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PRZEDMOWA.

Czyniąc zadość uprzejmej propozycyi pp. Nakładców, 
pragnących wydać treściwe, a przystępne dziełko o Hodo- 
dowli koni, podjąłem się tej pracy.

Rozpatrzywszy się w naszej literaturze hippograficznej, 
przekonać się można, że dotąd nie posiadamy podręcznika, 
któryby, opierając się na podstawach ściśle naukowych i naj
nowszych na tern polu spostrzeżeniach, przedstawił zwięźle 
wszystkie główniejsze szczegóły dotyczące nauki chowu koni 
i mogące posłużyć jako przewodnik dla gospodarzy i lubo- 
wników koni. Aby o tern przekonać, przytaczamy tu głó
wniejsze dzieła literatury naszej o koniach z krótkim na 
nie poglądem, a mianowicie:

Krzysztof Dorohost aj ski: „Hippica, to jest księgi 
o koniach,“. Dzieło to wydane po raz pierwszy w Krakowie 
1603 roku, przeżyło się już i dziś ma tylko wartość histo
ryczną.

Michał Oczapowski: „Gospodarstwo wiejskie“ (War- 
szawa 1835—49, Tomów XII), zawiera w tomie XII (1849) 
Hodowlę koni. W pracy tej znajdujemy wiele nader trafnych 
i z jacyonalnym poglądem zgodnych wiadomości o koniu, 
atoli wiadomości te zadowolnić mogą jedynie chcących po
bieżnie tylko obznajomić się z przedmiotem. Dla pragnących 
wejść w bliższe szczegóły, braknie o rasach, zewnętrznych 
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kształtach koni, prawideł hygieny, nie mówiąc już nic o tern, 
ze o hodowli koni ciężkich żadnej nie znajdujemy w dziele 
tem wzmianki.

Książe Władysław Sanguszko, wydal broszurę: 
.0 chowie koni- (Lwów 1839). Napisane sposobem monm 
grafii, odnosi się wyłącznie do chowu koni szlachetnych, arab
skich, nie obejmuje zatem zasad hodowli w takim zakresie, 
który przy najmniejszych nawet wymaganiach zadowolnić 
y mógł. Zresztą, zawiera praca jego obserwacye czynione 

głownie na własnej stadninie. Obserwacye te i wyprowa
dzone z nich wnioski jakkolwiek mogą być trafne w zastó- 
sowamu do tejże stadniny, nigdy nie mogą i nie powinny 
służyć za ogólną zasadę. Nie można przeto przyjąć za pra
widło, jakto uczynił autor na zasadzie obserwacyi w swojej 
stadninie, jakoby koń posiadający wszystkie cztery nogi 
białe zawsze był pośledniejszy od nieposiadajacego wska
zanych oznak.

P10tr Seifmann: „Przewodnik dla kupujących konie- 
(Warszawa 1854). Dziełko to również nie może być uważane 
za dostateczne, gdyż jak już tytuł wskazuje, zawiera tylko 
wskazówki potrzebne do oceniania koni przy ich nabywaniu.

Kazimierz lir. Wodzie ki w dziele swem: „Vademé
cum dla owczarzy-. (Lwów 1867), jak również i w artykule 
„D komach polskich-, zamieścił niektóre uwagi, będące wier- 
nem odbiciem stosunków hippicznych w Galicyi*

Settegasta; „Hodowla Zwierząt domowych- (orzekład 
Trylskiego), zawiera tylko ogólnikową naukę chowu zwierząt 
. Encyklopedya Rolnicza, wydana w Warszawie, zawiera i 
jak wszystkie tego rodzaju dzieła, krótkie tylko i niewy- 
czerpujące zarysy nauki chowu zwierząt domowych.

Maryan hr. Czapski: 4ob¿(¡u
(Poznan 1874, tomów III). Dzieło to z niepospolita starań- 
noscią i znajomością rzeczy opracowane jest najobszerniejsze 
ze wszystkich znanych nam w języku polskim traktujących 
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o koniach. W niem opisano szczegółowo wszystkie przeobra
żenia i przejścia konia, począwszy od formacyi trzeciorzę
dowej aż do pierwszych dziesiątków bieżącego stulecia. Autor 
poświęcił prawie połowę swej pracy koniowi polskiemu ubie
głych wieków, a nieomal cały tom trzeci dokładnemu za
poznaniu nas z końmi rosyjskiemi. Nie jestto jednak dzieło 
naukowe, jakkolwiek bogate dowcipem i fantazyą autora 
czyta się z przyjemnością.

Z tego poglądu widzimy, że pomimo posiadania dość 
znacznej ilości dzieł o hodowli koni, żadne z nich nie 
obejmuje w treściwem zestawieniu wszystkich tych wiado
mości, które dla gospodarzy i hodowców za niezbędne uwa
żać należy.

Podejmując się pracy niniejszej, wyznać muszę, iż by
najmniej nie były mi obcemi czekające mnie trudności.

Z jednej strony należało w niezbyt obszernej książce 
strescic wszystkie gałęzie nauki hodowli, wykazać co na 
podstawie doświadczeń i prób sumiennych, uważać należy 
w ogolę za niezbitą prawdę, a co za płonną do żadnych 
praktycznych rezultatów nie prowadzącą teoryą; z drugiej 
zas strony nie wypadało nie minąć się z celem głównym 
t. j. uwzględnić przedewszystkiem chów koni w kraju naszym 
nie przekraczając ram dziełka.

Niemałą też trudność nastręczało nieustalone dotąd sło
wnictwo, wyszukanie terminów dawno zapomnianych, lub 
pizechowujących się nie w książkach, ale pośród lubowni- 
ków koni, lub w ustach ludu. Nakoniec, aby książkę uczy
nić pizystępną i dla osob mniej z naukami przyrodniczemi 
obeznanych, należało ją napisać jasno i zrozumiale.

Czy mi się udało pokonać te trudności, sąd nie do mnie 
należy: tyle jednak zapewnić mogę, że poświęcając się temu 
przedmiotowi od wielu lat, nie zaniedbałem, przebywając 
czas niejaki w Arabii, zapoznać się na miejscu z tameczną 
lodowlą, że również przy zdarzającej się mi niejednokrotnie 
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sposobności zwiedzania stadnin środkowej Europy, starałem 
się, zbadać zasady hodowli w nich, że sam jestem jeźdźcem 
i byłem posiadaczem koni; że nakoniec, wszystkiem tern, co 
widziałem, czego się uczyłem i co własnem sprawdziłem do
świadczeniem, pragnę się z czytelnikiem podzielić.

Pracę tę, nie mającą pretensyi do samodzielności, oddaję 
w ręce publiczności, spodziewając się pobłażliwego jej przy
jęcia. Jak każde dzieło ludzkie w ogólności, tak i praca niniej
sza za wolną od usterków być nie może, z wdzięcznością też 
przyjmuję byle racyonalnie wytkniętych, które w następ
nych wydaniach usunąć się postaram.

Lwów, w październiku 1882.
Ćlutou
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HODOWLA OGÓLNA.

WSTĘP.
c

Nauka hodowli.
Nauka hodowli czyli jak ją, inni nazywają nauką produkcyi zwie

rząt domowych, zajmuje się utrzymywaniem, pielęgnowaniem, żywie
niem i chowem doborowym zwierząt gospodarskich. Gospodarzowi nie 
chodzi tylko o to, aby zwierzęta posiadać, lecz musi je hodować, pie
lęgnować i karmić odpowiednio celowi, do jakiego ich potrzebuje, prze, 
dewszystkiem zaś, aby przynosiły mu w tym względzie jak największe 
korzyści. Korzyści zaś, które osiągnąć zamierza, zawisłe są od wła
sności t. j. przymiotów i cech zwierząt. Zwierzęta dobre przynoszą 
większe, zwierzęta liche zas mniejsze korzyści. Zadaniem przeto hodowcy 
jest takie własności swemu bydłu nadawać, za pomocą których cel za
mierzony mógłby najsnadniej osiągnąć. W jaki zaś sposób to usku
tecznić można, tego uczy nauka hodowli.

Stanowisko zwierząt domowych w systemacie zoologicznym.
Świat zwierzęcy dzieli się na dwa działy:
I- na kręgowce (vertebrata),

II. na bezkręgowe (arertebrata).
Do kręgowców należy pięć gromad (classes), a mianowicie:
!• ryby,
2. płazy.
3. gady,
4. ptaki,
5. ssaki.
Baranski. Hodowla.
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Największą ilość zwierząt pożytecznych przyswoił i obłaskawił 
™r* “,cych’sdyźX-, XX 

Kszą korzyść. Dzielą się one na następne rzędy: J “
ŹYwiaJe MięS0Żerne-. Zwierz?ta ssące mające palce opatrzone pazurami 
żywiące się przeważnie mięsem, posiadają właściwe zwierzętom dra-’ 
pieznym uzębienie. Z tego rzędu przyswoił człowiek kilka zwierząt

XJ. hleTrr1 1 Die ~ mu wcale
2. Nieparzystokopytowe, u których rozwinięty jest przeważnie 

sredm palec; żołądek mają pojedynczy i bardzo du/ą kisZZT 
Tutaj należy rodzaj kon (koń, osioł i zebra). §
naln» 3 'ParZyStOi°PytOWe ’ “aj<* rozwini§te przeważnie dwa średnie 
h h •r°1Wnej WIe kosC1’ W1§ksze, i dwa zewnętrzne małe, w mniejszym 
lub większym stopniu zanikłe. mniejszym

A. gruboskóre z wszystkiemi zębami i kłami, a żołądkiem noie- 
dynczym. Tutaj należy familia świń. P J

B- Przeżuwacze bez kłów i zębów siecznych górnych o źoład

XX' £2 X r"Il2i"a puslorasich
b) rodzina bydła rogatego.

. Rzęd zwierząt nieparzysto i parzystokopytowych dostarcza nam 
największej ilości zwierząt domowych i użytecznych.'

ssaków Pb'X ZWier.Rt’ człowiek przyswoił i obłaskawił wiele innych

Gatunek, rasa i odmiana.

obeimZWier/nta di°7W° (pie8’ k0t’ k0ń> osioł> świnia, owca, koza i wół)
J ują y ko kilka gatunków zoologicznych. Osobniki (indywidua) 

zwierząt należące do jednego gatunku, jak n. p. psy mogą się znicze 
rożnie własnościami zewnętrznemi i wewnętrznemi. Z tego powodu ro- 
wyżłyaX?iZmbai Id ra8y PSÓW 1 Uk : NeufundleiT’ Pudle> charty, pincze, 
do gltunk! nie d°gI’ mTy’ jaB,nikiitP'’ wszystkie jednak należą 
ao gatunku, pies domowy (canta familiaris). *

Pojedyncze rasy różnią się między sobą pewnemi cechami cha- 
kterystycznemi, tak samo jak zoologia podaje cechy charakterysty
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czne dla odróżnienia pojedynczych gatunków. Co więcej, cechy poje
dynczych ras zwierząt domowych niekiedy różnią się między sobą nie
równie więcej, niż cechy niektórych zoologicznych gatunków.

Koń i osioł, powszechnie uznane są jako osobne gatunki, różnią się 
między sobą tylko zewnętrznemi, mało znaczącemi oznakami, n. p. uszy, 
ogon, istnienie lub brak pręgów, ostroga i kasztan na tylnych nogach, 
odmienne głosy. W budowie szkieletu nie ma zasadniczych różnic. Istnieje 
jedna odmiana dzikiego osła (Dżiggitaj), co do kształtu ciała tak dalece 
zbliżona jest do konia dzikiego, że możnaby ją tak dobrze zaliczyć do 
konia, jak też i do osła.

Różnica między dwiema rasami psa, n. p. jamnikiem i pudlem obja
wia się nietylko w zewnętrznych kształtach ciała, w sierści, barwie etc. 
ale nawet i w budowie szkieletu jest tak znaczna, że na pierwszy rzut 
oka można rozpoznać i rozróżnić od siebie czaszkę jamnika lub pudla, 
podczas gdy nieraz niezmiernie trudno przychodzi odróżnić czaszkę dwóch 
zwierząt odrębnych gatunków, jak n. p. wilka od psa owczarskiego.

Skutkiem tego znajdujemy się w trudnem położeniu , gdy zacho
dzi potrzeba oznaczenia ścisłej definicyi ras i gatunków.

Począwszy od Linneusza aż do obecnych czasów, badacze mieli 
to przekonanie, że gatunki są stworzone od początku w niezmiennych 
formach zwierząt, a potomstwo zachowuje na zawsze cechy pierwotnie 
im właściwe. W obrębie tych cech inne własności, uważane jako pod
rzędne mogą ulegać rozmaitym zmianom, przez co powstają rozmaite 
rasy zwierząt domowych i odmiany zwierząt dziko żyjących. Z tego 
punktu zapatrywania wypadałoby podać następujące definicye :

Gatunek (species, Art) obejmuje zwierzęta, mające jednakowe ce
chy istotne i których potomstwo niezmiennie je przechowuje.

Rasa obejmuje zwierzęta tego samego gatunku, które w obrębie 
jego cech istotnych, odznaczają się w stosunku do innych ras tegoż 
gatunku pewnemi własnościami, tak zwanemi podrzędnemi, przechodzą- 
cemi na potomstwo, ale tylko tak długo, dopóki potomstwo w tych sa
mych okolicznościach i warunkach życia pozostaje, w jakich się one 
u rodziców wytworzyły. Z tego wynika, że rasy podlegają bardzo łatwo 
zmianom.

Do tych definicyi należy dodać, że według ogólnego zapatrywa
nia, zwierzęta różnych gatunków nie mogą się skutecznie między sobą 
lozpładniać i mnożyć, a przynajmniej wydają potomstwo bezpłodne (ba- 
stardy). Natomiast zwierzęta rozmaitych ras płodzą się między sobą 
tak jak gdyby wcale nie różniły się od siebie.

Zapatrywania te upaść muszą jako niezgodne z faktami. Tak np. 
są przykłady, że bastardy psa i wilka, albo też psa i szakala mnożyły 

1*
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się z sobą przez wiele pokoleń, a mimo to nikomu nie wpadło na myśl 
zaliczać ich do tego samego gatunku.

Na odwrót zaś, niepodobna otrzymać potomstwa dużego Neufund- 
lera z drobnym psem pokojowym, a to z powodu niemożebności spół- 
kowania.

UWAGA. Tak samo jak u zwierząt domowych rozróżnia się rasy tak 
i gatunki aziko żyjących przedstawiają rozmaite tak zwane odmiany Yva- 
rietas). v v

0 zmienności gatunków, ras i odmian.
Z wyżej przytoczonych definicyj wynikałoby, że gatunki są nie

zmienne, rasy zaś i odmiany podlegają rozmaitym zmianom.
Już dawno badacze starali się obalić twierdzenie o niezmienności 

gatunków i form świata organicznego wogóle. Lamarck i Geoffroy Saint 
Hilaire wypowiedzieli zdanie, że gatunki ulegały powolnym zmianom, 
wskutek rozmaitych wpływów wewnętrznych. Jednakowoż teorya La- 
marcka i Geoffroy Saint Hilair’a nie miała podstawy opartej na nie
zbitych dowodach; opierali się oni głównie na tern, że badania szcząt
ków zwierząt zawartych w rozmaitych pokładach geologicznych (to jest 
badania paleontologiczne) wykazały, iż w dawniejszych epokach ziemi 
żyły zwierzęta znacznie różniące się od dziś żyjących. Twierdzili zatem, 
że dzisiejsza fauna musiała powstać przez zmienianie się i coraz dalsze 
wydoskonalanie dawniejszego świata zwierzęcego.

Cuvier jednak zaprzeczył tym teoryom, twierdząc, że fauny za
warte w rozmaitych po sobie następujących pokładach nie mają z sobą 
żadnego związku rozwojowego. Wprowadził w jej miejsce tak zw’aną 
teoryę katastrof czyli rewolucyj ziemi. Pokłady geologiczne mają być 
według niego wytworami wybuchów wulkanicznych, przelewania się 
mórz i tym podobnych gwałtownych wstrząśnięć ziemi. Twierdził, że 
po każdej takiej rewolucyi ziemi, wszelkie naówczas żyjące jestestwa 
zagrzebane zostały i powstała nowa warstwa ziemi, która po każdej 
przebytej rewolucyi okrywała się nową fauną i florą, odmienną od 
pierwszej. Mniemano, że żadne jestestwo nie mogło przeżyć jednej ka
tastrofy, tylko, że raz stworzone utrzymywało się niezmiennie, aż do 
następnej, aby być znów zagrzebanem w nowej warstwie ziemi. Dopiero 
po przebytej katastrofie Stwórca nowemi istotami okrywał ziemię. Po
dług tych zapatrywań miała ziemia przebyć 27 takich rewolucyj i tyleż 
razy musiał Stwórca zaludniać świat. Mniemano nawet, że nowe te 
twory były za każdą katastrofą coraz poprawniejsze i wyżej uorgani- 
zowane.
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Teoryę o rewolucyach ziemi zbił Lyell i inni geologowie, udawa- 
dniając, że warstwy ziemi nie są wynikami przebytych katastrof, lecz 
prawdopodobnie powstawały powoli pod wpływem tych samych sił 
i czynników, które i dzisiaj są przyczyną ciągłego osadzania się ziemi. 
Dzisiejsi geologowie twierdzą przeto, że wierzchnia część skorupy ziem
skiej ze wszystkiemi pokładami, powstała w ciągu wielu milionów lat 
skutkiem nader powolnych zmian. Granice oddzielające pojedyncze 
warstwy i znaczne różnice w ich własnościach , dadzą się łatwo wy- 
tłómaczyć z przerw w ich osadzaniu się. Przerwy takie mogły również 
trwać przez epoki długo wiekowe w ciągu których i świat zwierzęcy 
(podlegający ciągłym , acz nieznacznym zmianom) mógł się zmienić 
tak znacznie, jak to okazują różnice wykopalisk z dwóch bezpośrednio 
po sobie następujących warstw, uważanych przez Cuvier’a jako dwa 
odrębne światy zwierzęce.

Że rzeczywiście świat zwierzęcy i w ogóle organiczny mógł się 
tak zmieniać, i że dziś jeszcze ciągłym podlega zmianom, udowodnił 
Darwin, przytaczając na poparcie swej teoryi dowody na faktach oparte.

Teorya Darwina, dzisiaj dominująca we wszystkich naukach przy
rodniczych, jest także jedną z najgłówniejszych zasad dla nauki o ho
dowli zwierząt, i z tego powodu niezbędnem jest, poznać ją choć 
w najgłówniejszych zarysach.

Przedewszystkiem Darwin dowodzi, że cechy gatunków nie mogą 
być żadną miarą uważane za niezmienne, popierając swoje twierdzenia 
licznemi faktami, częścią już dawniej znanemi, częścią nowemi. Tym 
sposobem upada wszelka zasadnicza różnica między pojęciem gatunku 
rasy i odmiany.

W dalszem następstwie wykazuje on brak ścisłych zasad dla 
odróżnienia także wyższych kategoryi systematu zoologicznego, a prze
dewszystkiem rodzajów, przytaczając przykłady rozmaitych form przej
ściowych między rozmaitemi gatunkami i rodzajami.

W łaściwą zaś swoją teoryę zasadza na dwóch czynnikach, tj. na 
zmienności i na dziedziczności.

Zmienność zwierząt tak dzikich jak i domowych polega na tern, 
że warunki, śród których żyją, wpływają nietylko na rozwój żyjących 
zwierząt, ale i na własności potomstwa. Często nieznane, a nawet nie
znaczne na pozór wpływy, wywołują pewne różnice tak pomiędzy ro
dzicami, jak pomiędzy samem potomstwem.

Z drugiej zaś strony prawo dziedziczności (polegające na tem, że 
potomstwo jest właściwie częścią ciała rodziców, powstając z jajka 
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i nasienia t. j. komórek ciała rodzicielskiego) działa poniekąd w kie
runku przeciwnym t. j. ku stałemu utrzymywaniu własności rodu.

Przez stosowne kombinowanie obu tych czynników, mogą się po
tęgować w naturze zmiany potomstwa w pewnym kierunku, a miano
wicie przez to, że osobniki posiadające pewne własności odmienne od 
rodziców, rozpładzając się między sobą, przekazują je potomstwu w wyż
szym jeszcze stopniu. Taki dobór rozpłodowy (selection) odbywa się 
w naturze w skutek walki 0 byt. Przez walkę o byt rozumi Darwin 
nie tyle walkę zwierząt między sobą, jak raczej konieczność zdobywania 
warunków odpowiednich do utrzymania życia i wydawania potomstwa. 
Oczywista rzecz, że łatwiejsze żywienie się, większa zdolność unikania 
nieprzyjaciół i niebezpieczeństw, a tein samem dłuższe życie i wię
ksza liczba, stanowią w tej walce przewagę tych indywiduów, które 
wobec innych tego samego gatunku posiadają choćby tylko najniezna- 
czniejsze na pozór, a korzystne własności.

Tym sposobem, z tych na pozór nie znacznych zmian, po długich 
szeregach pokoleń, przez ciągłe potęgowanie się ich w pewnym korzy
stnym kierunku, powstają po długich szeregach pokoleń formy, różniące 
się od pierwotnych swych prarodziców tak znacznie, że trzeba je uwa
żać nietylko jako zupełnie inne odmiany, ale nawet za odrębne gatunki 
a nawet rodzaje.

Tym samym sposobem hodowca zwierząt, — przez sztuczne wy
woływanie zmian w potomstwie i przez sztuczny dobór zwierząt roz
płodowych — potęguje korzystne dla siebie własności zwierząt domo
wych i tym sposobem doprowadza do wytworzenia się ras nowych.

W naturze t. j. w stanie dzikim zmieniają się zwierzęta tak wol
no i nieznacznie, że nie podobna nawet tego dostrzedz, życie nasze 
jest bowiem za krótkie, aby je zauważyć można. Potrzeba nadzwyczaj 
korzystnego zbiegu okoliczności, aby zwierzęta dzikie, posiadające pe
wne zmiany, rozmnażały się przeważnie li tylko między sobą. Człowiek 
zaś dobierając konsekwentnie zwierzęta do rozpłodu, postępuje daleko 
szybszym krokiem, od przyrody.

