Koni (OZHK) (rys. 1).  
W ciągu czterech latach funkcjonowania programów, od 2008 roku, liczba klaczy so-
kólskich wzrosła z 320 osobników w 134 stadach do 680 w 229 stadach w roku 2011 
oraz odpowiednio z 220 klaczy sztumskich w 83 stadach do 555 w 147 stadach. 

Rys. 1. Liczba klaczy sztumskich i sokólskich uczestniczących w programach ochrony według  
poszczególnych OZHK, w roku 2011

Fig. 1. The number of Sokólski and Sztumski mares participating in the conservation programme in 
2011, by region

W populacji koni sokólskich klacze występowały w stadach bardzo małych, prze-
ważnie liczących 2 klacze. Takich stad w roku 2008 było ponad 70%, w roku 2011 ich 
udział zmalał do 30% na korzyść stad liczących 3 i 4 klacze. Stada koni sztumskich 
były większe, zwłaszcza w północnej części kraju. W roku 2008 tylko 61% stad li-
czyło 2 klacze, a w roku 2011 – 34%. Stada klaczy sokólskich nigdy nie przekroczyły  
10 osobników, podczas gdy stada klaczy sztumskich osiągnęły w 2011 roku liczbę 
nawet 14 i 15 osobników. 

Dynamika rozwoju populacji (tab. 1) była niska. W pierwszym roku populacja 
klaczy sztumskich wzrosła o 26%, a klaczy sokólskich o 15,6%. Następne lata przy-
niosły większy wzrost: o 91% w roku 2010 i o 152% w roku 2011 w populacji koni 
sztumskich i odpowiednio o  76% i 112% w populacji koni sokólskich. 

Podstawowe wymiary klaczy
Podstawowe wymiary klaczy sokólskich i sztumskich wpisanych do Księgi Stadnej 

koni zimnokrwistych i pogrubionych uległy znacznemu zwiększeniu w ciągu ostat-
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niego półwiecza. Porównując wysokość w kłębie klaczy wpisanych do I Tomu Księgi 
Stadnej kzp, działu koni sokólskich i działu koni sztumskich oraz uczestniczących  
w programach ochrony stwierdzono znaczny przyrost (tab. 2): o 3,96 cm – wśród 
klaczy sztumskich i o 3,85 cm – wśród klaczy sokólskich. Podobnie zwiększył się ob-
wód nadpęcia, odpowiednio o 2,17 cm i o 1,97 cm. Analiza statystyczna dla obu cech, 
w obu populacjach (sztumskiej i sokólskiej) i w obu okresach (rok 1964 – otwarcie 
Księgi kzp i rok 2011) wykazała, że  różnice wartości są wysoko istotne na poziomie 
P = 0,000, zarówno porównując miedzy sobą obie populacje w dwu okresach czasu, 
jak i porównując okresy czasu dla dwóch populacji.

Tabela 2. Różnice średnich wymiarów klaczy sztumskich i sokólskich w latach 1964 i 2011
Table 2. Differences in mean body measurements of Sztumski and Sokólski mares in 1964 and 2011

Zmienna
Variable

Rok 1964 (I Tom Kzp)
1964 (Vol. I of CBSB)

Rok 2011
2011

 typ
type N średnia

mean SE N średnia
mean SE

Obwód nadpęcia
Cannon circumference

sokólskie
Sokólski

167 22,369 0,0641 745 24,546 0,0351

sztumskie
Sztumski

268 23,334 0,0597 615 25,302 0,0368

Wysokość w kłębie
Withers height

sokólskie
Sokólski

167 152,22 0,253 745 156,07 0,119

sztumskie
Sztumski

268 154,42 0,253 615 158,38 0,118

 

Podstawowe wymiary klaczy uczestniczących w programach ochrony  
(2008–2011) ulegały niewielkim zmianom. Średnia wysokość w kłębie klaczy sztum-
skich zwiększyła się o 1,3 cm (od 157,1 do 158,4), a sokólskich wahała się w grani-
cach  155,5 do 156,1 cm (rys. 2).