W domownictwie zmiany te występują daleko szybciej i tak np. 
każdy wie, że rasa koni angielskich pełnej krwi, lub rasa bydła Short- 
horn nie istniała dawniej, tylko je wytworzyli Anglicy w ciągu jednego 
stulecia.

Nadto człowiek przez uwzględnienie najrozmaitszych czynników 
wywołuje umyślnie w potomstwie zmiany potrzebne mu do osiągnięcia 
korzyści. Gdyby nie ta zmienność, musiałyby dziś wszystkie indywidua 



być jednakowe, a o postępie w hodowli lub wytworzeniu jakiejś nowej 
rasy, nie byłoby mowy.

Hodowla polega właśnie na tych zasadach, na których Darwin 
oparł swoją teoryę zmienności świata zwierzęcego ; która doprowadziła 
do wytłómaczenia wzajemnego związku rozmaitych form świata orga
nicznego.

Wszystkie zwierzęta uważamy za pokrewne ze sobą, wywodząc 
je od wspólnych pośrednich i prostszych form, które żyły w dawniej
szych epokach geologicznych. Teorya ta świata organicznego nazywa 
się teorya descendencyjną (phylogenetyczną), na podstawie której układ 
zoologiczny przedstawia się w formie drzewa rodowego.

Na podstawie tej teoryi przyjmuje się, że w ciągu epok nadzwy
czaj długich (obejmujących miliony lat), gatunki a nawet rodzaje ule
gają zmianom, i przez to wytwarzają się nowe gatunki, rodzaje a na
wet rzędy i gromady.

W teraźniejszości zaś gatunki zwierząt można uważać za nie
zmienne, gdyż zmiany, odbywające się sposobem naturalnym, albo sztu
cznie wywoływane, nie są tak znaczne i zasadnicze, aby uprawiały do 
rozróżnienia czegoś więcej jak ras i odmian.

Wiadomo jest, że upłynęło zaledwie 10.000 lat, odkąd są znane 
zwierzęta domowe — a od 6.000 lat nie zmieniły się one wcale. Za do
wód mogą posłużyć rysunki i rzeźby na najstarszych pomnikach przeszłości, 
t. j. na piramidach egipskich. Znajdują się tam np. przedstawione ibisy, 
owce, koty, które dzisiejszym afrykańskim w zupełności odpowiadają. 
Podobnie są opisy zostawione przez niektórych autorów starożytności i dziś 
jeszcze zupełnie trafne.

Jasna jest więc, że gatunek jest wytworem natury i z tego powodu 
dla sztuki za niezmienny uważany być musi. Inaczej ma się rzecz z rasą, 
która jest wytworem sztuki i łatwo zmienioną być może.

Pochodzenie i znaczenie zwierząt domowych.
Nietylko zwierzęta ale i człowiek musi walczyć o byt, w której 

to walce niezbędnemi mu są zwierzęta. Wszystkie zwierzęta, których 
człowiek potrzebować może i które jego potrzebom życia odpowiadają, 
nazywają się zwierzętami użytkowemi (użytecznemi). Niektóre z nich 
okazały się szczególnie użytecznemi, dla tego też oswoił je człowiek 
i wziął zupełnie pod swą opiekę.

Do zwierząt oswojonych czyli domowych należą tylko te zwie
rzęta, które będąc użytecznemi człowiekowi, jego władzy zupełnie są 
poddane i które się w niewoli skutecznie zapładniają i rozmnażają.
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Gatunek i rasa różnią się znacznie między sobą. Gatunek odzna
cza się bowiem cechami niezmiennemi, rasa zaś cechami zmiennemi.

Niektórzy rozróżniają rasy dwojakiego rodzaju:
1) Rasy naturalne, które się wytworzyły pod wpływem pewnych 

stosunków klimatycznych; odznaczają się tem, że zwierzęta tych ras 
zatrzymują swe przymioty i cechy w zupełności tylko w obrębie pe
wnych stref geograficznych , n. p. koń stepowy, siwe bydło stepowe, 
bydło holenderskie i t. p.

2) Rasy sztuczne, (hodowlane), powstały z ras naturalnych pod 
wpływem szczególnej pielęgnacyi i troskliwości człowieka. Jeżeli usta
nie opieka nad niemi, natenczas zmieni się rasa sztuczna t. z. przej
dzie napowrót do stanu pierwotnego (naturalnego).

Na rasy sztuczne stosunki klimatyczne nie mają żadnego wpływu. 
Do tych ras zaliczają n. p. konie angielskie pełnej krwi, bydło Short- 
horn i t. p.

Podział ras na rasy naturalne i sztuczne jest niewłaściwy i nie da się 
utrzymać nadal. Tak na jedne jak i drugie nie pozostaje bez wpływu zmiana 
klimatu, gleby, żywienia, trybu życia i opieki ludzkiej. Każda rasa zresztą 
odpowiada pewnym celom gospodarskim; jeżeli się więc podział ten w tym 
względzie za uzasadniony przyjmuje, że rasy naturalne w gospodarstwie przed
stawiają mniejszą wartość niż rasy sztuczne, natenczas mniemanie podobne 
będzie mieć tylko wartość względną. Rasy naturalne bowiem w ojczyźnie 
swej niezaprzeczenie o wiele więcej będą warte, aniżeli sztuczne; sztuczne 
zaś tam tylko, gdzie kultara doszła do wysokiego szczebla, czyli gdzie jest 
możebnem zabezpieczyć zwierzętom odpowiednie warunki życia.

Odpowiedniejszym byłby podział na rasy ustalone czyli skonsoli
dowane i nieustalone. Do pierwszych należałyby rasy, które chowane 
przez długie szeregi generacyi nabrały trwałych i jednolitych własności 
i te z pewnością potomstwu przekazują, n. p. konie arabskie, angielskie 
pełnej krwi i t. p. Do drugich zaliczyć wypadałoby rasy niedawno po- 
wsta e, w.których własności rasowe nie osiągnęły jeszcze tej jednolitości, 
a że nie wszystkie indywidua zgadzają się pod względem kształtów 

1 przymiotów, jak n. p. rasa Anglonormanów, Perscheronów i t. p.
asy zwierząt domowych nie pozostają zawsze temi samemi; z hi- 
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k^C ’ v że do rozmaitych celów trzeba i rozmaitych zwierząt. Dzisiejszy 
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. “1° i ' stosunki gospodarskie pozostają jednakowemi. Z po-
ury zmieniają się i wymogi, hodowca musi zdążać za postę- 

P i ws utek tego stara się o ciągłe ulepszanie rasy.
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widoczna, że rasa choćby najczyściej hodowana, nie może 
mieć na zawsze jednej i tej samej wartości, gdyż coraz więcej wymaga 
się od niej, musi zatem postępować w wydoskonalaniu, aby sprostać no
wym wymogom.

Cechą nazywamy to, co widzieć i czego dotykać się można; po
nieważ każda rasa posiada pewne sobie właściwe cechy, używa się 
przeto często wyrazu „cecha rasowa“. Przez cechę rozumiemy własności 
morfologiczne, jako: wielkość, maść, kształt pojedynczych części zwie
rzęcych i t. p. Cechy rasowe naturalnych ras są trwałe i silnie usta
lone, zaś ras sztucznych chwiejne i zmienne.

Przez przymioty rozumiemy to, czego ani widzieć ani dotykać się 
nie można; chcąc więc sprawdzić jakikolwiek przymiot u zwierzęcia, 
potizeba je naprzód badać n. p. czy jest zdolne do produkcyi mleka, 
mięsa, opasu, wełny, zużytkowania wszelkiej paszy, wczesnego dojrze
wania i t. p. Tutaj należy także przymiot chyżości i wytrwałości.



ROZDZIAŁ I.

Hygiena czyli nauka o zdrowiu.
Hygiena zwierząt gospodarskich ma na celu zachować inwentarz 

żywy w zdrowym stanie, wspierać rozwój ciała i chronić od chorob, 
o ile postępowanie takie zgodne jest z zasadami gospodarstwa.

Zwierzęta domowe hoduje się li tylko dlatego, aby przynosiły jak 
największe korzyści; nie chodzi przeto, jak np. w medycynie ludzkiej, 
o jak najdłuższe i jak najlepsze zdrowie, tylko o wyzyskanie zwierząt 
co do mleka, mięsa, tłuszczu, wełny, siły, rączości, wytrzymałości i t. p. 
Jeżeli np. zamierza się wychować świnię tuczną, na pierwszym miejscu 
kładzie się warunek korzyści, a dopiero na drugiem zdrowie; w tym wy
padku bowiem lepiej się opłaca opas świni o konstytucyi słabszej, o cienkich 
i delikatnych kościach, której wzbrania się odbywania ruchu, aniżeli świni 
konstytucyi silnej, o kościach grubych i długich, która sobie buja dowol
nie po pastwisku.

Z tego to powodu hygiena zwierząt gospodarskich odnosić się bę
dzie do zdrowia względnego, nie spuszczając nigdy z oka korzyści go
spodarskich. Dopiero gdy pojawią się choroby tego rodzaju i zagrażać będą 
zdrowiu, iż przewidzieć można stratę lub zmniejszoną korzyść, natenczas 
występuje hygiena ze swą działalnością.

Warunki i objawy zdrowia.
Niełatwo podać wyczerpującą definicyę zdrowia, powiada się, że: 

zdrowie jest przeciwieństwem choroby; gdzie się zdrowie kończy a cho
roba zaczyna jeszcze trudniej oznaczyć. Ściśle rzecz biorąc, możnaby
u. p. zwierzę chude lub spasione, lub posiadające jakąś narośl kostną, 
zgrubiałą skórę, bliznę i t. p. nazwać chorem, a przecież nikomu to 
przez myśl nie przejdzie.

Ze względu na stosunki gospodarskie, zwierzęta tak długo są 
zdrowe, dopóki dobrze się mają, cieszą się apetytem i zużytkowują paszę.
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Warunki zdrowia zwierząt gospodarskich, są dwojakiego rodzaju, 
i tak : *

wewnętrzne, tkwiące w samem zwierzęciu, t. j. w budowie jego 
ciała, i

zewnętrzne, niezależne od organizmu zwierzęcego, tylko od sto
sunków i wpływów otoczenia.

1. Wewnętrzne warunki zdrowia są:
a) Pochodzenie od rodziców zdrowych. Rodzice zdrowi wydają 

zdrowe młode, przeciwnie zaś rodzice chorobliwi, chorobliwe potomstwo. 
•Jestto prawidło dziedziczności, które mianowicie ze względu na wady 
dziedziczne ma nadzwyczajną doniosłość. Wady dziedziczne otrzymuje 
potomstwo od rodziców, które posiadały te wady, dlatego takich ro
dziców nie należy używać do rozpłodu. Wady dziedziczne mają i tę 
własność, że nie zaraz po urodzeniu występują u dziecka, tylko do
piero w wieku późniejszym. Gdybyśmy mimo to używali zwierząt z wa
dami aziedzicznemi do rozpłodu i to przez kilka generacyi, natenczas 
zwiększą się one, a potomstwo będzie coraz to gorsze.

b) Odpowiednie wychowanie, czyli rozwój ciała w młodości. Zwie
rzę już za młodu dobrze rozwinięte i zahartowane na zewnętrzne wpływy, 
rokuje zdrowie i siłę na przyszłość; przeciwnie zaś młode, rozpiesz
czone, mizerne, lub rozwijające się nienależycie dowodzi wątłego zdro
wia. Zwierzę rozpieszczone posiadać będzie daleko mniej trwałe zdro
wie aniżeli zahartowane.

Stosunki gospodarskie wymagają częstokroć wczesnego dojrzewania 
t. z. szybkiego wzrostu i zupełnego rozwoju ciała, aby zwierzęta tern 
prędzej zdolne były do rozpłodu. Dzisiejszy kierunek chowu stara się 
stan ten osiągnąć jak najwcześniej, ponieważ gospodarz chciałby jak naj
prędzej mieć korzyść z inwentarza. Wczesne dojrzewanie zdrowiu wcale 
nie zagraża, ma jednakowoż tę niedogodność, że takie zwierzęta o wiele 
wcześniej się starzeją, aniżeli gdy rozwój nastąpił w późniejszym wieku.

c) Silna konstytucya ciała. Zwierzęta silnie rozwinięte, o kościach 
zbitych i wybitnych, o ścięgnach i więzadłach mocnych, mięśniach po- 
dajnych, odznaczających się pewną twardością, u których funkcye ży
wotne odbywają się z energią, nazywamy silnie zbudowanemi. Silna 
konstytucya ciała, której zwierzęta nabywają dopiero podczas życia, 
zapewnia zdrowie, siłę i odporność na wpływy zewnętrzne.

Zwierzęta wątłej konstytucyi, są delikatnie zbudowane, czułe na 
wpływy zewnętrzne, a tem samem mniej wytrwałego zdrowia. Ztąd 
wypływa, że konstytucyę wątłą należy wzmocnić odpowiednim odży
wianiem i utrzymywaniem zwierząt.
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Gospodarz nio zawsze życzy sobie silnej konstytucyi i tak np. do jego 
celów lepiej nadaje się mu budowa delikatna i wiotka bydląt przezna
czonych na opas lub mleko, gdy przeciwnie przekłada konstytucyą silną, 
jeżeli wymaga siły i pracy.

d) Należyty stan odżywiania. Im lepiej jest zwierzę odżywione, 
tern silniej opiera się chorobom. Odżywienie zawisłe jest atoli od ape
tytu i trawienia, dlatego można śmiało powiedzieć, im lepiej żrą zwie
rzęta— tern zdrowsze są, im gorzej—tern łatwiej ulegają chorobom.

a) Obszerna kiatka piersiowa i zdrowe płuca. Tyczy się to prze
ważnie koni, ponieważ żadne zwierzę nie zdoła usilnie i trwale praco
wać, jeżeli źle oddycha, t. z. jeżeli nie posiada należycie rozwiniętych 
organów oddechowych.1

Z tego to powodu bardzo często folbluty angielskie wykluczają się 
od wyścigów, jeżeli słabo rozwinięte organa oddechowe nie pozwa
lają im oddychać tak szybko , aby podczas biegu uzupełnić mogły tlen 
spożyty.

Od zwierząt dojnych lub opasowych, które stoją spokojnie i bez
czynnie, nie wymaga się wcale silnego rozwoju tych organów.

2. Do zewnętrznych warunków zdrowia zalicza się : zadawanie 
odpowiedniej paszy i napoju, powietrze, ciepło, światło, ruch , utrzy
mywanie i pielęgnowanie. Warunki te bywają jednakowoż zmienne, 
stosownie od celów gospodarskich, do jakich zwierzęta się hoduje i tak 
n. p. mleko będzie najodpowiedniejszem pożywieniem dla ssysaków 
a nie dla dorosłych; światła i ruchu potrzebują zwierzęta robocze, je
żeli zaś mają się tuczyć, natenczas lepiej odpowie temu celowi miejsce 
ciemne i brak ruchu.

Niektórzy nawet tak posuwają się daleko, że wykluwają drobiu oczy, 
aby tem lepiej się utuczył.

Objawy zdrowia.
Co się tyczy objawów zdrowia, zauważyć możemy, że zwierzęta 

zdrowe okazują je swem zachowywaniem się przy najrozmaitszych oko
licznościach, tak dobrze w stajni jako też i na pastwisku, przy robocie 
lub wypoczynku, podczas karmienia, pojenia i t. d.

Zwierzęta zdrowe są wesołe, uważne na otaczające je przedmioty, 
za zbliżaniem się do nich okazują przywiązanie lub bojaźń, oglądają 
się za pożywieniem, oczy ich są jasne i lśniące, a wzrok żywy; przy- 
tem spożywają chętnie podaną paszę, wydzielanie odbywa się u nich 
prawidłowo, oddechanie i uderzanie serca następują po sobie regularnie, 
ciepło jest jednostajnie po całem ciele rozprzestrzenione i t. p. W ogól-
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ności, jeżeli te objawy odbywają się w pewnej harmonii, zwierzę jest 
zdrowe.

Utrzymywanie zdrowia polega zatem na przestrzeganiu warunków 
zdrowia i powstrzymywaniu przyczyn chorobowych.

Chcąc więc utrzymać zwierzęta w zdrowiu, wypada raz zadosyć 
uczynić warunkom utrzymania, powtóre warunkom pielęgnowania, a po 
trzecie żywienia. Nad każdym z nich zastanowimy się bliżej.



ROZDZIAŁ II.

Utrzymywanie zwierząt.
Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane w dwojaki sposób:
1) na wolnem powietrzu, lub
2) na stajni.
Na wolnem powietrzu oddychają zwierzęta powietrzem świeżem, 

odbywają ruchy dowolnie, przyczem spożywają zdrową i niezepsutą 
paszę. Żyjąc więc śród najodpowiedniejszych warunków, hartują swe 
zdrowie i nie podlegają tak łatwo chorobom.

Utrzymywanie zwierząt na wolnem powietrzu nie przynosi atoli 
gospodarzowi znacznych korzyści, owszem zazwyczaj on na tern traci. 
Na pastwisku tratują zwierzęta wielką ilość paszy, ilość spożytego po
karmu nie da się dobrze obliczyć, nadto wystawione są na zmianę 
powietrza, a odbywając swobodne ruchy, tracą nawet na mleczności.

W naszym klimacie zwierzęta utrzymane być mogą tylko w cie
plejszej porze roku na wolnem powietrzu, w zimniejszej zaś, podczas 
słoty, wichrów i śniegów, bezwarunkowo trzeba je utrzymywać na stajni.

Utrzymywanie na stajni przynosi niejedną korzyść. I tak zwie
rzęta pozostają w jednostajnej ciepłocie, zabezpieczone są od zmian 
powietiza, produkują więcej; oprócz tego na stajni daleko łatwiej za
oszczędza się paszę.

Niekorzyści utrzymywania na stajni są: zwierzęta pozbawione są 
ruc u, stają się delikatnemi i podpadają z tego powodu łatwo chore

om, zw aszcza, że odnawianie powietrza w stajni jest utrudnione.
e stanowiska hygieny, należy zwierzęta utrzymywać tak długo na 

wo nem powietrzu, dopóki na to pora roku zezwala i dopiero wtenczas 
wpędzać je do stajni, gdy potrzebują ochrony.
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O stajniach.

Przymioty dobrej stajni ze względów hygienicznych są nastę
pujące:

1) Stajnia i wszelkie jej części, jak n. p. mury, podłoga itp. 
oraz powietrze w niej powinny być suche.

2) Powietrze stajenne powinno być czyste i zdrowe, a stajnia 
tak urządzoną, aby się ciągle odnawiało, nie wywołując przecią
gów, a więc aby za pomocą wentylacyi według potrzeby powietrze 
świeże miało przystęp do stajni; nie należy także pozostawiać gnoju 
przez czas dłuższy w stajni, lecz go zaraz uprzątać, gdyż wyziewy 
odchodów zanieczyszczają powietrze.

3) Ciepłota powietrza stajni powinna być umiarkowaną i jedno
stajną, ani zanadto wysoką ani zanadto nizką. Ze względu na nasze 
zwierzęta domowe ciepłota staj enna od 10—15° R. będzie umiarko
waną; gorącą, gdy wzniesie się do 4" 18° R. lub powyżej, zimną, gdy 
spadnie do-|-4° R. lub poniżej. Jako średnią temperaturę, przy której 
zwierzęta najlepiej się mają, możemy podać od -|- 8 —14° R. Dokła
dniejsze oznaczennie ciepłoty zawisło od gatunku i wieku zwierząt. Im 
młodsze jest zwierzę, tern więcej potrzebuje ciepła, dlatego należy zwie
rzęta młode w pierwszych miesiącach życia umieszczać w najcieplejszych 
miejscach stajni; szczególnie odnosi się to do jagniąt i prosiąt.

Stajnie zanadto ciepłe, osłabiają organizm zwierząt, -wskutek czego 
tracą odporność na zmiany powietrza.

Niższa temperatura pociąga za sobą marnowanie paszy, gdyż 
zwierzę dla podtrzymania wewnętrznej ciepłoty własnej temperatury 
potrzebuje w zimnej stajni spożyć daleko większą ilość paszy. W zi
mnej stajni traci więcej ciepła własnego, aniżeli w stajni ciepłej, 
a utratę tę może napowrót uzyskać li tylko nadwyżką spożytej paszy.

Oprócz tego młode zwierzęta marnieją w stajniach zimnych, wy
glądają źle, rosną bardzo powoli nawet przy najobfitszej paszy, karło
wacieją i pokrywają się grubą siercią; nadto cierpi na tem opas i wy
dajność mleka czyli jednem słowem zmniejsza się produkcya.

Ze wszystkich zwierząt domowych owce stosunkowo znoszą je
szcze najlepiej nizką temperaturę; wyprodukowaniu pięknej wełnv 
sprzyja temperatura około -j- 8° R. daleko lepiej, od wyższej ciepłoty. 
Także woły cierpią mniej od zimna, niż konie, które sana nie nadzwy
czaj tkliwe.
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4) Stajnia powinna być widną i posiadać dostateczną ilość światła. 
W stajniach widnych czuje się zwierzę weselszem, ma się lepiej, niż 
w ciemnych, a nadto stajnia widna dogodną jest dla dozorującego, 
łatwiej bowiem można doglądać zwierzęta przy zadawaniu paszy i utrzy
mywać porządek.

5) Stajnia powinna być o ile możności czystą, obszerną i tak 
urządzoną, aby zwierzęta nie narażały się ani na skaleczenia, ani też 
na jakiekolwiek inne wpływy szkodliwe.

Urządzenie stajni.
Dobrze urządzona i dobrze zbudowana stajnia powinna posiadać 

następujące warunki:
I. Co do położenia.
Stajnia powinna stać na miejscu suchem, wzniesionem po nad 

poziom najbliższego otoczenia o tyle, ażeby gnojówka z łatwością od
pływała i wilgoć z zewnątrz nie dostawała się do niej. Z tego po
wodu stawiać ją należy na gruncie o ile może być najprzepuszczal- 
mejszym (suchym). Jeżeli zaś wypadnie koniecznie budować na gruncie 
mokrym (nieprzepuszczalnym), natenczas trzeba taki grunt wydrenować 
lub wybudować ją na palach. J

Co do otoczenia stajnia winna stać na miejscu wolnem, niezasło- 
niętem innemi budynkami, murami i t. p, gdyż powietrze świeże nie 

y pizystępu, a przewietrzanie byłoby utrudnione. Korzystaem 
jest również, jeżeli w pobliżu znajdują się drzewa, one bowiem^ przy
czyniają się znacznie do odnowy powietrza 
.kdvNXtP°’i"ini0“ »‘»i™ »« pochyłości góry lub

„L, r jii>a<lku r1“hb 
w piwnicy P““i“ "'S”0. Podobni. j.k

wtaaSbvó“Jro”‘°Wa: ’ k‘"ei o, drzwi i okna, ni. po-
od wiatrów i n ’ P°!n0Cy' Sd.’ż budynek należy zabezpieczyć

W »'“joiooh dla koni i bydła rogatego zw, a- 
w lecie cbłó.iTiai ”Dt°W? tu schodowi, dla tego, aby utrzymać 
w owczarniach ’(• °d ™oh. Przeciwnie
na wioene T^lS 7 T"C Południowi, aby zabezpieczyć

DobJ ‘ d '’plywu wiatrów północnych i wschodnich.
oore ściany stajenne są:

1. są wytrwałe na wpływy niepogody;
Barański, Hodowla.

2
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2. suche;
3. pozwalające na odnowę powietrza (naturalną wentylacyę).
Z tego powodu ściany należy nasamprzód dobrze osuszyć, a do

piero później tynkować; wilgotne pocą się, naciągają wilgoć i nie 
przepuszczają powietrza przez pory materyału budowlanego, a nadto 
są zimne.

II. Co do materyału.
Mury z piaskowca są nieodpowiednie, gdyż ten dziurkowaty ka

mień naciąga wilgoć.
Kamień wapienny rozpala się zanadto w lecie, stajnie z tego ma

teryału są gorące, a sam materyał jest zazwyczaj zbyt kosztowny.
Bardzo dobrym materyałem są cegły, osobliwie wydrążone, cegła 

bowiem naciąga najmniej wilgoci i jest przeto przewiewną.
I z drzewa można dobre stajnie budować, nie należy atoli do tego 

używać desek, lecz grubych balów; szpary i otwory pomiędzy niemi 
utyka się mchem. Takie stajnie są ciepłe, suche i dobre na zimę.

Niemniej dobremi są stajnie stawiane z chrustu, a wylepione gliną. 
Kosztują niewiele, szkoda jednakże, że nie są trwałe.

Dla zabezpieczenia ścian od wilgoci zalecają rozmaite środki jak np. 
wycementowanie ścian wewnętrznych, napuszczanie farbą olejną, oszalo
wanie deskami i t. p. jednakowoż nie wiele się na tern zyskuje, gdyż tym 
sposobem tamuje się wentylacya przez ściany. Najodpowiedniejszym jest 
zapuszczenie drenów poniżej fundamentów w pewnym odstępie od ścian, 
albo, też odgraniczenie fundamentów od muru nad powierzchnią ziemi 
wzniesionego tak zwanemi warstwami izolacyjnemi, jakiemi są n. p. war
stwa smoły i asfaltu.

Naokoło budynku powinien znajdować się rowek dla łatwiejszego 
odpływu wody deszczowej.

III. Co do obszerności i wielkości.
Obszerność stajni zawisła od ilości zwierząt. Powinna ona być 

tak obszerną, aby zwierzęta w niej umieszczone miały dosyć miejsca 
na wygodne legowiska i zabezpieczone były od uderzeń swych sąsia
dów. Stajnie ciasne lub małe są niekorzystne i szkodliwe, są bowiem za 
gorące i zazwyczaj nieczyste, nadto umoźebniają wszelki ruch tak 
potrzebny do zdrowia, zabardzo znów obszerne są w zimie za chłodne.

Dla jednego konia potrzeba płaszczyzny około 160 cm. szerokości 
a 280 cm. długości. Konie rosłe lub ogiery potrzebują nieco większej 
płaszczyzny,.2 metry szerokości a 3'50 długości. Klacze źrebne wymagają 
tuż przed ozrebieniem się podwójnego stanowiska.

Dla bydła rogatego wystarcza w zupełności szerokość 130 cm. a dłu



19

gość 250 cm. Owca potrzebuje 250 cm. kwadratowych; Świnia na opas 
lub do rozpłodu przeznaczona chlewu, o podstawie 4—6 metrów kwa
dratowych.

Wysokość stajni zależy od ilości zwierząt, im ich jest więcej, 
tem wyższą być musi. Jeżeli jest mała ilość zwierząt, natenczas do
stateczną jest wysokość 3*̂  metrowa, przy znacznej ilości powinna wy
sokość wynosić 4.50 do 5 metrów.

Powała powinna być mocną i dobrze spojoną, aby stajnia była 
w zimie ciepłą i nie przepuszczała do poddasza wznoszących się wy
ziewów.

Stajnie bez powały, pokryte tylko dachem, mają tę niedogod
ność, że są za nadto przewiewne; natomiast nie wymagają żadnej 
sztucznej wentylacyi.

Zazwyczaj znajduje się w każdej stajni powała, przez co otrzy
muje się strych przeznaczony na skład siana, słomy, uprzęży i t. p. 
Dobra powała musi być przeto nieprzepuszczalną i z takiego materyału 
sporządzona, aby wyziewy stajenne nie dostawały się nad powałę i nie 
psuły tamże znajdującej się paszy, która w takim razie jest szkodliwą 
dla koni i owiec, najwięcej zaś dla matek źrebnych lub kotnych. Ze 
względu na przewietrzanie, stajnie o powałach sklepionych utrudniają 
znacznie odświeżanie powietrza, a oprócz tego nagromadzają się na 
najwyźszem miejscu sklepienia wyziewy stajenne i pozostają w tem 
miejscu tak uporczywie, że stajnie takie stają się wilgotnemi i smro
dliwemu Najlepsze powały są z grubych desek gipsem otynkowanych. 
W nowszych czasach budują stajnie na słupach żelaznych, pojedyncze 
uki łączą się łukowemi poprzeczniami, tak, że cała powała składa 

się z samych małych sklepień.
IV. Co do podłogi, okien, drzwi i wentylacyi.
Podłoga, na której zwierzęta stać i leżeć mają, nie powinna być 

ani za twardą, ani za miękką, ani też za zimną. Abv osiągnąć ten cel, 
należy używać materyału suchego, czystego i nieprzepuszczalnego, któ- 
yby nie wsiąkał wydzielin zwierzęcych. Podłoga sama winna być po
było ułożoną dla ułatwienia spływu.
. • ^>.°^°5a z drzewa jest ciepłą i miękką, lecz nietrwałą, wkrótce 

wada 8’S nier°Winą’ a znwczona gnojówką, gładką i śliską. Największą 
j , °. °gl (rewnianej jest nasiąkanie gnojówką, przez co nabywa 

8zk,odliwich zdrowi"' Łtt’“ % «r ■

zaraiT’ CZeg° zwierz?ta nabierają nieprawidłowych postaw,
m nagromadza się w dołach mocz i gnój. Wydzieliny te szybko

2*  
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się rozkładają, przechodzą w zgniliznę i zanieczyszczają nietylko powietrze 
ale także i powierzchnię ciała zwierzęcego, stykającego się z odchodami.

O wiele odpowiedniejszą jest podłoga z kostek drewnianych, ani
żeli dylów, mianowicie gdy się je powlecze smołą, a następnie posypie 
piaskiem i wywalcuje. Taka podłoga jest trwałą, nie nasiąka gnojówką 
a zmoczona nie staje się śliską.

Podłoga kamienna jest trwałą, wszelako za nadto twardą, zimną, 
śliską i dla tego nieodpowiednią.

Nieco lepszą byłaby podłoga asfaltowa, ale i ten materyał nie 
odpowiada celowi, asfalt bowiem staje się z czasem za nadto gładkim, 
śliskim a nadto jest nietrwały.

Najlepszym materyałem są cegły dobrze wypalone, poukładane 
na kant i spojone cementem; szkoda tylko, że podobna podłoga jest 
za kosztowną.

Dobrze ubita ziemia lub glina z piaskiem, podobnie jak się to 
czyni z boiskiem, byłaby wcale dobrą podłogą, jest atoli za miękką 
i nietrwałą, nasiąka gnojówką, wdęc wilgotnieje i z tego powoda musi 
być często odnawianą.

W armii austryackiej używają w stajniach podłogi ubitej z gliny. 
Służba stajenna wyłapuje mocz do naczyń podstawiając je pod konie i tym 
sposobem nie dopuszcza, aby mocz wsiąkał w podłogę.

W każdej stajni powinna być podłoga tak urządzona, aby mocz 
łatwo ściekał, dlatego układa się ją pochyło i to od przodu ku tyłowi- 
Pochyłość 5—8 cm. na 3 metry długości klatki wystarcza zupełnie. 
Na końcu pochyłości t. z. za stanowiskiem umieszcza się rowek płytki, 
którym odpływa mocz do gnojowni. Rowka nie należy przykrywać, 
łatwiej bowiem można go czyścić.

Okna daje się raz dla przystępu światła, a powtóre dla odnowy 
powietrza. Powinny być one stosunkowo mniejsze, aniżeli w mieszka
niach ludzkich, jednakowoż w takiej ilości i rozmiarach, aby stajnia 
była widna; przyczem zważać wypada, aby światło nie wpadało zwie
rzętom wprost w oczy. Należy więc umieszczać okna nie po tej stronie, 
ku której zwierzęta głowami są zwrócone, ale od tyłu lub z boku. 
Okna z tyłu można umieszczać tylko w stajniach o jednym rzędzie 
stanowisk, z boku zaś jedynie w mniejszych stajniach. Z powyższych 
względów byłoby najodpowiedniej umieszczać okna na dachu, aby 
światło z góry wpadało, wszelako takie urządzenie nie zawsze da się 
zastosować.

W ogólności okna powinny być tak urządzone, iżby się z łatwo
ścią otwierały i zamykały. Dobre są okna zaopatrzone lufcikiem otwie
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rającym się w górnej części na wewnątrz i to z góry na dół, można 
je bowiem otwierać i podczas wiatru, a mimo to zwierzęta nie są wy
stawione na przeciągi. Okna obracające się około osi poprzecznej wy
szły już z użycia.

Drzwi stajenne nie powinny się znajdować po stronie wystawionej 
na wiatry panujące i nadto mają być tak wielkie i obszerne, aby zwie
rzęta z łatwością wchodzić i wychodzić mogły. Mianowicie w stajniach 
mieszczących całe trzody, drzwi i futryny powinny byc wygładzone, 
albowiem na krawędziach ostrych łatwo się kaleczą zwierzęta, zwła
szcza, gdy się ciśnie do drzwi większa ich liczba naraz. Drzwi tak 
iedno jak dwuskrzydłowe, mają swe zalety jako też i niedogodności, 
w każdym razie otwierać się powinny tylko na zewnątrz.

Wentylacya. Zdrowa stajnia powinna mieć zawsze świeże powie
trze, a zużyte i popsute należy zastępować świeżem i to w ten spo
sób, aby zwierząt nie narażać na szkodliwy wpływ przeciągów. Ponie
waż nie zawsze wystarcza wentylacya naturalna, t. j. odnowa powie
trza przez pory ścian, nieszczelnie zamknięte okna lub drzwi, dla tego 
używa się często sztucznej. W tym celu używa się rur lub otworów, 
wychodzących na zewnątrz, któremi dostaje się się świeże powietrze do 
stajni. W zimie przeszkadza wentylacyi zimno, w lecie zaś gorąco. 
Rury wentylacyjne umieszcza się w powale i wyprowadza je ponad 
dach. Zamiast jednej rury o większej średnicy lepiej użyć dwóch lub 
więcej rur o średnicy mniejszej, gdyż ciągną lepiej powietrze. Rury 
sporządza się albo z blachy lub też z gliny wypalonej i otacza się je 
drzewem, a umieszcza tak, ażeby przez nie ani śnieg ani deszcz nie 
wpadał. Częstokroć dodają ponad dachem do rur wentylacyjnych roz
maite przyrządy wciągające powietrze, aby tym sposobem spotęgować 
wentylacyę, atoli takie przyrządy nie dadzą się zastosować w każdym 
wypadku, oprócz tego są one zanadto kosztowne i niewiele skuteczne.

Najprostszym sposobem osiąga się wentylacyę, robiąc w ścianie 
dziuiy i to tuż pod samą powałą, wszakże nie należy ich wybijać 
napizeciwko siebie, a to dla zapobieżenia przeciągowi. Wylot otworów 
■winien być pochyły t. j. zewnętrzny leżeć niżej a wewnętrzny wyżej. 

Co do podziału stajni na klatki czyli przeworyny.
Najodpowiedniej byłoby wcale nie urządzać klatek, lecz utrzy

mywać zwierzęta na jednem dużem stanowisku, na któremby mogły 
swo odnie się poruszać. Takie urządzenie stajni jest z tego powodu 

orzystne, że przez poruszanie się zwierząt wzmaga się wentylacya, 
a tern samem utrzymuje się czyste powietrze w stajni.

L
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Ze stanowiska gospodarskiego jednak, stajnia w ten sposób urzą
dzona jest niekorzystną, gdyż zużywa znaczną ilość pościółki, którą 
wypada często odnawiać.

Podział stajni na klatki używa się tylko dla koni. Przegrody po
między pojedyńczemi klatkami mogą być stałe t. j. z desek zrobione, 
lub niestałe czyli drążkowe. Te ostatnie są ruchome i urządzone do 
wyjmowania. Przegrody stałe lepsze są od drążków, ale o wiele ko
sztowniejsze. Klatki zasłonięte ze wszystkich stron wysokiemi prze
grodami nazywamy boksami.

Żłoby. Na wybór materyału do żłobów ma wpływ rodzaj paszy 
i sposob przyrządzania tejże. Przy zadawaniu pasz przyrządzonych 
i wodnistych o wiele lepsze są żłoby z materyału twardego, dającego 
się łatwo oczyścić n. p. żelazne emailowane lub kamienne aniżeli dre
wniane. Co do wysokości żłobów, należy je umieścić w równym po
ziomie z połową wysokości zwierzęcia, tylko dla koni lepiej podnosić 
je nieco wyżej.

Drabiny powinny mieć pręty równoległe a między temi szerokie 
otwory, niemniej nie należy ich osadzać zanadto wysoko.

Zwierzęta należy tak przywiązywać w stajni, aby z łatwością 
mogły się kłaść; Do przywiązywania koni ubywamy uździenic, dla by
dła rogatego łańcuchów.

Pościółka. Pościółka daje się na to, aby zwierzę mogło wypo
cząć na miękkiem i ciepłem legowisku, a zarazem ma ona własność 
wsiąkania moczu i kału. Najlepszą pościółką jest słoma, używają 
oprócz tego liści, szpilek z drzew, ziemi i t. p. Rozróżniamy:

1. pościółkę nocną, jeżeli ściele się zwierzętom tylko na noc,
2. pościółkę dzienną, jeżeli się ściele i we dnie, gdy idzie o to, 

aby zwierzęta wypoczęły należycie,
3. pościółkę ustawiczną, której się nie usuwa codziennie, ale po

zostawia przez czas dłuższy.
Pościółki pierwszego i drugiego rodzaju używa się pospolicie 

w gospodarstwie, ostatniej zaś w wojsku, gdzie dostateczna ilość służby 
stajennej z łatwością potrafi uprzątać natychmiast kał lub jakiekolwiek 
inne zanieczyszczenie.



ROZDZIAŁ III.

NAUKA O ŻYAYIENIU.

Cel i zadanie żywienia.
Żywienie zwierząt gospodarskich ma na celu wywołanie produk- 

cyi siły lub materyi, za pomocą organów i spraw żywotnych ciała 
zwierzęcego. Karmienie nie może się przeto do tego ograniczać, aby 
zwierzęta otrzymywały tylko tyle paszy, ile jej niezbędnie potrzebują 
do utrzymania życia. Chcąc wywołać jakąkolwiek produkcyę, trzeba 
koniecznie powiększyć ilość paszy.

Pasza, która obok utrzymania życia (t. j. odnowy materyi) wy
wołuje produkcyę siły lub materyi, nazywa się paszą produkcyjną.

Paszę służącą jedynie do uzupełnienia materyj utraconych, zowie 
się paszą bytu (utrzymania). Zwierzę ograniczone do tej ilości paszy 
ani przybywa ani traci na wadze, dopiero nadwyżka zadana mu może 
służyć do produkcyi t. j. do przyrostu ciała, wytworzenia siły robo
czej, mleka, tłuszczu lub wełny.

Ilość paszy zadawanej zwierzęciu w jednym dniu, nazywamy, ra- 
cyą dzienną szczegółowe zaś dania porcyami.

<trar.n^,W', rZ^ ■ . ^,a8Z®’ a^y napowrót odzyskać wszystkie części
ram ‘yj(z‘einam> ciała, jak p. moczem, kalem, oddechaniem, transpi- 
lepl hnw-ry’ łuszczeniem si§ przyskórka i t. p. Cały proces żywotny po- 
tvch nokarm 'Ha tem’ r6 zw’erz§ Przyswaja sobie przez trawienie spoży- 
nizmu <4117 P°irze.bn® mu istoty, które dostając się do całego orga- 
cześci’ cifllt’ °. 0 zywlan*a komorek, składających, jak wiadomo, wszystkie 

zwierzęcego. Zużyte i już więcej nieprzydatne cząstki komórek
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wydziela organizm moczem, transpiracyą skóry i t. p. Istoty dostające się 
do komorek podlegają przeto ciągłym zmianom, przy którym to procesie 
wytwarza się ciepłota. Wydzielanie i odnawianie się tkanek zużytych na
zywamy przemianą materyi.

Składniki paszy.
Przez paszę (karm, obrok) rozumiemy wogóle wszystkie ciała, 

które zwierzę spożywa, i które są w stanie przyczynić się do wytwa
rzania materyi zużytych.

Pokarmy są albo zwierzęce, albo roślinne, albo mineralne.
1. Do pokarmów zwierzęcych zaliczamy mleko, mięso i owady.
2. Do pokarmów roślinnych: a) trawy jako też wszystkie rośliny 

trawiaste bądź w stanie zielonym, bądź też wysuszonym; b) ziarno 
rozmaitych gatunków zboża, jako: owies, jęczmień, żyto, pszenicę, 
kukurudzę, hreczkę i t. p.; c) korzenie i głąbie roślin okopowych, np. 
buraki, brukiew, rzepa, ziemniaki i t. p.; d) odpadki fabryczne, jako: 
otręby, kiełki słodowe, młóto, brahę, makuchy, wytłoczyny bura
czane i t. p.

3. Do pokarmów mineralnych zaliczamy sole, jako: fosforany, 
wapno, sól kuchenną, i t. p.

Główne pożywienie zwierząt gospodarskich stanowią pokarmy ro
ślinne czyli pasza. Gospodarz umiejący wszelkie pokarmy zużytkować, 
odnosi wieloraki pożytek. Może on spasać karmę albo bezpośrednio lub 
pośrednio. Bezpośrednio spasa paszę wtenczas, gdy ją w tym stanie 
zadaje, w jakim ją zebrał z pola t. j. wcale niezmienioną; pośrednio 
zaś, gdy karmi zwierzęta tylko odpadkami z zebranych płodów. Bez
pośrednio spasa się n. p. siano i trawę, pośrednio ziemniaki, buraki, 
zboże, wyrabiając poprzód z ziemniaków skrobię (krochmal) lub wódkę, 
z buraków cukier, a zboża mąkę.

Pokarmy mineralne służą nietylko za dodatek podniecający apetyt 
lecz są niezbędne do należytego olżywania w ogólności.

Pokarmów zwierzęcych z wyjątkiem mleka, używa się tylko wy
jątkowo do opasu nierogacizny.

Wszystkim zwierzętom gospodarskim zadaje się przeważnie po
karmy roślinne, pokarmy zaś zwierzęce lub mineralne tylko w bardzo 
nieznacznej ilości.

Każdy pokarm zawiera w sobie istoty płynne i stałe. Ze względu 
na ten stosunek rozróżniamy w każdej paszy wodę i substancyę 
suchą.
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1. Każdy pokarm zawiera wodę, nawet i w najsuchszym n. p. 
w ziarnach lub w słotnie znajduje się około 10—15^, gdy przeciwnie 
w soczystych ilość jej dochodzi, aż do 90^. Ponieważ wodę zawartą 
w pokarmach można zastąpić i zwykłym napojem, dlatego będziemy 
mówić w nauce żywienia li tylko o substancyach suchych, gdyż jedy
nie te zawierają w sobie istoty pożywne.

Przez substancyę suchą (np. siano) rozumie się tak dobrze związki 
organiczne jak i nieorganiczne zawarte w paszy, z wyjątkiem wody, 
nieuwzględniając wcale czyli substancya sucha jest strawną lub nie.

Pod względem składu chemicznego substancyę suche (czyli istoty 
pożywne) zawierają ciała organiczne i nieorganiczne. Organiczne roz
padają się na dwie grupy, z których pierwsza odznacza się zawartością 
azotu, druga zaś brakiem tegoż. Z tego powodu nazywamy pierwszą 
grupę „azotową“, drugą „bezazotową“. Do pierwszej grupy należy 
białko, do drugiej węglowodany (cukier, skrobia, guma, dextryna, ce
lulosa, pektyn) i tłuszcze.