Rys. 2. Średnia wysokość w kłębie (cm) oraz linia trendu klaczy sztumskich i sokólskich objętych  
programami ochrony w latach 2008–2011

Fig. 2. Mean  withers height (cm) and trend line for Sokólski and Sztumski mares  participating  
in the conservation programme from 2008 to 2011
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Średni obwód nadpęcia klaczy sztumskich utrzymywał się na stałym poziomie – 
od 25,2 do 25,3 cm, a klaczy sokólskich wykazał tendencję spadkową – z 24,9 do  
24,56 cm (rys. 3). 

Rys. 3. Średni obwód nadpęcia (cm) i linia trendu  klaczy sztumskich i sokólskich objętych programami 
ochrony w latach 2008–2011

Fig. 3. Mean  cannon circumference and trend line for Sokólski and Sztumski mares  participating in the 
conservation programme from 2008 to 2011

ogiery kryjące klacze uczestniczące w programach ochrony
Liczba ogierów przeznaczonych przez pracowników Polskiego Związku Ho-

dowców Koni i Okręgowe Związki Hodowców Koni do krycia klaczy uczestniczą-
cych w programach ochrony była bardzo duża i przewyższała liczbę krytych klaczy.  
W roku 2008, czyli pierwszym roku funkcjonowania programów, wynosiła 931 ogie-
rów sztumskich i 751 sokólskich (rys. 4.). W ciągu czterech lat stosunek ten zmniej-
szył się: w populacji koni sztumskich z 4,2 ogiera/klacz (2008) do 1,3 (2011), a wśród  
koni sokólskich odpowiednio z  2,0 do 0,9.

Mimo tak wielkiej liczby ogierów dopuszczonych, faktycznie klacze kryło znacz-
nie mniej. Klacze sokólskie w 2008  roku pokryło 76 ogierów, w 2009 – 141, w 2010 – 
169, co stanowiło od 10,1 do 25,5%. Klacze sztumskie odpowiednio 44,81 i 125 ogie-
rów, czyli od 4,7 do 16,3%  przeznaczonych do tego celu ogierów.

Wyselekcjonowane ogiery spełniały minimalne wymagania, tzn. wpis do Księgi 
Głównej Kz oraz brak przodka zagranicznej rasy do 2. pokolenia wstecz, ale ich po-
chodzenie w niewielkiej części odpowiadało przynależności do typu sztumskiego lub 
sokólskiego, czego przykładem jest rodowód ogiera WENTYL 507 GWr (rys. 5).

Niektóre spośród nich posiadały prawie 100% udział przodków drugiego typu, jak  
np. zaakceptowane do krycia klaczy sokólskich: WENTYL 507 GWr, ESCOAR 2179 
GBł, LESTER 401 GOl, GAZON 1485 GBł.  

Większość z łącznej liczby 1682 ogierów w roku 2008 posiadała rodowody mie-
szane, tzn. przodków pochodzących zarówno z terenu hodowli koni sztumskich i so-
kólskich, jak i innych rejonów kraju: Mazowsza, województwa łódzkiego, Podkarpa-
cia, Małopolski, a nawet Dolnego Śląska.
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Rys. 4. Liczba klaczy uczestnicząca w programach ochrony i liczba ogierów przeznaczonych do ich 
krycia w latach 2008–2011

Fig. 4. Number of mares participating in the conservation programme and number of mating stallions 
from 2008 to 2011

Rys. 5. Rodowód ogiera WENTYL  507 GWr wytypowanego do krycia klaczy sokólskich  
(przodkowie sztumscy oznaczeni zostali czerwoną obwódką)

Fig. 5. Pedigree of stallion WENTYL 507 GWr, chosen for mating Sokólski mares 
 (Sztumski ancestors edged in red)
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założyciele rodów najczęściej występujący w populacji klaczy sztumskich  
i sokólskich