1. Istoty organiczne. 1. Grupa istot azotowych:
Do tej grupy należą wszystkie istoty białkowate czyli protei- 

nowce złożone z węgla, wodoru, tlenu, azotu nieco i siarki. Nazwa 
„proteinowce“ pochodzi od słowa greckiego „itpwtsów“ co znaczy „zaj
muje pierwsze miejsce“. I rzeczywiście łatwo pojąć ich nadzwyczajną 
doniosłość w żywieniu, zważywszy, że prawie wszystkie tkanki organi
zmu zwierzęcego składają się przeważnie z istot białkowatych. Zawarty 
w nich azot nadaje im wyższość nad innemi istotami odżywczemi 
i najgłówniejsze miejsce w szeregu pokarmów. Im więcej w pewnym 
pokarmie znajduje się białka, tem jest cenniejszy, i tern większą za
razem będzie jego cena targowa-

W pokarmach napotykamy istoty białkowate w trzech odmianach, 
w zwierzęcych jako albumin (białko), fibryn (włóknik)’i kazein (twa
róg); w roślinnych jako białko, glutyn i legumin.

2. Grupa istot bezazotowych czyli węglowców.
Do tej należą węglowodany i tłuszcze.
Co do składu chemicznego odznaczają się węglowodany tem, że 

zawierają (oprócz węgla) wodor i tlen i w tym samym stosunku jak w wo
zie. Do tej grupy zaliczamy cukier, skrobię, gumę, dextrynę, celulosę 

( rewnik), i pektynę. Jakkolwiek grupa ta nie ma znaczenia w odży
wianiu, co istoty białkowate, mimo to jest niezbędna do utrzymania 
życia zwierzęcego, służy bowiem raz do wytwarzania ciepła, a oprócz 
ego zastępuje pewną część białka. Z tego powodu zaoszczędza się 

niemi nieco białka, na czem właśnie polega cała sztuka racyonalnego 
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żywienia inwentarza, węglowodany są bowiem o wiele tańsze od 
białka.

Wszystkie zwierzęta ssące posiadają pewną stałą ciepłotę nieza
leżną od ciepłoty otaczającego powietrza. Źródłem tej ciepłoty nie
zmiennej jest ciągłe powolne gorenie czyli palenie się, do którego wę- 
glowce najodpowiedniejszego dostarczają materyału. Nagromadzony 
w organizmie materyał palny t. j. węgiel, łączy się ciągle przy odde- 
chaniu zwierzęcia z tlenem powietrza. Z tego to powodu węglany na
zywają niektórzy istotami oddechowemi (respiracyjnemi) lub ciepło- 
twórczemi.

Tłuszcze napotykamy zazwyczaj tylko w pokarmach roślinnych 
i to w małych ilościach. W odżywianiu odgrywają one tę samą rolę, co 
i węglowodany, od których zawierają więcej węgla, mniej zaś tlenu.

Do tej grupy należą istoty tak zwane wyciągowe czyli extraktowe 
n. p. żywica, wosk i t. p., których skład chemiczny nie jest jeszcze do
kładnie znany; mają one tylko takie znaczenie, że częściowo służą także 
do odżywiania.

II. Istoty nieorganiczne.
Do tych zalicza się wodę i sole mineralne.
Wszystkie pokarmy zawierają istoty nieorganiczne czyli mine

ralne, które najłatwiej wykryć się dają w popiele po spaleniu roślin. 
Do należytego wyżywienia są one tak samo niezbędne, jak istoty azo
towe lub bezazotowe, jakkolwiek nawet bardzo mała ich ilość wystar
cza w zupełności. Najważniejsze z nich są: fosforany, siarkany, sole 
potasowe, sodowe i wapno.

Wartość odżywcza pokarmów.

Wartość odżywcza pokarmów zawisła od ich części składowych 
i dobroci, tudzież od strawienia.

Co do składników pokarmy różnią się znacznie między sobą. 
Jedne z nich zawierają wielką ilość istot białkowatych, inne zaś mniejszą. 
Pierwsze zowie się pokarmami pożywnemi, gdyż posiadają największą 
wartość odżywczą, a drugie pokarmami ubogiemi.

W jednej i tej samej roślinie zmienia się ilość składników po
żywnych jako też i ich strawność. Z tego też powodu niemożebna pe
wną stałą liczbą wyrazić ilość istot pożywnych, jakie w nich są za
warte od początku rozwoju rośliny, aż do wytworzenia się dojrzałego 
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nasienia zmienia się ustawicznie zawartość pożywcza, ale nawet i po 
zebraniu rośliny nie pozostaje ona ta samo«.

Dobroć czyli wartość pożywcza pokarmów roślinnych zawisła:
1. Od rozwoju rośliny samej, i tak n. p. siano zebrane w maju 

jest o wiele lepsze, od zebranego w czerwcu, to znowu lepsze, ani
żeli zebrane w lipcu lub w sierpniu.

2. Od gleby i nawozu. Ziemia urodzajna wydaje na dobrym na
wozie rośliny zamożniejsze w istoty pożywne, aniżeli licha lub bez na
wozu. W ogólności lepszą jest gleba przepuszczalna aniżeli nieprzepu
szczalna.

3. Od zmian powietrza. Każda roślina potrzebuje do należytego 
wzrostu i dojrzałości ciepła. Brak jego zatrzymuje wzrost i wytwarza
nie się istot pożywnych: dla tego też w latach ciepłych pasza zawiera 
o wiele więcej białka i skrobi, aniżeli w zimnych i słotnych.

W latach posuchy znajduje się stosunkowo większa ilość istot 
pożywnych w słomie, niż w ziarnie, co łatwo pojąć, zważywszy, że 
roślina kilka tygodni przed dojrzeniem nie wessała żadnych pożywnych 
części z ziemi.

4. Od pogody lub niepogody podczas zbioru. Słota wywiera nader 
szkodliwy wpływ ługując paszę, która traci przez to nietylko części 
mineralne, ale i znaczną ilość pożywnych.

5. Od przechowywania pokarmów. Im dłużej przechowuje się 
pasza, tern więcej traci istot białkowatych, dlatego n. p. siano tego
roczne jest o wiele lepsze od siana, które już leżało przez czas 
dłuższy.

Oprócz tego pokarmy powinny być strawne t. z. aby zawarte w nich 
istoty pożywne uległy wessaniu i dostały się do tkanek. Nie wszystkie 
bowiem istoty pożywne są zarazem i strawne. W rozmaitych pokarmach 
znajduje się znaczna ilość istot azotowych i bezazotowych, atoli fpewna 
część tak jednych jak i drugich jest niestrawna i odchodzi niezmieniona 
razem z kałem.

Stopień strawności zależy wreszcie nietylko od składników samej ro
śliny, ale i od gatunków zwierząt. Jedne trawią więcej istot pożywnych, 
drugie daleko mniej. Nawet i zwierzęta jednej i tej samej rasy trawią 
rozmaicie, co zawisło od wieku, odżywienia, zmieszania pasz, indywidual
ności i t. p.

W ogólności pokarmy roślinne o wiele są strawniejsze z roślin mło
docianych, aniżeli z roślin przerosłych. Niemniej i dłuższy czas przecho
wywania paszy wywiera niekorzystny wpływ na strawność. Z czasem staje

i. się pasza (wszęjkie rodzaje siana, słomy i plewy) mniej strawną i to tem
bardziej, im dłużej leżała.
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Zadawanie czyli skarmianie paszy.
wiekuSkoeh“„ri.a bid. ’<“»>15 »laieiwoioi,

Jako zasadę przyjąć należy: że jednakowość paszy i regularność 
ni. ^7ieh “* “ ’arant,‘mi “j"pB2es°wmsk“- 

wiodn? i il0ŚCi DaleŻy j6j tyle ZadaWaĆ’ ab^ ^^arczała na odpo- 
ledme odżywienie t. z. aby przy tej paszy zwierzęta dobrze się uda- 

zWw L 7 PrZSĆ’ Że il0ŚĆ paszy jest WteJ^ dostateczna, gdy
zwierzę może mą glod zaspokoić. Wszelako zaspokojenie głodu fest 
u rożnych zwierząt rozmaite. J '

_ Świnia i pies potrzebują pokarmu w małej objętości, przeciwnie 
orne i odzuwacze, wymagają paszy w wielkiej objętości, iżby się ich 
™ * wrpe,nld GJ-fb-««-»• ■»>■»»»« ko2 «U» 

eZTotadek^k r""°" “t“dni6 ‘ 
Z Bfe ie ¿n i y°’e m°g’ id ’ypo“»»«- ZM pok.- 
zuje się, ze kon i odzuwacze wymagają do zaspokojenia głodu i nasy-

się metylko pokarmów pożywnych małej objętości ale i mało po
żywnych o znacznej objętości. P

Ilość paszy powinna być przeto:
2. taka wielka, ażeby zwierzę zaspokoiło głód i było syte.

• asza powinna mieć taki ciężar, aby zawarte w niej składniki 
dostateczne były do wyżywienia. Ilość paszy zależy od wagi zwierzęcia 
i od produkcyi, jakiej od niego żądamy, n. p. koń, któryfiiągnie Z 
czne ciężary, potrzebuje większej ilości paszy, aniżeli koń wierzchowy, 
ilość i ?lę yCZy J?k0SCI’ powinna M strawną i zawierać pewną 

wne8 ltwoZy7yCh- StraWDą jeSt Pa8Za’ ™^Ca -lb^Z 
T Zo nFes Z TDą J Wtedy’ jeŻeH ZaWiera duŹ° i8tot Prawnych 
a mało niestrawnych, przeciwnie zaś trudno strawną, gdy znaczna ilość 
Zo7’nych ’Mie p- >

. . . NlegdJŚ twierdzono że wszelkie istoty azotowe, tłuszcze
istoty skrobiowate i wyciągowe są strawnemi, zaś drewnik (celulosa) 
tr7wiD1G DleStraWDIm- Doświadczenia nowsze wykazały, że zwierzę 

pewną częsc drewmka, gdy tymczasem nie całkowita ilość sub 
stancyj azotowych, skrobiowatych, tłuszczu i istot wyciągowych stra 
wioną bywa, i że pewna cząstka nawet istot strawny! wchodzi 
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z ciała niestrawioną. Owies zawiera tłuszczu, z tego trawi zwie
rzę 4%, jeden procent pozostaje niestrawionym. Istoty białkowate za
warte w ziarnach zbożowych są strawne prawie w całości, zawarte zaś 
w paszach surowych zaledwde w połowie, druga połowa odchodzi nie
strawioną z ciała.

Z istot wyciągowych zaledwie połowa uważa się za strawną.
Strawność drewnika, zależy od wieku roślin. W roślinaeh młodo

cianych drewnik jest miękki i soczysty i w tym stanie strawny, z wzro
stem rośliny staje się twardszym i suchszym i wreszcie zupełnie do 
drzewa podobnym jak n. p. w sianie roślin przerosłych lub w słomie.

Ilość starszego drewnika, który konie i odżuwacze strawić mogą 
wynosi 30 —70%\ Najlepiej trawi celulosę bydło rogate, w mniejszym 
stopniu konie. W ogólności drewnik jest strawniejszym, jeżeli zadaje 
się zwierzętom pokarm złożony przeważnie z samego drewnika (słoma, 
siano), aniżeli zmieszamy z pokarmami łatwo strawnemi, obfitującemi 
w węglowodany. W tym wypadku ilość strawionego drewnika dochodzi 
ledwie do 30^.

Stopień strawności paszy zależy:
1. od jej składników, jak również od indywidualności zwierzęcia. 

Jedną i tę sarnę paszę trawią jedne zwierzęta lepiej, aniżeli insze; 
dla niektórych indywiduów może przeto łatwo strawna pasza być tru
dno strawną.

W ogólności pasza jest tern strawniejszą, im więcej zawiera istot 
pożywnych.

2. Od stosownego przyrządzenia czyli mieszania paszy. I tak ro
biono próby w ten sposób, iż zadawano owcom nasamprzód siano i ba
dano kał, później dodawano do tej samej ilości siana otręby i znów 
badano kał, podobnież zadawano zamiast otrąb, ziemniaki, i buraki, 
i t. p. Pokazało się, że strawność siana zmniejsza się w miarę poda
wania ziemniaków lub buraków, zwiększa zaś, jeżeli się je zmiesza 
z otrębami.

W ogólności zwierzę trawi daleko lepiej paszę złożoną z rozmai
tych istot pożywnych, niż zawierającą w sobie przeważnie tylko jedną 
istotę pożywną.

3. Od obecności pewnych substancyj podrażniających apetyt i tra
wienie, "W tym względzie rozróżnia się pasze mdłe i pasze podrażnia
jące. Do pierwszej należą buraki, ziemniaki, słoma, żyto i t. p., któ^e 
to pokaimy nie zawierają istot podrażniających. Siano, owies i koni
czyna należą do tych ostatnich.



część istot
10 zwierzęstosunku 1 :

0 stosunku istot pożywnych.
W każdym pokarmie pozostają istoty azotowe do bezazotowych 

żywnych^™ St°SUDku d° siebie’ który nazywamy stosunkiem istot po-

Ani istoty azotowe skarmiane same, ani istoty bezazotowe nie sa 
w stanie wyżywić zwierząt. Do życia potrzebują one koniecznie obojga 
a nadto i mineralnych. Jeżeli idzie tylko o utrzymanie bytu t. j gdy 
nie żąda sig od zwierzęcia ani pracy ani produkcyi, a tylko utrzyma- 
ma przy jednej i tej samej wadze, natenczas należy mu dostarczać ta- 
'iej kaimy, w ktorejby substancye azotowe pozostawały w pewnym 

stosunku do bezazotowych. Takim stosunkiem jest 1 : 7, to jest pasza 
wv7hnnT Za7eraC kaŻdą CZęŚd i8tOt azotowych 7 części bezazoto- 
sZiińeit 1 ZaS " i 7 °d Zwierz«cia iakieJŚ znacznej działalności, 
stosunek ten musi byc zwiększony jak 1 :4 t. j; na każdą 
azotowych 4 części bezaozotowvch Przy 
chudnie. ' y

Rozróżniamy przeto :
1. słaby stosunek istot pożywnych n. 

nie wystarcza do utrzymania zwierzęcia przy 
średni stosunek istot pożywnych _ 

zwierzęta wprawdzie nie chudną, ale także i me^tyją, 
1 ;6,31.85CIS1ły4Stosuiiek istot pożywnych czyli stosunek produkcyi np.

W miarę tego im większą ilość białka, a mniejszą istot bezazoto- 
^7 ani' ZaWlera’ ty“ będzie Pewniejszy, zarazem jednak droż
szy, aniżeli zawierający małą ilość istot białkowatych.

Stosunek istot pożywnych w paszy zadawanej zwierzeciu j 
należytego wyżywienia tegoż, zależy:

a) od wieku zwierząt: młode potrzebują ściślejszego stosunku istot 
pożywnych starsze zaś średniego,

b) od celu t. j. produkcyi, jakiej wymagamy od zwierzęcia n. p

sto“"k"i:3> toni»"£

p. 1 : 10 lub 
życiu.
n. p. 1:7, przy którym

b

1.: 11, ten

Metody żywienia.
««Mirt d"“i» Mirtom w dzień-

J y J paszy, ktoraby tak co do jakości jako też i ilości była 
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tatatesz», d» o.iągnięęia zamierzonej f»“T M?’ 
mzyrzadzaż lub mieszad ze eob, pokarmy, aby jak najlepiej zwierzęta 
ie wyzyskiwały. Cel ten łatwo osiągnąć, zadając pasze pożywne n. p. 
zboże, byłoby to atoli marnotrawstwem - a wychów bydła nie op a- 
ciłby się nigdy. Gospodarz używać winien tej metody żywienia, ktoraby 
mu wskazywała, w jaki sposób dadzą się zużytkować i najlepiej wy
zyskać rozmaite pasze, aby obok nizkiej ceny targowej zadanych po
karmów, osiągnął najlepszy skutek. Jednem słowem jeżeli chce zwie
rzęta karmić wystarczająco bez marnotrawienia pokarmów, musi je sto- 
sownie ze sobą zestawiać i przyrządzać.

Praktyczni gospodarze posiadają od dawien dawna rozmaite rece
pty pasz, które doświadczenie jako dobre i odpowiednie stwierdziło; 
jednakowoż wartość odżywcza paszy jest zmienną i zawisłą od tylu 
najrozmaitszych czynników, że to, co jednemu służy, nie nadaje się 
wcale drugiemu. Nietylko, że w rozmaitych okolicach i w rozmaitych 
czasach zmienne są ceny targowe i coraz to nowe pożywki pojawiają 
się w gospodarstwie, ale jedna i ta sama pasza rozmaitą przedstawia 
wartość odżywczą. Zresztą gospodarz musi zużytkować taką paszę, 
jaką rozporządza.

Z tych oto najrozmaitszych stosunków wyzyskiwania pasz wynikła 
potrzeba oznaczenia pewnej metody czyli normy, według której postę
pować wypada, aby najlepiej zużytkować pokarmy.

1. Metoda żywienia podług wartości siana. Od pięćdziesięciu kilku 
lat istnieje metoda żywienia podług wartości siana. Pierwotnie sądzono 
bowiem, że dla oznaczenia wartości pożywczej jakiejkolwiek paszy, 
dostatecznem jest przyjąć za podstawę siano, a mianowicie dobre, tak 
zwane siano prawidłowe i powiedziano, że zwierzę potrzebuje do do
brego wyżywienia pewnej jego wagi. Zamiast siana, twierdzono dalej, 
można zadawać i inne pasze, wszakże tylko w takiej ilości, aby pasza 
podstawiona równała się co do wartości odżywczej sianu, jakie ma 
zastępować. Metoda żywienia według wartości siana wskazywać miała 
liczby równoważne (ekwiwalenty), to jest oznaczyć jaką ilość jakiej
kolwiek paszy skarmić należy zamiast pewnej ilości siana, ażeby 
osiągnąć zupełnie ten sam cel. Wiadomo n. p , że wół średniej wagi 
(500 k.), jeżeli go tylko samem sianem wyżywić zamierzamy, potrze
buje do dobrego utrzymania na racyą dzienną 12 kilogramów siana. 
Twierdzono, że zamiast 12 kil. siana, można zadać 24 kilogramy 
słomy lub 4 kilogramy zboża i t. p., ponieważ sądzono, że skutek 
odżywienia 12 kil. siana miał być taki sam co 24 kil. słomy lub 4 
kil. zboża i t. p.
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Doświadczenie okazało, że metoda ta jest niedorzeczną, gdyż oka
zało się, że nawet największa ilość ziemniaków lub buraków nigdy 
siana zastąpić nie potrafi i że zwierzę przy takiej karmie coraz bar
dziej chudnie. Zresztą rozmaici badacze podawali tak rozmaite równo
ważniki, iż ułożone przez nich wykazy wcale nie zgadzały się ze sobą. 
Doszło nawet do tego, że obliczano wartość odżywczą soli kuchennej 
podług wartości siana. J

2. Metoda. Od dwudziestu kilku lat używamy metody żywienia 
według norm Grouvena czyli na podstawie chemicznej.

Przy skarmianiu pasz podług tej metody oblicza się w racyi 
dziennej nasamprzód ilość substancyi suchej, a potem zawartej w nich 
ilości istot pożywnych, azotowych i bezazotowych. Należy przeto wie
dzieć, jaką ilość substancyi suchej wypada zadać zwierzęciu i ile ona 
zawierać w sobie powinna istot pożywnych azotowych i bezazotowych 
N. p. krowa dojna średniej wagi potrzebuje do należytego odżywienia 
w dziennej racyi co najmniej 8 kilogramów substancyi suchej, która 
zawierać musi zarówno istoty azotowe jako i bezazotowe i to w sto
sunku 1:5 — jeżeli ma dawać mleko.

Koń średniej wagi potrzebuje spożyć dziennie 10 kil. substancyi 
suchej, w której stosunek równać się powinien 1:6, jeżeli ma być 
użyty do pracy powolnej i nienatężonej.

Tego rodzaju karmienie nazywa się żywieniem według zasad che
micznych. W tym celu ułożył Grouven jako też i wielu innych ba
daczy tabelle, wykazujące przy każdej paszy jej skład chemiczny, 
a mianowicie ilość wody, substancyi suchej, istot azotowych, tłuszczu, 
węglowodanów, drewnika i stosunek istot pożywnych. Przy skarmianiu 
według norm Grouvena należy nadto uwzględnić gatunek zwierzęcia 
wiek i cel produkcyi niemniej i wagę ciała. Im młodsze zwierzę lub 
im większa produkcya, tern ściślejszy stosunek.

Zasady te byłyby dobre, gdyby zamiast składu chemicznego po
dano w nich dokładne liczby istot strawnych, ponieważ tylko te mają 
wartość rzeczywistą w żywieniu. Gospodarz nic na tern nie zyskuje^ 
jeżeli wie, ile zawiera siano proteinu, tłuszczu, drewnika itp. jemu 
potrzeba wiedzieć, ile zawiera strawnego proteinu, tłuszczu, drewnika 
ltd., bo tylko takie liczby przyniosą mu rzeczywistą korzyść. Strawność 
atoli istot pożywnych nawet jednej i tej samej rośliny jest tak roz
maitą i zależną od tak wielu okoliczności, że dotychczas żaden chemik 
nie potrafił ułożyć odpowiednich norm strawności. Wszelkie tego ro
dzaju normy strawności mają tylko wartość względną, są prawdopo
dobne ale nieprawdziwe, bo takiemi być nie mogą.
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Oprócz tego sama analiza składników paszy nie jest wolną od 
błędów. Części składowe poszczególnych pasz podają chemicy roz
maicie, jeden bowiem znajduje większą ilość jakiegoś składnika, drugi 
zaś mniejszą. Wprawdzie są to liczby przeciętne, mimo to nie zawsze 
odpowiadają prawdzie.

Zgodnie z tern, cośmy dopiero powiedzieli, wykazuje praktyka, że 
żywienie według norm daje wyniki niejednakowe — raz udaje się 
karmienie dobrze, drugi raz źle.