W rodowodach klaczy objętych programami ochrony zarówno w typie sztum-
skim, jak i sokólskim zaskakuje występowanie tych samych założycieli (tab. 4), np. 
ogierów: Gustawa 2807 rasy ardeńskiej, który jednocześnie pojawił się w 89% ro-
dowodów sztumskich (uważanego za jednego z czołowych w populacji sokólskiej) 
czy Ogiera Dobosza 2442 rasy belgijskiej, uważanego za jednego z najważniejszych 
założycieli rodów wśród koni sztumskich, który pojawił się u 80% klaczy sokólskich 
przyjętych do programów w roku 2008. 

Tabela 3. Ogiery założyciele najczęściej występujący w rodowodach klaczy sztumskich  i sokólskich 
objętych  programami ochrony 

Table 3. Most frequent founder stallions in the pedigrees of Sztumski and Sokólski mares participating 
in the conservation programme

Założyciel
Founder

Rasa
Breed

Liczba klaczy sokólskich
No. of Sokólski mares

Liczba klaczy sztumskich
No. of Sztumski mares

GUSTAW 2807 ard.szw.
Swedish Ardennes

318 195

ETER 457 z.
Cold-blooded

275 149

ESTVANG 3995 ard.szw.
Swedish Ardennes

264 119

DOBOSZ 2442 belg.
Belgian

256 145

ELLÖR 3632 ard.szw.
Swedish Ardennes

207 174

omówienie wyników

Rozkład populacji koni sztumskich w dużej części odpowiada ich pierwotnemu 
występowaniu na terenie Pomorza, województwa kujawsko-pomorskiego i zachod-
niej części województwa warmińsko-mazurskiego, podobnie jak populacji koni so-
kólskich występujących głównie na terenie Podlasia i Lubelszczyzny. W I Tomie 
Księgi Stadnej koni zimnokrwistych i pogrubionych (PZHK, 1964) znajdują się infor-
macje dotyczące 472 koni sztumskich oraz 315 koni sokólskich występujących przed 
1964 rokiem. Umiejętne stosowanie dolewu krwi obcych ras w pierwszej połowie 
XX wieku doprowadziło do powstania koni roboczych odpowiadających zapotrze-
bowaniu mieszkańców poszczególnych regionów. Większość z tych koni posiadała 
w rodowodach obcych przodków. Ogółem w Polsce stwierdzono istnienie ok. 600 
linii pochodzących od ogierów ardeńskich, belgijskich i bretońskich (Chrzanowski  
i in., 1989). Mimo tak dużej liczby ogierów zagranicznych użytych w Polsce moż-
liwe było utrzymanie odrębności lokalnych typów, czego dowodem było istnienie 
odrębnego Działu I – Konie zimnokrwiste i ich pochodne (PZHK, 1964), podzielo-
nego na konie: zimnokrwiste importowane, sztumskie, sokólskie i inne zimnokrwiste 
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i pogrubione. Obecnie ta odrębność prawie zupełnie zanikła, głównie ze względu na 
zmianę celu hodowlanego – produkcję koni rzeźnych oraz intensywne, niekorzystne 
z punktu widzenia programów ochrony i utrzymania rezerwy genetycznej stosowa-
nie reproduktorów ardeńskich i zachodnioniemieckich. Pod tym względem założenia  
i cele programów ochrony koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim oraz 
programy hodowlane dla koni rasy polski koń zimnokrwisty znacznie się różnią,  
a nawet pozostają w sprzeczności. Programy hodowlane dążą do konsolidacji rasy polski  
koń zimnokrwisty, zgodnie z zapisanym wzorcem i produkcję komercyjną głównie 
mięsa końskiego. Programy ochrony mają na celu zachowanie odrębności genetycz-
nej  i fenotypowej oraz dawnego typu konia roboczego, jako rezerwy genetycznej, 
która będzie mogła być wykorzystana w przyszłości. Z punktu widzenia ochrony  
zasobów genetycznych nielogiczny wydaje się brak podziału księgi stadnej na 
działy.

Dodatkowo występuje duża zmienność fenotypowa w obrębie każdej populacji, 
co powoduje, że uczestniczące w programie konie bardzo trudno przyporządkować 
do właściwego typu bez wcześniejszej znajomości rodowodu. Ważne jest więc, aby 
selekcja materiału hodowlanego kwalifikowanego do programów ochrony była pre-
cyzyjna i konsekwentna zarówno pod względem zgodności pokroju ze wzorcem, jak 
i czystości rodowodu.

Fot. 1a. Ogier sokólski ARGON  1526 G Bł
Fig. 1a. Sokólski stallion ARGON  1526 G Bł
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Fot. 2a. Ogier sztumski TAUTUS 1716 G Gd
Fig. 2a. Sztumski stallion TAUTUS 1716 G Gd

Rygorystyczna selekcja narażona jest na presje i krytykę ze strony hodowców. 
Ze względu na płatności w ramach PROW 2007–2013 (Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich...) hodowcy dążą do posiadania jak największej liczby klaczy uczestniczą-
cych w programach ochrony. W sytuacji kiedy obie populacje „nakładają” się teryto-
rialnie oraz  posiadają wspólnych przodków proces ten jest szczególnie skompliko-
wany. Przykładem presji hodowców związanej z opłacalnością jest kwalifikowanie 
bardzo dużej liczby ogierów – w pierwszym roku działania programu zakwalifikowa-
no ich 1682. Niestety nie były to ogiery w pełni spełniające kryteria programu ochro-
ny, lecz takie które znajdowały się w punktach kopulacyjnych najbliższych stadom 
klaczy. Ogiery te często nie spełniały kryteriów programów, a nawet logiki separacji 
odtwarzanych typów powodując dodatkowe mieszańcowanie. Wiele z nich przedsta-
wiało mierną wartość hodowlaną z punktu widzenia ochrony zasobów genetycznych. 
Zakwalifikowanie takiej liczby samców do krycia zaledwie 540 klaczy (220 sztum-
skich i 320 sokólskich) wpłynęło na opóźnienie efektów programu, ze względu na 
rodzenie się potomstwa bezwartościowego w procesie rekonstrukcji typów. 

Niepokojącym zjawiskiem w procesie odtwarzania typu jest kwalifikowanie osob-
ników pochodzących z obszaru całego kraju, gdzie odmienne warunki środowiska: 
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klimat, rodzaj pasz, odmienne użytkowanie, powoli lecz konsekwentnie wpływają na 
zmiany fenotypu, a w rezultacie genotypu. Polska, mimo że w przeważającej części 
jest krajem nizinnym, podlega znacznemu wahaniu temperatur, a różnice długości 
zimy i lata są duże. Rodzaje i skład roślinności na pastwiskach także różnią się za-
sadniczo pomiędzy wschodem, zachodem, północą i południem kraju – na wschodzie 
dominują gleby słabe i piaszczyste, w przeważającej części kwaśne. Ze względu na 
wpływ warunków środowiska na wytworzenie obu populacji ważne jest dążenie do 
ograniczenia działania programów ochrony do regionów, w jakich powstały. 

Wnioski:
1. Programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich wyma-

gają doskonalenia pozwalającego lepiej selekcjonować materiał hodowlany;
2. Konieczne jest ograniczenie działania programów do regionów powstania typu 

sztumskiego i sokólskiego pozwalające na jednolity wpływ środowiska na chronione 
populacje;

3. Konieczne jest otwarcie działów w Księdze Stadnej Kz lub otwarcie oddziel-
nych ksiąg dla tych ras i typów, które będą posiadały zapisy dotyczące standardu rasy, 
zasad wpisu oraz program prób użytkowości; 

4. Wydaje się słusznym wprowadzenie oceny rasy/typu przez jedną komisję sę-
dziowską złożoną z osób specjalizujących się w jej hodowli, co pozwoli na uzyskanie 
precyzyjnych i jednolitych ocen. 