Mimo to nie można odmówić żywieniu według norm chemicznych 
pewnej słuszności i zalet, wskazują nam one bowiem ilość składni
ków pożywnych i stosunek, w jakim się te ostatnie prawdopodobnie 
znajdują w paszy średniej dobroci. Normy podają tylko wskazówki, 
jakich się trzymać mamy w żywieniu, nie można ich jednak uważać 
za pewniki niezbite. Żywienie podług norm byłoby dopiero wtenczas 
zupełnie uzasadnionem, gdyby znaną była dokładnie część chemiczna 
i lizyologiczna przemiany materyi w ustroju zwierzęcym, a właśnie 
tej ostatniej niedostaje jeszcze. Nauka żywienia znajduje się dopiero 
w kolebce swego rozwoju i jeszcze daleko jej do doskonałości.

Wykaz procentowego składu pasz według Grouvena.

Gatunek paszy.

Skł. ogóln. Sucha substancya zawiera:
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Siano łąkowe . 
Siano koniczu czerw. 
Trawa łąkowa .

n koniczu czerw.
Słoma roślin trawiast. 
Słoma roślin strączk. . 
Plewy zbożowe. 
Ziemniaki 
buraki cukrowe . 
Buraki pastewne 
Pszenica (ziarno) . 
Jęczmień. . 
Owies.
Kukurudza . 
Braha buraczana

* melasowa 
n zbożowa.
» ziemniaczana 

Barański, Hodowla.

14.40
15.40
71.90
79.30
15.40
14.90
13.70
76.00
81.60
88.80
14.30
14.70
13.70
12.70
91.00
92.50
90.00
93.00

85.60
84.60
28.10
20.70
84.60
85.10
86.30
24.00
18.40
11.20
85.70
85.30
86.30
87.30

9.00
7.50

10.00
7.00

10.40
13.10
3.10
3.70
3.00
8.00
4.20
2.40
1.00
1.20

13.20
10.00
11.20
8.80
0.90
1.50
2.00
1.40

3.00
3.20
0.80
0.80
1.50
1.60
1.70
0.30
0.10
0.20
1.60
2.10
6.00
5.80
0.10
0.10
0.70
0.20

38.00
27.40
11.50
8.80

34.10
30.00
36.30
19.00
15.20
6.30

66.20
62.00
56.60
59.40

6.20
4.10
5.30
3.90

27.00
33.30
10.80
5.80

40.00
39.20
34.50

1.20
1.30
1.60
3.00
8.60
9.60

11.50
1.20
0.10
1.30
0.80

7.20
7.60
1.90
1.60
6.00
6.30
9.60
1.10
0.80
0.90
1.70
2.60
2.90
1.80
1.60
1.70
0.70
0.70

i: 4.4 
i: 2.7 
i: 4.3 
i: 2.9 
i: 12.6 
i: 4.2 
i: 9.8 
i: 8.2 
1:15.5 
1: 6.5 
1 : 5.4 
1 : 6.8 
i: 6.4 
1: 8.7 
i: 7.2 
1: 2.9 
i: 3.5 
i: 3.1
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Gatunek paszy.

Skł. ogóln. Sucha substancya zawiera:
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Kiełki słodowe . . 11.00 89.00 24.50 3.50 34.80 19.60 6.60 1 : 1.8
Młóto z browaru 76.00 23.10 4.80 1.60 9.50 6.00 1.20 1 : 2.8
Makuchy lniane 11.50 88.50 28.00 10.00 31.60 11.00 7.90 1 : 2.2

„ rzepakowe . 15.00 85.00 28.00 9.50 24.30 15.80 7.40 1 : 1.7
Otręby pszenne 14.00 86.00 13.00 3.30 38.30 26.00 5.20 1 : 3.5
Włókna ziemniaczane. 82.50 17.50 0.80 0.80 15.00 1.90 0.30 1 : 1.9
Mleko krowie świeże . 88.00 12.06 4.00 3.00 4.40 — 0.60 1: 3.

Wykaz procentowego składu pasz i zawartość ich składników, 
strawnych według Wolffa.

Gatunek paszy.
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Snhst. strawne:
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Siano łąkowe średniej do
broci ........................... 14.3 9.7 26.3 41.4 2.5 5.4 41.0 1.0 1 : 8.0

Siano koniczu czerwone
go średniej dobro ci . 16.0 12.3 26.0 38.2 2.2 7.0 38.1 1.2 1 : 5.9

Trawa łąkowa 80.0 3.5 4.0 9.7 0.8 2.5 9.9 0.4 1 : 4.4
Trawa koniczu czerwonego 80.4 3.0 5.8 8.9 0.6 1.7 8.7 0.4 1 : 5.7
Słoma pszenicy ozimej . 14.3 3.0 40.0 36.9 1.2 0.8 35.6 0.4 1 : 45.8
Słoma owsiana 14.3 4.0 39.5 36.2 2.0 1.4 40.1 0.7 1 : 29.9
Grochowiny .... 16.0 6.5 38.0 34.0 1.0 2.9 33.4 0.5 1: 12.0
Plewy pszeniczne 14.3 4.5 36.0 34.6 1.4 1.4 32.8 0.4 1 : 24.1

„ owsiane . . . 14.3 4.0 34.0 36.2 1.5 1.6 36.4 0.6 1: 23.8
Ziemniaki...................... 75.0 2.1 1.1 20.7 0.2 2.1 21.8 0.2 1 : 10.6
Buraki cukrowe . 81.5 1.0 1.3 15.4 0.1 1.0 16.7 0.1 1: 17.0
Buraki pastewne 88.0 1.1 0.9 9.1 0.1 1.1 10.0 0.1 1: 9.3
Pszenica..................... 14.4 13.0 3.0 66.4 1.5 11.7 64.3 1.2 1 : 5.8
Jęczmień . . . . 14.3 10.0 7.1 63.9 2.5 8.0 58.9 1.7 1 : 7.9
Owies........................... 14.3 12.0 9.3 55.7 6.0 9.0 43.3 4.7 1 : 6.1
Kukurudza .... 14.4 10.0 5.5 62.1 6.5 8.4 60.6 4.8 1 : 8.6
Braha buraczana . 70.0 1.8 6.3 18.3 0.2 1.8 24.6 0.2 1: 13.9

„ melasowa . 92.0 1.8 __ 4.6 — 1.8 4.6 _ 1: 2.6
„ zbożowa . . . 91.0 1.9 1.0 5.2 0.3 1 .7 5.4 0.3 1: 3.5
„ ziemniaczana . 92.2 1.4 0.9 4.7 0.2 1 .4 5.6 0.2 1: 4.4
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Kiełki słodowe. . . . 10.1 24.2 14.3 42.1 2 1 19.4 45.0 1.7 1: 2.5
Mlóto z browaru . 76.6 4.9 5.2 11.0 1.1 3.9 10.8 0.8 1: 3.4
Makuchy lniane . 12.2 29.5 9.7 29.9 9.9 24.8 27.5 8.9 1: 2.0

,. rzepakowe . 11.3 31.6 11.0 29.9 9.6 25.3 23.8 7.7 1: 1.7
Otręby pszenne 13.1 14.0 8.7 55.0 3.8 11.8 44.4 3.0 1: 4.4
Włókna ziemniaczane . 86.0 0.8 2.0 11.7 0.1 0.8 13.7 0.1 1: 17.4
Mleko krowie świeże 87.5 3.2 — 5.0 3.6 3.2 5.0 3.6 1 : 4.4

3. Metoda karmienia wec ług upodobania (ad libitum), t. 2 . zada-
wanie pasz w tej ilości, ile zwierzę samo spożyć zechce, jest zanadto 
kosztowne i celom gospodarskim zupełnie nieodpowiednie. Doświadcze
nia wykonywano w ten sposób, iż podawano zwierzęciu rozmaite pa
sze, w przekonaniu, że z każdej tyle spożyje, ile mu potrzeba do 
najlepszego wyżywienia. Sądzono, iż tym sposobem pozna się najlepiej, 
jaka mieszanina pasz będzie najodpowiedniejszą. Pokazało się atoli, 
że przy tego rodzaju karmieniu zwierzęta nietylko marnotrawią znaczną 
ilość paszy rozsypując, pozostawiając niedojadki i t. p., ale spoży- 
waj*ł  tylko to, co im najlepiej smakuje. Przeciwnie zaś najpożywniej
sze pokarmy pozostawiają nienaruszone, jeżeli im nie przypadają do 
smaku, jak np. makuchy rzepakowe. Podobnież ma się rzecz przy tej 
metodzie żywienia i ze słomą, którą zwierzęta pozostawiają nietkniętą. 
Ztąd widoczna, że żywienie podług upodobania jest niekorzystne i zbyt 
kosztowne.

Jakąkolwiek zresztą metodą żywi się zwierzęta to zawsze pewna 
część paszy musi być paszą surową. Wszystkie zwierzęta gospodarskie 
z wyjątkiem jednej świni wymagają koniecznie paszy surowej (siana, 
słomy, koniczu) celem wypełnienia żołądka, a tem samem nasycenia 
się. Tylko połowa paszy surowej może być zastąpioną innemi pokarmami.

Ze względu na ważność pokarmów w żywieniu i ich zastosowaniu 
rozróżniamy. pasze główne, pasze poboczne, pasze dodatkowe i pasze

.. 1; Pasza o wielkiej objętości, wystarczająca sama przez się do 
wyżywienia zwierzęcia, nazywa się paszę główną.

Paszę poboczną zadaje się obok innych pokarmów, dla wy
li nania rabującej objętości n. p. jeżeli zamierza się skarmia^ 
uia-i, (zawierające nadmiar wody a małą ilość drewnika), na- 

czas tizeba dodać słomy, aby zmniejszyć nadmiar wody i uzu- 
3*  
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pełnić brakujący drewnik. W tym wypadku buraki stanowią paszę 
główną, słoma zaś poboczną. Oczywista, że przy tego rodzaju kombi- 
nacyi zachować należy odpowiedni stosunek istot pożywnych.

3. Paszę dodatkową dodaje się do głównej, w celu zaopatrzenia 
tejże w jakąś ważną istotę pożywną, na której jej zbywa, słowem aby 
otrzymać należyty stosunek istot pożywnych ; n. p. chcąc skarmiać bu
raki dodaje się słomy jako paszy pobocznej, a oprócz tego ziarna, aby 
uzupełnić brakujące jeszcze istoty białkowate. Ziarno tu jest paszą 
dodatkową.

4. Często używa się wyrażenia „pasza posilna“, przez którą rozu
miemy wszystkie pokarmy zawierające w sobie znaczną ilość składni
ków azotowych, jak np. owies, kukurudza, żyto, groch i t. p.

Przyrządzanie paszy.
Paszę skarmia się albo w stanie naturalnym, w jakim ją dostarcza 

gospodarstwo, lub w stanie przyrządzonym. Przyrządza się paszę, aby 
ją uczynić smaczniejszą, i strawniejszą, a nadto i dla tego, że zwie
rzęta marnują znaczną jej ilość, jeżeli się zadaje paszę w stanie nie- 
przyrządzonym. Czasami udaje się nawet złą paszę tak przyrządzić, iż 
się przydać może do użytku. Lubo stosowne przyrządzenie paszy przynosi 
znaczne korzyści w żywieniu, to z drugiej strony należy i na to uwagę 
zwrócić, iż ustawiczne zdawanie pokarmów przyrządzonych osłabia przy
rząd trawienia, jak się to zdarza u koni, owiec i młodzieży. Przeciwnie 
zaś bydłu rogatemu i trzodzie chlewnej pasza przyrządzona nietylko 
nie szkodzi, ale owszem korzystnie na ich odżywienie wpływa.

Mamy trzy sposoby przyrządzenia paszy: 1. mechaniczny, 2. fizy
czny, 3. chemiczny.

1. Sposób mechaniczny przyrządzenia paszy polega na jej rozdra- 
bianiu; n. p. słomę rznie się na sieczkę, buraki i ziemniaki kraje lub 
ugniata się na miazgę, makuchy rozkrusza się, ziarno śrótuje lub miele 
na mąkę.

2. Sposób fizyczny polega:
a) na rozmiękczaniu paszy przez jej namoczenie, aby ułatwić 

trawienie;
b) na parzeniu czyli polewaniu paszy wrzącą wodą, a to w tym 

celu, żeby trudno rozpuszczalne istoty uczynić łatwo rozpuszczalnemu 
I tak parzy się n. p. sieczkę, plewy i t. p;

c) na gotowaniu. Pokarmy skrobiowate gotuje się, aby je uczynić 
stiawniejszemi. W ten sposób przyrządzają się n. p. ziemniaki, w któ



37

rych niszczy się zarazem szkodliwą istotę, zwaną solaniną, jaką za
wierają ziemniaki nadpsute lub kiełkujące;

d) na gotowaniu parą. Tam gdzie znajdują się maszyny parowe, 
gotuje się paszę na parze.

Czasami przyrządza się herbatę czyli napar ze siana, który zadaje 
się jako poiło cielętom zamiast mleka.

3. Sposoby chemiczne przyrządzania paszy są:
a) Zagrzanie paszy. Przy zagrzaniu paszy wywiązuje się ciepło, 

wskutek czego przemieniają się substancye skrobiowate w cukier i dex- 
trynę, istoty strawniejsze od skrobi surowej.

Sposób zagrzania się czyli godzenia paszy jest następujący:
Paszę (n. p. słomę, siano, plewy, bądź to same, bądź to zmię- 

szane z ziemniakami, burakami i t. p.) układa się w kadzi, a pokra
piając ciągle wodą, utłacza się ją, warstwa za warstwą aż do samego 
wierzchu. Następnie wystawia się paszę przez 2—4 dni na działanie cie
płoty około 15° R., przez co zagrzewa się sama przez się i nabiera 
przyjemnej woni winnej. Gdy zagrzanie doszło już do pewnego stopnia, 
co poznać można po zapachu winnym, natenczas wyjmuje się paszę 
i zadaje bydłu rogatemu; innym zwierzętom pasza zagrzana nie służy. 
I ważać należy, aby nie zostawiać jej zanadto długo w kadzi, gdyż 
przy długotrwającej fermentacyi wytwarza się kwas octowy, szkodliwy 
zwierzętom.

b) Zakiszanie paszy. Przy zakiszaniu paszy przemieniają się sub
stancye skrobiowate w kwas mleczny, który zwierzęta łatwiej trawią, 
aniżeli samą skrobię. W tym celu wykopuje się jamę w ziemi, układa 
się paszę zieloną n. p. trawę łąkową, otawę, konicz i t. p. warstwami. 
Każdą warstwę należy doskonale utłoczyć, aby w masie znajdowało się 
jak najmniej powietrza, a następnie tak ułożoną paszę pokrywa się 
grubą warstwą ziemi, aby nie dopuścić przystępu powietrza. Wkrótce 
powstaje termentacya, podobnie jak w kapuście kisnącej, przyczem 
pasza osiada coraz więcej, tak iż na powierzchni powstają szczeliny, 
któie należy ziemią szczelnie zatykać. Po sześciu lub ośmiu tygodniach 
pasza jest należycie przyrządzona i do skarmienia przydatna.

Dawniej posypywano każdą warstwę solą kuchenną, co atoli nie 
jest koniecznem. Przy sporządzaniu takiej paszy należy postępować 

ar zo oględnie, najmniejsza bowiem niedokładność w zachowaniu 
pizepisów sprowadza pleśnienie, gnicie i wytwarzanie się kwasu octo- 

akiszoną paszę spożywają wszystkie nasze zwierzęta bardzo chę
tnie , a najlepiej nadaje się dla bydła rogatego.
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c) Kiełkowanie. Jęczmień zwilża się wodą, skutkiem czego przy 
miernej ciepłocie kiełkuje, czyli wypuszcza korzonek. Ziarna same bez 
korzonków nazywamy słodem, a korzonki kiełkami słodowemi. Ziarna 
kiełkujące są dobrą paszą dla bydła rogatego, gdyż przy kiełkowaniu 
skrobia trudnostrawna przemienia się w łatwo strawną destrynę i cu
kier. Kiełkowanie można zastosować do wszystkich nasion zawierających 
skrobię, n. p.. ziarn zbożowych, groszkowatych, żołędzi, kasztanów itp.

d) Wypiekanie, mające na celu uczynić skrobię strawniejszą. 
Wszystkie pieczone ziarna należy wpierw albo pośrótowaó lub ugoto
wać, zanim się je poda zwierzętom.

Czasem napotyka się także w handlu makuchy czyli galety złożone 
z rozmaitych pasz, jako to: siana, sieczki, owsa i t. p. W gospodarstwie 
nie znajdują one zastosowania z powodu wysokiej ceny, a nadto nie mo
żna być pewnym, czy zawierają tyle składników i w takim stosunku 
w jakim zawierać powinny.

Przyrządzanie paszy szkodliwej.
Złe pasze, które z powodu braku nawozu, lichej gleby, posuchy, 

wyługowania deszczem i t. p. w znacznej części są pozbawione istot 
pożywnych, należy polepszać, jeżeli mają służyć do żywienia inwen
tarza. Do takiej paszy dodaje się od czasu do czasu fosforanu wapna, 
soli kuchennej lub mąki.

Pasza z powodu powodzi lub słoty zamulona i z piaskiem zmie
szana jest zepsutą, gdyż woda wyługowała i uniosła ze sobą znaczną 
ilość istot pożywnych, skutkiem czego pasza taka jest prawie bez war
tości , a nadto i sam muł lub piasek szkodzi zwierzętom. W znacznej 
jlości w przewodzie pokarmowym nagromadzony piasek wywołuje nie
strawność, zatkanie kiszek i t. p. Chcąc zamuloną paszę zużytkować, 
należy wpierw ją wysuszyć na wolnem powietrzu, a potem oczyścić 
z namulu. W każdym razie wypada mięszaó taką paszę z lepszą.

Zepsutą i szkodliwą jest pasza w pobliżu fabryk chemicznych : 
kwasu siarczanego, solnego, ołowiu, miedzi i arszeniku. Szkodliwość 
paszy powstaje częścią skutkiem wyrzucania na pola i łąki odpadków 
fabrycznych, częścią skutkiem osadzania się na nich dymów hutni
czych. Takiej paszy nie powinno się nigdy zadawać bydłu bez poprze
dniego przyrządzenia, lecz należy przydawać do niej znaczną ilość do
brej paszy.

Najszkodliwszą jest pasza zanieczyszczona grzybkami, pospolicie 
znana pod nazwą paszy zaśniedzonej. Na łodygach i liściach zauważać 
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można niekiedy powłoczkę białawą lub szarą, zwaną rosą miodową 
rosą mączną, albo też na ziarnach plamy podobne do rdzy, lub nawet 
czarne ziarniste grudki, zwane śniedzią.

Tutaj należy także sporysz i nadpsute ziemniaki.
Zdarza się niekiedy, że w całej okolicy rośliny porastają grzyb

kami szkodliwemi zdrowiu , które wywołują po spożyciu rozmaite choroby 
u zwierząt jak n. p. zapalenie przewodu pokarmowego, krwawy mocz, 
poronienie i t. d. Ażeby paszę z takich roślin uczynić mniej szkodli
wą i zdatną do użytku, należy ją sztucznie przyrządzić i w miernej 
ilości zadawać bydłu. Najlepiej jest paszę zepsutą gotować, zagrzewać 
lub kisić, gdyż tylko tym sposobem można zniszczyć grzybki i ich za
rodki. Niektórzy tego rodzaju zanieczyszczoną paszę polewają ropą 
solną, sądząc, że tym sposobem stanie się nieszkodliwą. Mniemanie 
to jest zupełnie mylne, sól bowiem nie niszczy grzybków.

Pasza spleśniała, stęchła , zbutwiała, zgniła. W mokrym stanie 
przechowana pasza tęchnieje, pleśnieje i gnije. Pasza tego rodzaju jest 
tak samo szkodliwą, jak pasza zaśniedzona. Jeżeli tylko mała jej ilość 
uległa zepsuciu, należy tę część wydzielić i użyć na nawóz, gdy zaś 
znaczna ilość spleśniała, natenczas można ją poprawić tylko zapomocą 
gotowania, parzenia, pieczenia lub kiszenia.

Czasami znajdują się także pomiędzy paszą rośliny trujące ; mała 
ich ilość nie ma znaczenia , lecz znaczna może wywołać bardzo szko
dliwe następstwa, dla tego też już przy sianozbiorze trzeba na nie 
zwracać uwagę i troskliwie wypleniać.

Przyprawa.
Przyprawami zowią się substancye, które dodane do paszy czynią 

ją smaczniejszą lub pożywniejszą, jak n. p. sól kuchenna, sól glauber- 
ska i t. p. Najlepszą przyprawą jest sól kuchenna.

Gospodarze zazwyczaj mniemają, że przez podawanie soli ku
chennej zwierzę się tuczy, t. j. przybiera tłuszczu i mięsa, i że tym 
sposobem dodatek soli wywołuje zwiększenie produkcyi. To zdanie jest, 
mylne.

Działanie soli kuchennej jest następujące:
1. Dodając jej do paszy z natury ubogiej w sole uzupełnia się 

ich brak. Tego rodzaju solenie pasz jest zupełnie racyonalne i konie
czne, a na ten cel wystarczają małe dawki, n. p. 20 gramów dziennie 
(dla koni i bydła rogatego.)
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2. Działa podrażniające) na przewód pokarmowy, wskutek czego 
zwierzęta wydzielają daleko więcej soku żołądkowego a tern samem 
zwiększa się ich apetyt.

Chcąc, ażeby bydło spożywało większą ilość paszy, dodaje się 
soli; jeżeli zaś idzie o jej zaoszczędzenie, natenczas nie należy jei 
dodawać soli. J J J

3. Przyspiesza przemianę tworzywa, wskutek czego przemiana 
materyi odbywa się rączo, ale obok tego tkanki stają? się wodnistemi. 
Zwierzęta karmione solą wyglądają pozornie dobrze, ztąd powstało 
mniemanie, ze bydło tyje, gdy tymczasem rzecz ma się zupełnie ina
czej. Zaokrąglenie ciała nie pochodzi w tym razie z osadzania się tłu
szczu, lecz z przesiąknięcia tkanek cieczą wodnistą.

Ztąd wypływa, że zadawanie soli wtedy tylko jest odpowiedniem, 
gdy się posiada znaczną ilość paszy i zniewolić chce zwierzęta do 
większego jej spożywania. Przy żywieniu racyonalnem nie używa się 
wcale soli kuchennej, gdyż jeżeli się zaprzestanie jej podawać, to osłabi 
się przyrząd pokarmowy; nadto przy ciągłem podawaniu trzeba dawkę 
soli odpowiednio powiększać, chcąc ten sam wynik osiągnąć.

Sól zadaje się albo jako lizankę t. j. sól kamienną lub zmieszaną 
z paszą. Zresztą jeżeli już koniecznie ma się dawać sól, trzeba to 
czynić w małych dawkach i w dłuższych przerwach czasu.

Do przypraw zaliczają niektórzy arszenik i antymon.
Bydło otrzymujące arszenik przybiera na tuszy, części ciała za

okrąglają się i o wiele lepiej wyglądają, niż przed zadawaniem arsze- 
mku. Dobry wygląd takich zwierząt nie wynika z powiększonej ilości 
tłuszczu lub tkanin w ogóle, ale tylko wody, która wypełniając tkanki 
czjni je więcej wydatnemi. Zwierzęta dostające arszenik nawet przy 
miernej pracy nadzwyczaj szybko męczą się; pocą i produkują bar
dzo mało. Jeżeli zaś zaprzestaną go używać, podupadają szybko na 
siłach i na zdrowiu.

Podobne skutki jak arszenik wywiera także i antymon (siarczyk 
antymonu.) Czysty antymon nie działa wcale na organizm, odchodzi 
bowiem niezmieniony z ciała ; antymon surowy (antimonium crudum) za
wiera zawsze nieco arszeniku, który wywołuje działanie wvżej wymie
nione. ' J J

Tak zwany „proszek dla bydła“ i inne tego rodzaju preparaty, 
są powodem nieraz wielkich nadużyć, gdyż zawierają częstokroć nawet 
substancye szkodliwe. Zazwyczaj są to mieszaniny mąki (bobowej lub 
grochowej) z solą kuchenną, glauberską i siarką. Jeżeli zawierają 
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nadto antymon zanieczyszczony arszenikiem , natenczas są wręcz szkód  h- 
wemi Najgłówniejszą rolę, w tych proszkach gazetami zalecanych, 
odgrywa sól kuchenna; nadto cena takiego proszku jest sto razy wię
ksza od rzeczywistej wartości substancyi w skład proszku wchodzącyc i.

Pojenie zwierząt.
Napojem zwierząt jest woda. Ilość jego bywa rozmaitą i zalezy 

od większego lub mniejszego pragnienia i od tego, czy pasza była 
suchą czy też wodnistą. Przy skarmianiu paszy suchej ilość potrzebnej 
wody jest znacznie większą, aniżeli przy paszy wodnistej. W ogólność; 
pozwala się zwierzętom pić tyle, ile tylko chcą. Ilość wody, którą zwie
rzę dziennie spotrzebywuje jest znaczna, i tak n. p. koń potrzebuje 
około 20, wół 30—40, owca zaś 2—3 litrów.

Woda nie powinna być:
1. ani za zimną, ani za ciepłą. Zanadto zimna wywołuje znaczne 

podrażnianie , oziębia przełyk, ściany żołądka i jelita, wskutek czego 
zwierzę łatwo popaść może w chorobę. Woda letnia nie drażni wpra
wdzie, natomiast osłabia przewód pokarmowy i czyni go wątłym 
i mniej odpornym.

Najodpowiedniejszą jest woda od 8—16° ciepła Ił. Najszkodli
wszą zaś woda śniegowa, ponieważ jest nadzwyczaj zimną.

2. Woda powinna być czystą i nie zawierać żadnych produktów 
gnicia, nadzwyczaj szkodliwych zdrowiu — nieco mętna nie szkodzi 
wcale.

Zachodzi pytanie, jaka woda jest odpowiedniejsza czy miękka 
(zawierająca tylko ślady soli), czy twarda (zawierająca znaczną ilość 
soli, mianowicie wapna)? W żywieniu praktycznem okoliczność ta nie
ma najmniejszego znaczenia, tak jedna jak i druga jest dobrą, zwie
rzę bowiem przenosi zawsze tę, do której już nawykło.

Sposoby karmienia zwierząt.
Dwa są rodzaje karmienia: na pastwisku i na stajni.
1- Karmienie na pastwisku ma tę zaletę, że zwierzęta mogą na

jadać się do syta i według woli, używają ruchu na świeżem powietrzu, 
co wzmacnia ich ustrój i zapobiega rozdelikatnieniu, jakiemu podpadają 
zwierzęta trzymane całe życie na stajni. Nadto na pastwisku hartują 
się, co wywiera znaczny wpływ na późniejsze życie.

Wypędzanie wszakże na pastwisko ma i swoje złe strony. Wogóle 
korzystniej jest dla gospodarza trzymać zwierzę na stajni, gdyż może 
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mu mniej paszy zadawać i zarazem lepiej nadzorować; niemniej zwie
rzęta utrzymywane na stajni są zabezpieczone od szkodliwych wpływów 
niepogody. Nadmienić także wypada, że niektóre gatunki gruntu są 
nieodpowiednie na pastwisko, jak n. p. grunta lub łąki gliniaste, nizko 
położone i mokre, tu bowiem bydło zanadto wiele paszy tratuje, przez 
co gospodarz znaczną stratę ponosi.

Pastwisko dobre powinno być suche i obfitujące w dobre rośliny 
pastewne. Moczary, bagna i torfowiska zaliczają się do lichych pa
stwisk. Wypędzając na pastwisko trzeba uważać, ażeby bydle znalazło 
dostateczną ilość paszy; dalej nie należy wypuszczać zanadto wielkiej 
ilości bydła na raz na jedno pastwisko, gdyż stratuje dużo paszy. Do
bre pastwisko powinno mieć w pobliżu dobrą wodę, oraz drzewa lub 
szopy, gdzieby bydło schronić się mogło w razie niepogody.

Nie należy nigdy raptownie przechodzić z karmienia na stajni do 
wypędzania na pastwisko, lecz potrzeba bydło do tego przyzwyczaić, 
nagłe bowiem przejście szkodzi zdrowiu. Nadto spostrzega się w ciągu 
tego czasu przejściowego, nim się zwierzę przyzwyczai do nowego 
pokaimu zmniejszenie się produkcyi i to nawet przy przejściu z paszy 
gorszej na lepszą.

2. Karmienie na Stajni korzystnem jest znów z tego względu , 
że można zużytkować pokarmy nie rosnące na pastwisku i że ilość 
paszy da się z łatwością ocenić. W stajni zwierzęta stoją pod dozo
rem i są zabezpieczone od niepogody, oprócz tego mając mało ruchu 
piodukują więcej niż na pastwisku. Trzymanie bydła na stajni jest 
jednakowoż o tyle niekorzystne, że ma ono mało świeżego powietrza 
i pozbawione jest swobodnych ruchów.

Karmienie na stajni jest albo całkowite albo częściowe. Przy 
całkowitem karmieniu żywi się i utrzymuje bydlęta przez cały rok na 
stajni, przy częściowem zaś wypuszcza się je czasami na pastwisko.

Reguły karmienia racyonalnego są następujące:
1. Karmić powinno się dostatecznie i wystarczająco,
2. dobrą paszą,
3. jednostajnie t. z. nie raz za dużo, drugi raz za mało,
4. regularnie, przyczem obojętna, czy racyą dzienną podzielimy 

na 3, 4, 5 lub nawet 6 porcyi,
5. nie należy nigdy raptownie zmieniać pokarmów,
6. karmić należy czysto i schludnie, to jest wszelkie naczynia 

i przyrządy, w których zadaje się paszę, muszą być utrzymywane 
w jak największej czystości.
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O pokarmach w szczególności.

Pokarmy zwierzęce.
Do pokarmów zwierzęcych zaliczamy mleko, mięso i owady.

Mleko.
Mleko zawiera w sobie znaczną ilość wody, oraz wiele istot azo

towych, węglowodanów i części mineralnych. Niestrawnych substancyi 
nie ma tutaj wcale, a stosunek istot pożywnych jest nadzwyczaj sci-

Mleko daje się jedynie noworodkom. W nowszych czasach zadają 
mleko krowie cennym źrebiętom (n. p. angielskim pełnej krwi) od 
czasu odłączenia aż do ukończonego pierwszego roku i to z nadzwy
czaj dobrym skutkiem. Zwierzęta karmione w ten sposób rozwijają 
się tak szybko, iż roczniaki przybierają kształty dwu lub trzylatków 
karmionych paszą zwykłą.

Wvroby mleczne są: śmietana i mleko zbierane.
Śmietana zawiera w sobie bardzo wiele, mleko zas zbierane 

daleko mniej tłuszczu, natomiast w mleku zbieranem stosunek istot 
azotowych do bezazotowych jest nadzwyczaj ścisłym. Mleko zbierane 
daje się najczęściej trzodzie chlewnej, osobliwie wtenczas, jeżeli się 
je karmi ziemniakami, zawierającemi nadzwyczaj małą ilość istot azo
towych.

Ze śmietany wyrabia się masło, pozostała maślanka zaś jest wy
śmienitym pokarmem dla nierogacizny.

Dalej wyrabia się z mleka ser; pozostała serwatka zawiera małą 
ilość substancyi azotowych, a stosunek istot pożywnych jest 1:3. Ser
watki używa się najczęściej za pokarm dla świń.

Mięso.
Mięso jest wyśmienitym pokarmem, wszakże dla zwierząt za ko

sztownym.
Mięso, pochodzące ze sztuk padlych zużywa najlepiej nierogaci

zna, zdarza się nawet, że zabijają umyślnie konie stare do pracy już 
nieprzydatne, na żer dla niej. W ogólności nie karmi się tych zwie- 
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. Nlektórzy używają jako paszy mączki mięsnej t. j. wysuszonego 
mięsa, które pozostaje przy wyrobie ekstraktu mięsnego Liebiega. Od
padki te wyrabiają w ogromnych ilościach we Fra Bentos, w południo
wej Ameryce. Mączka mięsna jestto pokarm czysto azotowy i posilny 
dla tego zadając go, należy dodawać substancyj bezazotowych i soli ’ 
te ostatnie pozostają bowiem w wyciągu mięsnym w zupełności. Mą’ 
czka mięsna jest wyśmienitym pokarmem nietylko dla świń, ale i koni- 
akze bydło rogate i owce spożywają ją z najlepszym skutkiem’ 

Zwierzęta roślinożerne należy jednakże wpierw przyzwyczaić do tego 
pokarmu, gdyZ z początku zapach właściwy mięsa wywołuje odrazę 
lo kilku dniach oswajają się z tern, mianowicie, gdy się mączką ob- 
sypuje ziemniaki, buraki, plewy i t. d.

Oprócz mączki mięsnej znajdują się w handlu i inne tego rodzaju 
pokarmy, jak n. p. krew wysuszona, mączka z odpadków ryb pozo
stałych przy fabrykacyi tranu, znana także pod nazwą „guana rybie-

W okolicach obfitujących w ryby jak n. p. nad Cisą, karmią nie- 
rogaciznę rybami.

Owady, jako: chrząszcze, poczwarki i kokony jedwabników 
zorają, tylko świnie.

Świnie karmione rybami produkują tłuszcz bardzo miękki i ry
bami cuchnący, kokonami karmione miękki, czerwonawy i niesmaczny.

Chrząszcze i poczwarki skarmia się albo w stanie świeżym albo 
w wysuszonym i zmielonym na mączkę.

po-

Pokarmy roślirrne.
Tu należą: ziarno zbóż trawiastych, siano, trawa, słoma, rośliny 

okopowe i głąbiaste (buraki, rzepa, ziemniaki), i pozostałości czyli od
padki fabryczne.

Ziarno.
Do gatunków ziarna zbóż trawiastych należy: zboże, ziarna roślin 

groszkowatych i olejnych. Nadto zaliczają tu także: żołądź, bukiew 
i kasztany.

Pokarm ziarnowy zawiera małą ilość wody, dużo zaś istot azoto- 
wyc i węglowodanów, mało tłuszczu (z wyjątkiem nasion olejnych) 
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i mierną ilość składników mineralnych. Pokarm ten jest przeto nad
zwyczaj treściwy (skoncentrowany), ponieważ zawiera w małej objęto
ści znaczną ilość istot azotowych i to w stosunku 1 : 4, oraz bardzo 
posilnym i nadaje się przeważnie za pokarm dodatkowy, gdyż zawiera 
taką ilość istot pożywnych a mianowicie białka, że nagradza ich brak 
w innych pokarmach.

Najodpowiedniejszym pokarmem ze wszystkich gatunków paszy 
ziarnowej jest niezaprzeczenie- owies. Wprawdzie żyto i pszenica za
wierają większą ilość istot azotowych, wszelako oba te gatunki są po
karmami trudno strawnemi i za kosztownemi. Żyta lub pszenicy daje 
się o połowę mniej, niż owsa lub jęczmienia.

Co do składu chemicznego jęczmień i owies są do siebie zbli
żone, różnią się tylko ilością zawartego tłuszczu. Owies zawiera go więcej, 
a za to mniej istot innych bezazotowych; przeciwnie zaś w jęczmieniu są 
istoty bezazo.towe strawniejsze, aniżeli w owsie. Stosunek istot pożywnych 
jest w owsie ściślejszy, niż w jęczmieniu, dlatego też daje się go zwie
rzętom wtenczas , jeżeli wymaga się od nich siły; gdy zaś idzie o to, 
ażeby zwierzęta były tłustsze i zaokrąglone, daje im się jęczmień.

Owies.

Owies nadaje się do rozmaitych celów, mianowicie dla koni jest 
on najlepszym i najstosowniejszym pokarmem, czy to jako pasza głó
wna, czy to jako pasza posilna. Dla koni dorosłych średnia miara ra- 
cyi dziennej wynosi 5—8 kilogramów.

Owies jako pasza posilna, najlepiej nadaje się do wychowu mło
dzieży (przychówku), jeżeli idzie o wychowanie zwierząt zdolnych do 
rozpłodu lub pracy. Na opas świń lepszym jest jęczmień śrótowany, 
który zadaje się albo na sucho albo z wodą jako poiło.

Kukurudza.

Kukurudza ma skład chemiczny podobny do jęczmienia, zawiera 
jednakże o wiele więcej tłuszczu od niego; kukurudzę daje się przeto 
tylko wtenczas, gdy idzie o to, ażeby zwierzęta dobrze wyglądały lub 
się wypasły. Siły kukurudza nie daje wcale.

Koniom nie daje się kukurudzy, ale tylko innym zwierzętom do
mowym, a mianowicie bydłu rogatemu i rogaciznie przeznaczonej na 
opas. vV tym celu moczy się ją przez 12—24 godzin w wodzie, aby 
napęczniała i zmiękła, lub śrutuje, albo wreszcie miele na mąkę

L
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Hreczki (tatarki) używa się nader rzadko. Składem zbliża sie 
ona do jęczmienia, nadto zawiera pewną istotę podrażniającą, szko- 
dliwie działającą na zdrowie.

Rośliny groszkowate (strączkowe).
Rośliny groszkowate zawierają małą ilość wody, a znaczną sub- 

stancyi suchej ; nadto dwa razy więcej istot azotowych (leguminu) 
i tłuszczu, aniżeli ziarna zbożowe. Należą przeto do treściwszych po- 

armow i stanowią paszę nader pożywną i posilną. Że są jednak 
trudne do strawienia, dlatego nie można ich zadawać bez domieszki 
innych pokarmów, lecz zawsze jako paszę dodatkową i to w małej 
ilosm Z tych to powodów używa się roślin strączkowych jako paszy 
dodatkowej, aby zwiększyć siłę, lub aby uzupełnić niemi inne pasze 
ubogie w części azotowe i tłuszcze.

Ziarna roślin strączkowych winny być najprzód przyrządzone t. i. 
moczone w wodzie, śrutowane, gotowane albo zmełte.

Do roślin strączkowych należą: bób, soczewica, groch i wyka.

Ziarna roślin olejnych.
Ziarnami roślin olejnych nazywamy rzepak i siemię lniane. Ziar

nem tern karmi się zwierzęta bardzo rzadko, bo są zanadto drogie, 
natomiast zadaje się. odpadki czyli makuchy pozostałe po wytłoczeniu 
oleju. Makuchy zawierają ogromną ilość tłuszczu i używa się ich za 
pokarm dodatkowy, gdy idzie o dodanie tłuszczu do istot azotowych.

Siemię lniane jest trudnostrawnem, mimo to posiada dla bydła 
ogromną wartość. Przed zadawaniem należy je wpierw utłuc i ugoto
wać. Jako poiło służy za pokarm dla cieląt pozbawionych mleka 
matki.

Żołędz, bukiew i kasztany obfitują w istoty skrobiowate, pokaźny 
te tuczą wyśmienicie nierogaciznę. Kasztany spożywają i konie.

Siano łąkowe.
Siano łąkowe czyli wysuszona trawa zebrana z łąk zawiera bar. 

dzo małą ilość wody, przeważnie zaś substancye suche. W tych ostat



47

nich znajduje się dostateczna ilość istot azotowych, jako tez i bezazo- 
"owych mała ilość tłuszczu, a bardzo wiele substancyi mestrawnych t. J. 
drewnika (celulosy). Stosunek istot pożywnych jest 1 : 6, zas w naj- 
leDSzem sianie jest jeszcze ściślejszy 1:5.

Co do składników i wartości odżywczej żadna pasza me podleg 
takiej rozmaitości, jak siano. Siano może być bardzo dobre mbo bar- 

dzo zło •Dobroć siana łąkowego zależy od jakości łąk; z suchych jest 
' najlepsze i nazywa się sianem głodkiem (wołowem, alpejskiem, 

górskiem); siano pochodzące z łąk mokrych jest daleko gorsze i na
zywa się kwaśnem. Najgorszem jest siano zwane szuwarem pochodzące 
z łąk błotnistych lub zalanych wodą.

Dobroć siana zależy następnie od gatunku roślin, od pogody lub 
niepogody i od pory, w której skoszone zostało. Im wcześniej kosi 
się łąki, tem lepsze otrzymuje się siano, ponieważ młodsze rośliny nie 
mają jeszcze twardych łodyg, są miękkie i soczyste a tem samem zna
cznie pożywniejsze i strawniejsze, aniżeli przerosłe i łodygowate. 
Siano skoszone, wysuszone i zebrane podczas pogody jest o wiele 
lepszem od siana, które było wystawione na słotę. Jak dalece czas 
suchy i ciepły wpływa na dobroć siana, przekonywują najlepiej rozbiory 
porównawcze siana zmoczonego deszczem i zebranego podczas pogody. 
Wystawione na działanie deszczów traci prawie jedną trzecią część 
pożywnych składników, które woda wyłoguwuje i ze sobą unosi. War
tość takiego siana jest przeto bardzo mała, gdyż traci nietyko istoty 
pożywne ale także i sole (fosforany i alkalia). Zwierzęta karmione wy
łącznie wyługowanem sianem nie dają się należycie wyżywić.

Według sposobu przyrządzenia rozróżnia się dwa rodzaje siana:
1. zielone, pospolicie sianem zwane, które po skoszeniu trawy 

tak długo leżało, dopóki nie wyschło należycie ;
2. siano brunatne przyrządza się w ten sposób, iż trawę skoszoną 

i już nieco przeschłą układa się warstwami w kupy (sterty). Wskutek 
tego wywiązuje się pewien rodzaj fermentacyi, nadający mu barwę bru
natną. Po 6 — 8 tygodniach fermentacya jest ukończoną i pasza należycie 
przysposobioną. Siano brunatne jedzą zwierzęta bardzo chętnie, miano
wicie bydło rogate, jest bowiem smaczne, łatwo strawne i pożywne.

Ażeby wartość siana łąkowego praktycznie ocenić, należy na
przód zbadać, z jakich roślin się składa. Wszystkie rośliny znajdujące 
się w sianie dzielą się na słodkie i kwaśne. Nie jest to podział ściśle 
naukowy, gdyż nie.odnosi się wcale do smaku słodkiego lub kwaśnego, 
tylko używany od dawien dawna przez praktyków.
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Do roślin słodkich należą rosnące na łąkach suchych, mające ło- 
ygi miękkie, zazwyczaj okrągłe, napełnione rdzeniem białym i z ko

lankami poczynającemi się już od samego dołu. Liście tych roślin sa 
miękkie i soczyste. ą

Do kwaśnych zaliczamy rosnące na łąkach mokrych, po mo
czarach i bagnach, mające łodygi ostre, twarde, grube, rowkowate 
okrągłe lub trójgraniaste, w środku puste, kolanka ich znajdują sie 
dopiero u góry w niewielkiej ilości. Liście roślin tych są zazwyczaj 
długie a wązkie, brzegi ich tak ostre, iż kaleczą rękę, przytem twarde 
i bez soku jak np. szuwar, sosenka i t. p. Rośliny kwaśne nietylko 
kaleczą pysk zwierząt, (które z tego powodu jedzą je niechętnie), ale 
sa także mniej strawne i pożywne.

Dobre siano powinno zawierać łodygi miękkie, łatwo kruszące się 
i dobre wysuszone; posiadać oraz woń właściwą sianu świeżemu , barwę 
zieloną i być wolne od zanieczyszczenia mułem lub piaskiem.

Siano liche lub zepsute ma woń stęchłą, barwę żółtą lub czer
woną, zawiera częstokroć brunatne masy, które są oznaką rozpoczyna
jącej się zgnilizny. r J

Co do barwy nadmienić wypada, że odcienia zieloności są nawet 
i w sianie dobrem rozmaite. Siano zawierające wiele soli mineralnych 
jest zawsze mocno zielone.

Ze względu na zbiórkę rozróżniamy dwa rodzaje siana łąkowego- 
i tak siano pierwszego pokosu i siano drugiego lub trzeciego pokosu 
czyli otawę (potraw). Zazwyczaj pierwsze jest o wiele lepsze i poży
wniejsze od otawy. Częstokroć atoli ma się rzecz przeciwnie, mianowi
cie wtenczas, jeżeli trawę jesienną skoszono wcześniej , kiedy jeszcze 
łodyżki roślin były młodocianne i soczyste.