Piśmiennictwo

C h a c h u ł a  J. (1963). Studia nad pogrubionym koniem roboczym w Sztumskim Ośrodku Hodowlanym. 
Praca doktorska, SGGW.

C h r z a n o w s k i  S., C h a c h u ł a  J., S z e l a g o w s k a - W ą s i k  U., O l e k s i a k ., W i l c z a k  J. (1989). 
Konie zimnokrwiste w Polsce środkowowschodniej i południowej. Wyd. PWN, Warszawa.

G o ś c i c k i  S. (1959). Na marginesie licencji i przetargów na konie w woj. kieleckim, ośrodku łowickim 
i woj. północnych. Prz. Hod., XXVII, 1: 14–18.

N o z d r z y n - P ł o t n i c k i  J. (1966). Koń sokólski. PWRiL, Warszawa. 
Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim (2008 a) www.bioro-

znorodnosc.izoo.krakow.pl. 
Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim (2008 b) www.bioro-

znorodnosc.izoo.krakow.pl. 
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. www.minrol.gov.pl
P r u s k i  W. (1960). Hodowla koni. PWRiL, Warszawa.
PZHK (1964). I Tom Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych. PWRiL, Warszawa. 
PZHK (1972). II Tom Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych. Część 1. PWRiL, Warszawa.
PZHK (1973). II Tom Księgi Stadnej Koni Zimnokrwistych i Pogrubionych. Część 2. PWRiL, Warsza-

wa.
S a p u ł a  M. (1988). Analiza cech biometrycznych i użytkowych oraz ich uwarunkowania genetyczne  

u ogierów sokólskich. Ann. UMCS, VI, 22: 183–194.
S a s i m o w s k i  E. (1971). Współczynniki do określenia ciężaru ciała ogierów głównych grup rasowych 

w Polsce na podstawie pomiarów przy zastosowano własnej metody. Rocz. Nauk Roln., 93-B-2: 
41–51.

S z u k  K., O r z e ł  T. (1969). Sokólski Ośrodek Hodowli Koni na tle hodowli w woj. białostockim. Koń 
Polski, IV, 3: 16–18. 

Tekst jednolity. Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sokólskim  
(2010 a) www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.



Programy ochrony zasobów genetycznych koni 59

Tekst jednolity. Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim  
(2010 b). www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl.

W a d o w s k i  S. (1964). Koń lidzbarski i jego grupy krwi. Monografia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły 
Rolniczej w Olsztynie.

Z w o l i ń s k i  J. (1980). Hodowla koni. PWRiL, Warszawa.

Zatwierdzono do druku 14 V 2012

GRAŻYNA POLAK

Problems in the implementation of genetic resources conservation programmes for sokólski and 
sztumski horses in 2008–2011

SUMMARY

The horse genetic resources conservation programmes for local populations of cold-blooded horses, 
established in 2008, created an opportunity for restoration of Sokólski and Sztumski horses, which deve- 
loped in Polish lands since the mid-19th century. In 2011, the  population of cold-blooded horses under 
conservation consisted of 680 Sokólski and 555 Sztumski mares. Changes in breeding goals (production 
of slaughter foals) and the associated intensive crossing with imported stallions caused far-reaching phe-
notypic and genetic changes.

The aim of the study was to show problems in the implementation of conservation programmes. Ana- 
lysis was made of the effective size, distribution in Poland, origin and basic measurements of the Sokólski 
and Sztumski mares participating in the genetic resources conservation programme in 2008–2011. Bio-
metric characteristics (withers  height  and cannon circumference) were compared in 912 Sokólski mares 
and 883 Sztumski mares registered in Volume One of the Cold-Blooded Horse Stud Book and those en-
rolled in the programme. Statistical analysis showed significant differences (P = 0.000) between the traits 
in two populations and two periods.

Key words: Sztumski horses, Sokólski horses, conservation programme, traits, genealogy