Jeżeli mimo to potraw najczęściej gorszym jest od siana, pochodzi 
to ztąd, ze jest nader czułym na słotę jesienną. Deszcz, który twar
demu sianu me wiele szkodzi, łatwo 
częścią wyługowuje, częścią zaś
1 ’

kre zaś zwykle lichy potraw.

dni;

psuje otawę, która się przez to 
z powodu swej miękkości łatwiej

J, mo

nie mające jeszcze 6 tvgo- 
s mnie-

ega szkodliwemu rozkładowi. I dla tego suche łąki dają dobry 
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Swieźem sianem nazywamy siano, ni
zwierzętom nie szkodzi wcale, jak to dawniej“ ogólnie muie- 

mano. W wojsku francuzkiem czyniono doświadczenia na wielką skalę, 
a y przekonać się czy świeże siano rzeczywiście szkodliwie wpływa na 
zdrowie. Karmiono równocześnie przez 3 miesiący jeden szwadron koni
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sianem świeżem , a drugi starem. Pokazało się, że świeże wcale nie 
wywołuje złych następstw.

Starem nazywamy mające więcej niż rok, jest ono mniej pożywne, 
bardzo kruche i z prochem zmieszane.

Siano wyłącznie bydlęciu zadawane nietylko je utrzymuje, ale 
nawet zdolnem czyni do częściowej produkcyi. Jest pokarmem głównym 
(zasadniczym), powszechnie używanym.

Siano koniczu (lucerny, esparzety, inkarnatki i t. p.)

Siano koniczu odróżnia się od łąkowego tem, że zawiera większą 
ilość części azotowych (proteinowców). Stosunek istot pożywnych jest 
w koniczu miernej wartości 1:5, a w dobrym nawet 1 :4.

Konicz jest więc pokarmem bardzo pożywnym, strawnym a zara
zem bardziej podrażniającym, niż siano. Młodszy konicz t. j. skoszony 
w czasie zaczynającego się kwitnienia jest daleko strawniejszy i po
żywniejszy od starszego, zawiera bowiem stosunkowo nierównie więcej 
proteinu. Najlepszą porą kośby koniczu na siano jest czas rozpoczy
nającego się kwitnienia. Konicz młody spożyty łakomie na polu lub 
w stajni, mianowicie gdy bydlę po spożyciu napije się wody, wywołuje 
łatwo wzdęcie. Przyczyna szkodliwości takiego koniczu leży w nadmia
rze zawartych w nim węglowodanów i łatwego ich rozkładu, co powo
duje obfite wytwarzacie się gazów w żołądku.

Konicz zadaje się jako paszę główną bydłu rogatemu, należy 
atoli mięszać ją ze słomą. Konie i owce nie znoszą dobrze koniczyny, 
chcąc nią jednak te zwierzęta karmić, należy mięszać z sianem lub 
słomą. Nigay nie daje się go młodzieży lub zwierzętom brzemien
nym, gdyż łatwo ronią płód; zadawany wyłącznie stanowi pokarm pro
dukcyjny.

Liście drzew.
Pokarm z liści drzew stanowi przejście do słomy.
W latach nieurodzajnych niektórzy gospodarze obrywają liście 

’Py? osiki, dębu, jesionu i t. p. suszą je i używają za karmę. Po
nieważ obrywanie liści za wiele czasu pochłania, przeto obcina się 3—4 
e nie gałązki w lipcu lub sierpniu, suszy i wiąże je w wiązki, które 
pizec owuje się na zimę. Pasza ta ze wszystkich zwierząt stosunkowo 
najlepiej służy owcom.

Barański. Hodowla.
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Podobnie jak liści z drzew, używają na południu liści z wino
rośli.

Liście zadają się bydłu albo wysuszone, albo zakiszone.

Słoma.

Słomę stanowią wysuszone łodygi wszystkich gatunków zbóż tra
wiastych i roślin strączkowych. Tutaj należą także plewy, łupiny roślin 
strączkowych i trociny.

Słoma jest paszą nadzwyczaj suchą, zawierającą bardzo mało istot 
azotowych, a i z tych zaledwie cząstkę strawnych. Tłuszczu znajduje 
się w słomie bardzo mało, również nie wiele substancyi bezazotowej 
strawnej, natomiast znaczna ilość niestrawnego drewnika. Ztąd też jest 
ona tylko pokarmem małej wartości. Stosunek istot pożywnych jest 
bardzo niekorzystny 1:12. Na takiej paszy zwierzę nie może nawet 
wyżyć i dla tego słoma jest tylko pokarmem pobocznym lub służącym 
jako balast do należytego wypełnienia żołądka.

Mimo to w gospodarstwie odgrywa nadzwyczajną rolę, zwłaszcza, 
że bardzo często w porze zimowej daje się bydłu rogatemu prawie 
wyłącznie słomę i plewy, gdzie zatem tylko o to idzie, aby bydło 
przezimowało. Że przy takiej karmie o najmniejszej produkcyi pomy
śleć nie można i że bydło żyje kosztem własnego tłuszczu ze stratą 
swej wagi, przekonywają coroczne doświadczenia w gospodarstwie na 
zimowych wołach roboczych.

Niecoś, strawniejsze i pożywniejsze od słomy są plewy, zawierają 
one mniej drewnika a więcej proteinu; stosunek istot pożywnych jest 
1:9, z którego to powodu nadają się jako tako do wyżywienia bydła. 
Co do wartości w gospodarstwie jedna część siana odpowiada dwom 
częściom plew, a trzem słomy. Ze wszystkich gatunków plewy jęcz
mienne są najgorszemi.

Plewy należy przed użyciem parzyć i przyrządzić, aby były stra
wniejsze.

Różne gatunki słomy mają rozmaitą wartość pożywną; najlepszą 
jeszcze paszą jest słoma jęczmienna i owsiana, mniej dobrą jest psze
niczna, a najgorszą jest żytnia.

Częstokroć wartość słomy o wiele się zwiększa, jeżeli, jak się to 
często zdarza, jest przypadkowo zmieszana z trawą, koniczem i t. p. 
W takim to wypadku może wyjątkowo odpowiadać wartości pożywnej 
niejednego siana łąkowego.
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Słomą można karmić wszystkie zwierzęta gospodarskie z wy
jątkiem nierogacizny. Pomiędzy przeżuwaczami najlepiej ją zużytko- 
wuje owca, wyszukuje bowiem z łatwością najlepsze części z całej 
masy, wybiera ziarna, które podczas młocki nie odeszły, oraz deli
katne części kłosów, trawy i ziół w niej się znajdujących ; pozostawia 
tylko grubsze źdźbła, nie mające jako pasza prawie żadnej wartości. 
Słomy tak wysortowanej przez owce używa umiejętny gospodarz na 
posciółkę.

Dla bydła rogatego słoma stanowi część paszy głównej, mianowi
cie dla wołów roboczych pozostających podczas zimy bezczynnie 
w stajni.

Dla koni jest paszą wypełniającą żołądek: w tym celu rznie się 
ją na sieczkę i miesza z owsem. Oprócz tego ma sieczka jeszcze i to 
zadanie, że zniewala konie do dobrego żucia owsa, skutkiem czego 
ułatwia się jego strawność. Przez gotowanie lub naparzenie staje 
się sieczka strawniejszą.

Słoma roślin groszkowatych a mianowicie grochowiny i słoma 
z wyki jest o wiele lepszą od słomy zbóż trawiastych a wartością zbliża 
się prawie do siana łąkowego.

Trociny zawierają w sobie małą ilość proteinu, natomiast bardzo 
wiele drewnika. Zazwyczaj nie używa się trocin jako paszy, chyba 
w czasach wielkiej potrzeby, zastępują one natenczas słomę i służą 
do wypełnienia żołądka. Chcąc je nieco strawniejszemi uczynić należy 
parzyć gorącą wodą.

Pasza zielona.
Zieloną paszą zowie się pokarm, zadawany zwierzętom w tym 

stanie, w jakim znajduje się w przyrodzie. Pasza zielona lepiej żywi 
od suchej, gdyż przez suszenie roślin pastewnych i zamianę na siano 
ubywa nieco istot pożywnych , przy najlepszem bowiem postępowaniu 
podczas zbioru zachodzi strata, pochodząca ztąd, że pewna część siana 
pozostaje jako skruszone liście na ziemi, a z drugiej strony wpływa 
niepogoda i zanieczyszczenie szkodliwie na wartość pożywną siana, 

ro y wykazały rzeczywiście, że pasza zielona jest pożywniejszą, stra
wniejszą i smaczniejszą od suchej.

Pasza zielona zawiera w sobie nadzwyczaj wiele wody, dla tego 
tze a ją zadawać zawsze w znacznej ilości. Pod względem pożywno- 

sci kilogram paszy suchej odpowiada 4 kilogramom zielonej; dla przy- 
Ow u (młodzieży), jako też i w ogóle dla tych zwierząt, które nie

4*
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pracują dalej do produkcji mleka i opasu jest karmą najodpowiedniej- 
s?ą. Dla bydła roboczego wcale niewłaściwą i za karmę temuż służyć 
nie może. Używając paszy zielonej baczyć należy, aby nie leżała przez 
dłuzszy czas, gdyż wtedy zagrzewa się sama przez się, a w tym stanie 
zwierzętom zadana wywołuje łatwo wzdęcie.

Kukurudza jako pasza zielona jest najlepszą karmą produkcyjną 
do wytwarzania mleka; zadaje się ją krowom w późnej jesieni, gdy 
zabraknie innej paszy zielonej, że jednak zawiera mały tylko zasób 
istot białkowatych, dodaje się więc do niej karmy dodatkowej, obfitu
jącej w białko Przez domieszkę koniczyny, a w braku jej, stosownej 
ilości srotu z bobu lub makuchów zmełtych, osięga się odpowiedni sto
sunek istot pożywnych.

Podobnie jak zielonej kukurudzy używa się także skoszonego 
zielonego komczu do produkcji mleka. Paszę należy zadawać z pewną 
przezornością, gdyż komcz przechodzi w żołądku zwierząt w fermen- 
tacyą, z którego to powodu łatwo mogą powstawać choroby. Przychów
ków! nie daje się wcale koniczu zielonego, zwierzętom roboczym zaś 
tylko kiedy niekiedy.

Świeże liście buraków są dobre dla przeżuwaczy, nie należy je
dnakowoż ich zadawać w znacznej ilości, gdyż z powodu nadmiaru soli 
mineralnych wywołują biegunkę (dyjarję). Przez suszenie albo zakwa
szenie w dołach wada ta świeżych liści buraczanych, jeżeli nie znosi 
się zupełnie, to przynajmniej znacznie łagodnieje.

Podobnie jak liści buraków, używa się także naci marchwi, która 
nawet przy spożyciu znacznej ilości nie wywołuje biegunki; daje się 
nietylko odżuwaczom, ale i nierogaciznie.

Świeżej naci kartoflanej nie zadaje się zwierzętom, bo lubo sto
sunek istot pożywnych jest w nich dosyć korzystny, to z drugiej strony 
obcinanie badyli jest zanadto mozolnem; zresztą i próby wykazały, że 
w niektórych wypadkach nać kartoflana jako pasza jest dla bydła ro
gatego szkodliwą.

Świeże liście winnej latorośli okazały się szkodliwemi dla bydła 
rogatego, dla tego używa się ich jako pokarmu tylko w stanie suchym 
ub zakiszonym, mianowicie w czasach ogólnego braku paszy. 

chętnie16*10^2*116 °W°Ce nier0?aciznie > która je pożera bardzo

Korzenie i głąbie roślin okopowych.
□ rn?° k7"eni/aJiczamy burakb rzepę, turnips, brukiew i marchew; 
do roślin głąbiastych ziemniaki i topinambur (bulwy).
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Korzenie i głąbie pastewne są miękkie, soczyste, zawierają w so
bie bardzo małą ilość drewnika, natomiast dużo wody (około 80%).

Z tego to powodu karmy tej zadaje się daleko więcej aniżeli 
innej, gdyż nie wypełnia tak żołądka, jak n. p. drewnik siana. Krowa 
n. p. spożywa z łatwością 90 kilogramów buraków, ale nie może spożyć 
siana więcej jak 18 kilogramów. Oprócz tego korzenie i głąbie zawie
rają małą ilość substancyj azotowych, tłuszczu zaledwie ślady, znaczną 
zaś ilość bezazotowych, należą przeto do pasz o znacznej objętości 
z powodu nadmiaru wody.

W yłącznie same dla siebie nie mogą nigdy służyć, nie wystar
czają bowiem do odżywienia prawidłowego. Chcąc karmie niemi bydło, 
należy dodawać paszy wypełniającej żołądek, któraby zastąpiła brak 
balastu zwanego drewnikiem — a nadto i paszy dodatkowej, zawiera
jącej znaczną ilość proteinu i tłuszczu, jak n. p. makuchów.

Wszystkie korzenie i rośliny głąbiaste są nadzwyczaj strawne, 
gdyż nie zawierają prawie żadnych części niestrawnych i z tego po
wodu są bardzo właściwemi do produkcyi mleka.

Buraki cukrowe i rzepa obfitują w cukier i służą prawie wyłą- 
cznie za pokarm dla krów dojnych ; dla wołów roboczych i koni me 
nadają się wcale, gdyż zwierzęta temi roślinami karmione staią sie 
ocięzałemi i niezdatnemi do wymaganych usług.

Marchew zawiera w sobie znaczną ilość cukru. Używają jej czę
sto jako pokarm dla koni bądź pokrajanej bądź roztartej na miazgę, 

lemmakow używa się przeważnie do opasu nierogacizny, gdyż 
wmrają znaczną ilosc substancyi mącznej (skrobi). Nie wszyftkie 

XrclaasuZT? Z1Tiaki18Ur0We’ a dłuższy pie-

rząli? n n 8 ’ t0 wprzód przy-
mniaki’ zmarłeZie- 
to znosi sie ich ir koniecznie gotować należy, bo przez
dla Z • 8zkodllwe oddziaływanie. Ziemniaki są karmą główną 
się ich używaDlerOgaC1Zny 5 P""071 °paSU wołó- ™dko

pełnie wvmw z*emn*ak* można zadawać topinambury, które zu- 
P e -yownywują tamtym pod względem wartości pożywczej.

Pozostałość czyli odpadki produkcyi fabrycznej.

1- odpadki suche, które io—12% i 
padki wodniste, które 20—90% wody zawierają.
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Odpadki suche. — Odpadki mączne.
Do tych należą otręby i omieciny (stochmal), pozostające przy 

mieleniu zboża na mąkę. Otręby stanowią zewnętrzną plewkę (naskó
rek) ziarn zbożowych, a mianowicie pszenicy lub żyta, która odrywa 
się podczas mielenia zboża i oddziela jako zewnętrzna osłonka. Zawiera 
ona znaczną ilość istot pożywnych, nawet o wiele więcej aniżeli samo 
zboże, zarazem bardzo wiele istot strawnych a mało niestrawnych. Naj
lepsze otręby są pszeniczne, mniej cenne żytne.

Jako pokarm nadzwyczaj treściwy nadają się otręby do tuczenia 
bydła. W tym celu dodaje się ich jako paszy dodatkowej do karmy 
opasowej, ażeby zwiększyć w niej ilość substancyi azotowych. Zwie- 
lzętom roboczym nie zadaje się otrąb, jako nie nadających się do pro- 
dukcyi siły.

Odpadki produkcyi olejów.
Nasiona roślin olejnych zawierają znaczną ilość oleju, który wy

dziela się przez tłoczenie w prasach. Po wyciśnięciu pozostają maku
chy, które nawet po najsilniejszem wyprasowaniu zawierają jeszcze 
znaczną ilość tłuszczu.

Najczęściej używa się w gospodarstwie makuchów rzepakowych 
i lnianych, a niekiedy konopnych, makowych, słonecznikowych, anyżo
wych, kokosowych, palmowych, z bukwi itp.

Wszystkie makuchy posiadają bardzo wiele substancyi suchej, 
mało zaś wody, znaczną ilość istot azotowych, dalej tłuszcz i węglo
wodany. Przeważna część istot pożywnych jest tutaj strawna, a daleko 
mniejsza niestrawna, makuchy więc są karmą nadzwyczaj pożywną 
i skoncentrowaną, bogatą w białko i tłuszcz. Stosunek istot pożywnych 
jest 1:2. Z powodu zbyt znacznego zasobu białka makuchy nie mogą 
być paszą główną, ale tylko dodatkową. Nadają się przeto wyśmienicie 
do otrzymania właściwego stosunku istot białkowatych przy żywieniu 
słomą lub korzeniami roślin okopowych, które, jak wiadomo, z powodu 
braku białka i tłuszczu nie są w stanie wyżywić zwierząt.

Najlepsze makuchy są lniane, nie zawierają bowiem olejku ostrego 
(eterycznego), właściwego rzepakowym; smak ich jest łagodny, stano
wią zatem karmę bardzo przyjemną dla wszystkich zwierząt gospo
darskich, a szczególniej dla przychówku, któremu dają się miałko po
kruszone razem z napojem. Młodym koniom nie można dawać wię
cej makuchów jak 100 gramów dziennie, gdyż makuchy pomimo 
znacznego zasobu istot pożywnych żadną miarą ziarn zbożowych 
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nie mogą zastąpić; ziarno bowiem wyrabia siłę i działa w sposób po
budzający, przeciwnie makuchy powodują ociężałość wytwarzając więcej 
tłuszczu.»

Częste zadawanie makuchów lnianych wytwarza u koni, zdaniem 
niektórych hodowców, piękną i gładką sierść.

Makuchy rzepakowe mają daleko mniejszą wartość z tego powodu, 
że zwierzęta niechętnie je spożywają. Z początku jedzą je ze wstrę
tem, a niektóre trudno nawet do nich nawykają, mają bowiem smak 
przykry i ostry, pochodzący od właściwego im olejku eterycznego. 
Przy zadawaniu makuchów na sucho wytwarza się ten olejek w nie
znacznej ilości, przeciwnie zaś po namoczeniu powstaje tak wiele 
olejku gorczycznego, że przechodzi do mleka i nadaje mu właściwą, 
odrażającą woń, którą okazuje także z takiego mleka zrobione masło. 
Oprócz tego psują się bardzo łatwo, na ich powierzchni osadza się 
pleśń w postaci szarej powłoki, którą przed karmieniem należy staran
nie usunąć.

Makuchy rzepakowe dają się zwierzętom na sucho, rozkruszone 
i to w małych tylko dawkach, gdyż większa ilość szkodliwie działa na 
przyrząd trawienia.

W nowszych czasach pojawiają się w handlu w znacznej ilości 
makuchy palmowe. Składem chemicznym i działaniem fizyologicznem 
zbliżają się do makuchów lnianych, od których są przytem o wiele 
tańsze, stanowią przeto stosowny pokarm dodatkowy, mianowicie dla 
krów dojnych.

Kiełki słodowe.
W ciepłem a zarazem wilgotnem miejscu (w browarach) jęczmień 

kiełkuje. Gdy kiełki czyli korzonki dojdą do 1 cm. długości, przerywa 
się kiełkowanie suszeniem zrośniętego jęczmienia. Kiełki oddziela się 
od ziarna i otrzymuje w ten sposób 3°/0 kiełków słodowych i 97% 
słodu. Dawniej uważano kiełki słodowe za nieużyteczne odpadki, dziś 
ceni się je jako wyborną paszę.

Kiełki słodowe są paszą skoncentrowaną, zawierają dużo sub- 
stancyj białkowatych, mało zaś węglowodanów i drewnika. Mimo to 
bydło niechętnie spożywa kiełki słodowe a to z powodu pewnej wła
ściwej temże goryczki, którą można jednak łatwo usunąć dodając 
nieco buraków lub makuchów.

Czasami zadają się kiełki słodowe jako karmę główną, wszakże 
bez korzyści, bo zwierzęta nie mogą strawić tak znacznej ilości istot 
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białkowatych. Z tego to powodu używają się tylko jako karma doda
tkowa w celu wyrównania odpowiedniego stosunku istot pożywnych ma
jących za mało związków białkowatych.

Nadają się wyśmienicie dla krów i cieląt, którym wystarcza mała 
ilość (n. p. J kilogram). I dla nierogacizny są bardzo dobrą paszą.

Odpadki wodniste fabryczne.
Młóto (z browaru).

Przy wyrobie piwa zalewa się słód gorącą wodą, w której roz
puszczają się substancye w nim zawarte. Z tej to wody warzy piwowar 
piwo, pozostałe zaś nierozpuszczalne części słodu nazywają się młotem. 
Wywar ten zajmuje miejsce pośrednie pomiędzy paszami skoncentro- 
wanemi a wypełniającemi żołądek. Zawiera w sobie znaczną ilość pro- 
teinu, bardzo mało tłuszczu, mało węglowodanów i mało istot niestra
wnych, dużo zaś wody, której mieści w sobie około 77%.

Chcąc karmić młotem należy wyrównać stosunek istot pożywnych 
przez dodanie paszy suchej n. p. siana lub słomy, aby pokryć brak 
drewnika i przez domieszkę paszy zawierającej znaczną ilość węglo
wodanów, jak n. p. buraki. Bydło rogate je młóto bardzo chętnie, jest 
bowiem smaczne i oddziaływa bardzo korzystnie tak na produkcyę mleka 
jak i na opas: z tego to względu jest wyśmienitą paszą dla krów 
dojnych i wołów opasowych.

Nierogaciznie nie służy młóto, mianowicie skwaśniałe, wywołuje 
bowiem choroby przewodu pokarmowego.

Najbardziej szkodzi koniom; pasza ta kwaśnieje w krótkim czasie 
w żołądku i wytwarza kwas octowy, którego zwierzęta o jednym żo
łądku znieść nie mogą.

Młóto dawać należy jak najświeższe, gdyż w krótkim czasie ple
śnieje i nabiera skutkiem tego własności szkodliwych zdrowiu.

Wywary gorzelniane czyli braha.

Brahą nazywamy odpadki pozostające przy paleniu okowity. 
Skład chemiczny i wartość pożywcza brahy jest rozmaita, co zależy 
od płodów z jakich się okowitę pędzi. Najczęściej wyrabia się okowitę 
z ziemniaków lub żyta, rzadziej z buraków cukrowych, kukuru- 
dzy i t. p.
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Jak wiadomo, ziemniaki i zboże zawierają znaczną ilość skrobi, 
która przy odpowiedniem postępowaniu rozkłada się na cukier i dex- 
trynę, w dalszym procesie przechodzi cukier w alkohol i kwas wę- 

S ^Rozkład ten odbywa się w następujący sposób: ażeby skrobię 
przeobrazić w cukier, polewa się rozgotowane ziemniaki lub rozgotowane 
zboże gorącą wodą dodając nieco słodu. W ten sposób otrzymuje się tak 
zwany zacier, który należy dokładnie wymieszać. Tak wytworzony cu
kier rozkłada się dalej na alkohol przez dodanie do zacieru drożdży, 
które to wywołują dopiero właściwą fermentacyą. Aby zeń wydzielić 
alkohol ogrzewa się przefermentowaną masę w aparatach tak długo, 
dopóki wszystek alkohol nie wydzieli się i nie ulotni. Otizymaną 
pozostałość nazywamy brahą czyli wywarem. Jest ona wyborną karmą, 
gdyż zawiera znaczną ilość istot białkowatych, zaś małą ilość węglo
wodanów. Najwięcej jednak znajduje się w braże wody, bo na 100 
jej części przypada 90—95 części; z tego to powodu należy do grupy 
pasz wodnistych.

Przez przeistoczenie ziemniaków 'lub zboża w brahę, tracą one 
największą część zawartych w nich węglowodanów — i z paszy w pro
tein ubogiej zmieniają się w paszę w protein obfitującą. Stosunek istot 
pożywnych jest 1 :3. Tym sposobem otrzymuje się karmę nader po
żywną, której zasób istot białkowatych tak jest znaczny, że poprawiają 
pasze mające zbyt mało związków białkowatych. Najodpowiedniejszem 
dodatkiem do brahy jest słoma i plewy, które nadają całej paszy na
leżytą objętość i w tern połączeniu nabierają te ostatnie większej 
wartości odżywczej.

Brałik zbożowa, t. j. pozostająca po wypaleniu wódki ze zboża 
jest o wiele lepszą i pożywniejszą od ziemniaczanej, obie jednak wy
magają domieszki paszy suchej.

Braha najlepiej służy bydłu rogatemu, zwłaszcza do opasu wołów, 
krów dojnych i wołów roboczych, wcale zaś nie odpowiednia dla cieląt, 
koni i świń. Zadawanie samej brahy nie jest racyonalne, ale należy 
ją mieszać ze słomą lub sianem, aby otrzymać należyty stosunek istot 
pożywnych. Dla bydła średniej wagi dzienna racya brahy nie powinna 
przenosić 50 kilogramów. Za nadto wielka ilość podawana krowom 
dojnym nie jest bez wpływu na jakość mleka i masła, nabiał taki 
odznacza się nieprzyjemną wonią przypominającą wódkę.
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Odpadki z wyrobu krochmalu.
Krochmal wyrabiają pospolicie z ziemniaków lub pszenicy roz

cierając je o ile można najdrobniej i wypłukując zimną wodą roztartą 
miazgę na cienkich sitach. Tym sposobem wydziela się i przecieka 
przez sita największa część skrobi. Ciecz pozostawia się w spoczynku 
a wtedy osiadają ziarnka skrobi na dnie naczynia, poczem zlewa się 
wodę z nad osadu i suszy wydzieloną masę.

. Odpadki pozostałe na sitach są włóknami ziemniaczanemi mogą- 
cemi służyć na pokarm dla bydła. Odpadki te zawierają znaczną ilość 
wody, bardzo mało istot białkowatych i zaledwie ślady węglowodanów 
i soli mineralnych; są przeto karmą mało pożywną. Chcąc użyć włó
kien ziemniaczanych na paszę, należy je mieszać z paszą zawierającą 
ak istoty białkowate, jako też i węglowodany w dostatecznej ilości. 

Ponieważ włókna ziemniaczane ulegają łatwo rozkładowi, należy ich 
przeto używać tylko w stanie świeżym.

Przy wyrobie krochmalu z pszenicy, pozostają włókna pszeniczne, 
zawierające nieco mniej wody, natomiast znaczną ilość białka; lecz i tym 
brakuje węglowodanów i soli mineralnych. Do zupełnego wyzyskania tej 
karmy należy przeto dodawać paszy suchej (słomy lub siana), dalej paszy 
pobocznej a nadto dodatkowej.

Odpadki buraków w cukrowni, czyli wytłoczyny z buraków.

Jako pokarm dla bydła rogatego wytłoczyny z buraków cukro
wych mają wielkie znaczenie dla gospodarstw leżących blisko cukro
wni. ubo me zalecają się wcale dostateczną ilością istot pożywnych 
są mimo to nader cenną paszą, jeżeli zważymy, że wytłoczyny uzy
skane podczas jednej kampanii zimowej nawet w średniej cukrowni 
przedstawiają ogromną ilość paszy, a tern samem i znaczny kapitał.

ukier wyrabia się z buraków cukrowych trojako: albo
1. przez rozdrobnienie ich na małe cząstki i następne wyciśnie- 

me soku w prasach, przyczem pozostają wytłoczyny. Otrzymany sok 
burakowy gotuje się przez jakiś czas i ochładza, wskutek czego wy
dziela się jedna część zawartego cukru; jestto cukier krystaliczny 
(trzcinowy). Inna zaś część cukru pozostaje w płynie, zwanym melasą, 
zawierającym cukier gronowy oraz sole.
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Przy tej metodzie wyrabiania cukru otrzymuje się dwa rodzaje 
odpadków t. j. wytłoczyny i melasę.

2. Inny sposób wyrabiania cukru odbywa się za pomocą mace- 
racyi buraków, odpadki zowią się wytłoczynami maceracyjnemi.

3. Wreszcie używają także przyrządów dyfuzyjnych do wytwa
rzania cukru. Tym sposobem otrzymane odpadki nazywają się wytło
czynami dyfuzyjnemi.

Wytłoczyny z buraków, jakąkolwiek z podanych trzech metod osią
gnięte, posiadają znaczną ilość wody (70—95°/0), najwięcej zaś zawie
rają jej wytłoczyny dyfuzyjne. Usunąwszy część wody przez prasowa
nie otrzymuje się masę zawierającą nierównie większą ilość substancyi 
suchej, która skutkiem tego staje się przydatniejszą do karmienia zwie
rząt. Wytłoczyny zawierają oprócz tego małą ilość istot białkowatych, 
tłuszczu, węglowodanów i części mineralnych. Jasna więc, że ich war
tość pożywna nie jest wcale znaczną i że nie można używać do opasu 
samych tylko wytłoczyn. Jako pasza wyłącznie zadawana nie zdoła 
zwierzęcia wyżywić podobnie jak i buraki. Dla wyrównania niekorzy
stnego stosunku istot pożywnych trzeba dodawać tak paszy suchej jak 
i dodatkowej, któraby większą ilość białka i węglowodanów zawierała 
n. p. makuchów, zboża, otrąb i t. p.

Wytłoczyny z buraków nadają się najlepiej do tuczenia bydła 
i owiec. Opłacają się one należycie, jeżeli się n. p. zadaje bydłu śre
dniej wagi dziennie 20 kilogramów wytłoczyn z dodatkiem l1^ kilogr. 
makuchów i 4 kilogr. siana. Dodatek ten jest atoli nieco kosztowny 
i dla tego fabrykanci mając własny interes na względzie zazwyczaj 
dają zwierzętom znacznie większą ilość wytłoczyn z pominięciem pasz 
dodatkowych.

Melasa buraczana.
Jak wiadomo, melasa jest to sok buraczany, z którego wydzielo

nym został cukier trzcinowy. Pozostały zaś płyn zawiera cukier grono
wy, znaczną ilość soli mineralnych, nieco białka i węglowodanów. Cza
sami używa się melasy na karmę dla bydła, częściej atoli przerabia 
się na okowitę.

Melasa buraczana co do konsystencyi podobna do gęstego syropu, 
wymaga dodatku paszy suchej i pąszy w białko obfitującej, w razie 
jeże i się jej ma użyć na karmę dla bydła. Najodpowiedniej karmi 
się melasą bydło rogate opasowe i owce na opas przeznaczone. Przy 
użyciu tego pokarmu trzeba być jednakże ostrożnym; wielka ilość soli
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potasowych, sodowych oraz kwasów organicznych znajdujących sie 
w melasie wywołuje częstokroć biegunkę. Nie należy więc dawać iei 
w znacznej ilości. Dla bydła średniej wagi (400—500 kilogr. wagi żywei 
wystarcza 2 kilogr., dla owiec opasowych 150—200 gramów. J

Z melasy poddanej fermentacyi wytwarza się spirytus, a pozostały 
wywar me zawiera prawie żadnych istot pożywnych, tylko same sole 
smak jego jest gorzko kwaśny. Z tego to powodu wywar melasy jako 
pokarm dla zwierząt jest wcale niestosowny.



ROZDZIAŁ IV.

Pielęgnowanie i czuwanie.
Pielęgnowaniem i czuwaniem nad zwierzętami gospodarskiemi zo- 

wiemy te środki zapobiegające, których przestrzegać i zachowywać na
leży, ażeby zewnętrzne wpływy nie oddziaływały na nie szkodliwie. 
Środkami temi są: czystość czyli ochędóstwo, ochrona przed zimnem 
i skwarem, wreszcie utrzymywanie należytego stosunku między spo
czynkiem i ruchem.

I. Czystość.
Zachowanie skóry w czystości jest nadzwyczaj ważnym warun

kiem utrzymania w zdrowiu zwierząt gospodarskich, wtedy bowiem tylko 
odbywa się--prawidłowo przeziew skórny i tym sposobem zapobiega się 
niejednej chorobie. Czystość skóry wzmacnia nietylko zdrowie, ale nie 
mało przyczynia się do prędszego wzrostu i do zwiększenia produkcyi 
w ogólności.

Na powierzchni skóry wydziela się pot i łój, zarazem odrywają 
się łuski przyskórka jako cząstki obumarłe i dla ustroju więcej nieprzy
datne. "Wydzieliny te pomieszane z sobą, z kurzem lub innemi przy- 
padkowemi nieczystościami wytwarzają brud, łuski i strupki. Nagroma
dzone na powierzchni ciała zatykają pory i uniemożebniają albo przy
najmniej utrudniają prawidłowy przeziew skóry.

Oprócz potu i łoju wydziela każde zwierzę na powierzchni skóry 
ciepło. Z powodu rozmaitych warunków utrzymywania zwierząt gospo
darskich nieodzowną jest rzeczą, aby wydzielanie ciepła raz zwiększać, 

rugi raz zmiejszać. Przy skąpem żywieniu skóra wydziela daleko 
mniej ciepła, aniżeli przy obfitem karmieniu. Jeżeli więc zwierzęta 
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obficie karmione utrzymuje się w nieczystości, natenczas wydzielanie 
ciepła jest wstrzymanem, co wpływa niekorzystnie na zdrowie zwie- 
rzęcia.

„Zwierzęta źyjące na wolności nie troszczą się wprawdzie o czy- 
stosc, jednakowoż oczyszczają bezwiednie ciało lizaniem, ocieraniem 
tarzaniem lub pławieniem, dla tego pielęgnowanie nie jest tutai tak 
potrzebne jak u zwierząt utrzymywanych w stajniach. Zwierzęta utrzy
mywane na stajni me mogą zaspokajać tego instynktowego popędu 
ponieważ pozbawione są ruchu ; obowiązkiem więc jest hodowcy utrzy
mywać inwentarz w czystości. 1

Czystość skóry osiąga się następującymi środkami:
a) czyszczeniem czyli cudzeniem zwierząt. Cudzenie skóry ma za

danie oczyszczać skórę z brudu i otwierać jej pory, a nadto wywo- 
ływac pewne podrażnienie i orzeźwienie całego organizmu. Najlepiej 
wy onywa się to szczotką (zwaną także z niemieckiego kardaczem), 
mianowicie gdy idzie o usunięcie kurzu. Dla oczyszczenia skóry ze 
strupkow i łusek używa się zgrzebła czyli cudzidła. Jednorazowe oczy
szczenie skory co rano wystarcza zupełnie i jest niezbędne dla wszyst
kich zwierząt. J

b) Mycie zwierząt me jest w ogóle odpowiedniem, chyba wtenczas, 
g y są mocno, powalane lub zanieczyszczone. W tym to wypadku ob
mywa się zanieczyszczoną część ciała letnią wodą mydlanna i natych
miast wyciera na sucho.

Runo owiec myje się przed strzyżą.
. Nierogacizna znosi najlepiej mycie, ale i tutaj należy używać wody 

letniej lub wystałej i zaraz po obmyciu obcierać skórę do sucha wil
goć bowiem pozostająca na niej dłużej, mianowicie w porze zimowej 
szkodzi zdrowiu. J

Pławienie zwierząt jako: koni, bydła rogatego i nierogacizny jest 
środkiem odpowiednim, jednakowoż tylko w lecie. Woda nietylko oczy
szcza z brudu, ale i orzeźwia organizm, nie należy jednak do niej 
wpędzać zwierząt zgrzanych lub spoconych. Po kąpieli wyciera się na 
sucho lub pozostawia się na miejscu przewiewnem i ciepłem aż do zu
pełnego obeschnięcia, nigdy zaś nie powinno się wprowadzać zwierzęcia 
do stajni, dopoki nie obeschnie należycie.

Wilgotność skóry szkodzi zdrowiu, woda bowiem paruje i ozię- 
ia organizm. Zwierzęta ulegają zmoczeniu bądź od deszczu lub 

śniegu, bądź też po myciu, pławieniu, wreszcie po spoceniu. 
Deszcz niema wielkiego znaczenia, ponieważ woda spływa z łatwością 
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za pomocą małej deszczułeczki, pociągając mą po Sierści z lekkiem na 
“ kPZ Ze zwierzęcia spoconego zbiera się wiigoć tak zwanym .ozem 
od potu, albo wyciera zip e«I4 »kirp wiecboiem słomianym ■ to p»d 
,1« gdyż przez tarcie najlepiej osusz. się skórę, a zarazem wywołuje 
X znaorL, ilość oiepia. Zwierzęcia mokrego lub spoconego nr. należy 
nigdy nakrywać w stajni derką, zanim się pierwej me wytrze go do 
sucha, aby nie pobudzać organizmu do niepotrzebnego pocenia się. Wy
jątek stanowią chyba konie, które się przygotowuje do wyścigów w cza
sie tak zwanego treningu.

Nietylko powierzchnia skóry, ale i kopyta lub racice powinny 
być utrzymywane czysto. Dla należytego utrzymania kopyt i racic po
trzebny jest pewien stopień wilgoci, aby róg pozostał elastycznym i pod- 
dajnym, nie zaś twardym i kruchym. W tym celu należy kopyta i racice 
często myć lub zwierzęta wpędzać do wody, o tyle jednak, aby nie 
zamaczać pęcin i nadpęcin. Dobrze jest po wymoczeniu i wytarciu rogu 
namazać go tłustością.

Nietylko zbyteczna suchość , ale i ustawiczne wilżenie rogu jest 
szkodliwe, gdyż przez to zanadto mięknie a nawet gnije. Następstwem 
zbytecznego działania wilgoci a mianowdcie gnojówki, jest tak zwane 
gnicie strzałki, zwłaszcza, jeżeli zapomniano wystrugać należycie po
deszwy kopyta i wyczyścić rowków strzałkowych z błota lub innych 
nieczystości.

Strzyżenie i opalanie sierści
Moda strzyżenia i opalania sierści powstała pierwotnie w Anglii 

około roku 1820, zkąd szybko rozeszła się po świecie. Zwyczaj ten 
praktykuje się tylko na koniach zbytkowych przy nadchodzącej zimie, 
a czyni się to głównie w tym celu, ażeby piękniej wyglądały; słowem lu- 
bownicy dążą do tego, aby konie zachowały i w zimie powierzchowność 
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letnią. Strzyżenie odbywa się za pomocą umyślnie na ten cel sporza 
dzonych nożyc (najlepsze nożyce są Clarka lub Liesa); ostrzyżenie ca 
lego koma zajmuje 6 do 8 godzin.

Opalanie sierści odbywa się albo za pomocą maszynki spirytusowej 
lub przyrządem gazowym w następujący sposób: zbliżając płomień 
sierści, opala się ją, poczem pociera się natychmiast mokrą ścierka Abv 
me opalić grzywy lub czupryny nakrywa się te części ciała wilgotnym płatem

Czy strzyżenie lub opalanie sierści jest korzystnem lub nie to
czono o to spór przez długi czas. Celem zbadania tej kwestyi robiono 
nawet doświadczenia na wielką skalę, i tak ostrzyżono w armii franca- 
s lej w 1854 roku 1245 kom, na których następnie robiono dokładne 
spostrzeżenia co do wpływu strzyżenia na zdrowie i odżywianie Wy
niki tych spostrzeżeń były jednak tak sprzeczne, że ostatecznie nie 
rozstrzygnięto wcale pytania.

W ogólności strzyżenie ułatwia czyszczenie skóry — a więc stan
greci są za mem - powiększa też działalność żywotną. Ma ono atoli 
także i swe niekorzyści: ostrzyżone zwierzę z powodu braku sierści 
cierpi daleko więcej od zimna, a na deszczu lub śniegu wilgoć przenika 
do samej skory, co nie pozostaje bez złego wpływu na zdrowie.

trzyżenie ma z jednej strony tę dogodność, że przy wysokiej 
temperaturze otaczającego powietrza, ochładza zwierzę, ale znów przy 
obniżeniu ciepłoty zanadto szybko oziębia ciało.

Z tego okazuje się, że strzyżenie sierści u zwierząt tak ze sta
nowiska fizyologicznego jako też i ekonomicznego niema żadnej war
tości i jest tylko wybrykiem zbytku i mody; tedy tylko ma wartość, 
gdy me można należycie czyścić koni ciągle pracujących. Dodać jeszcze 
wypada, ze strzyżenie powinno się odbywać w listopadzie, zanim na
stąpią mrozy, a po ostrzyżeniu należy pokrywać konie derkami.

_ Próbowano także strzydz cielęta i bydło opasowe dla przyspie
szenia wzrostu i opasu. Co do mniemanych korzyści zdania są tak 
sprzeczne, iż me warto się nad tern dłużej zastanawiać.

Strzyżenie owiec jest koniecznością ekonomiczną, bo gospodarz 
musi zużytkować wełnę, idzie tylko o to, aby strzyż odbywała się 
podczas przyjaznej pogody, w takim razie nietylko nie szkodzi, ale 
owszem dobrze wpływa na zdrowie. Liczne doświadczenia okazały, że 
strzyżone owce daleko lepiej się wypasają, aniżeli niestrzyźone.

Do utrzymywania czystości skóry przyczynia się i zmiana sierści 
czyli lenienie.

Konie i bydło rogate zmieniają sierść dwa razy na rok t. j. na 
wiosnę i w jesieni. Na wiosnę tracą zwierzęta długą i grubą sierść 
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zimową a otrzymują natomiast krótką sierść letnią, w jesieni zaś tracą 
a otrzymują dłuższą i grubszą zimową. Zmiana ta jest o wiele zna
czniejszą na wiosnę, aniżeli w jesieni.

Lenienie trwa przez kilka tygodni i ma zdaniem wielu gospoda
rzy wywierać znaczny wpływ na cały organizm zwierzęcy. Pod wzglę
dem zdrowia nie wywołuje ta zmiana żadnego niebezpieczeństwa, chyba 
tylko na wiosnę i to przed ustaniem mrozów. Aby w takim razie 
ochronić zwierzęta od zaziębienia, należy je pilnie czyścić, przez co 
przyspiesza się szybki porost sierści.

2. Ochrona od zimna i zbytecznego ciepła.
Wobec naszych klimatycznych stosunków zmuszeni jesteśmy przez 

większą część roku utrzymywać zwierzęta domowe na stajni, w której 
znajdują ochronę przed zimnem, deszczem i burzą. Zaledwie przez 
pięć miesięcy w roku można je wyganiać na pastwisko.

Zwierzęta wytwarzają same w sobie ustawicznie ciepło, które 
skutkiem różnych czynników utrącają i oddają go otoczeniu, ale o ile 
oddają je na zewnątrz, o tyle wyrabiać muszą wewnątrz. Ztąd też, im zi
mniejsze jest powietrze otaczające, tern większa utrata ciepła. Ciepłota 
w stajni powinna być przeto regulowana, albowiem skutkiem zimna 
traci zwierzę znaczną ilość cieplika, który napowrót wytworzyć może 
tylko przez spożycie nadwyżki paszy; tym sposobem traci się na paszy 
i na produkcyi. W tym celu dokonane próby wykazały dokładnie, że 
zwierzęta utrzymywane w umiarkowanej temperaturze przy jednakowej 
paszy daleko więcej produkują, aniżeli utrzymywane w miejscach 
zimnych, nawet i wtenczas, gdy się im powiększy racyje dzienne.

Najodpowiedniejszą ciepłotą w stajni jest dla koni 12—13° R., 
dla bydła rogatego 10—12° R., dla owiec 6—10» R., dla nierogacizny 
14—15» R.

Zupełnie inaczej ma się rzecz, gdy w porze zimowej wyprowadza
my na powietrze zwierzęta a mianowicie konie, które powinno się 
w takim razie dla ochronienia od zimna koniecznie okrywać derkami, 

tore wyrobione ze złych przewodników ciepła oddają zwierzęciu te 
same usługi, jakie człowiekowi suknie. Okrywanie zwierząt domowych 

lanowicie w stajni jest nie odpowiedniem, bo przez to stają się nad
zwyczaj czułemi i tkliwemi na wpływy zewnętrzne.

onie pokrywa się derkami w następujących wypadkach: 
lub d" Je wyprowadza na powietrze podczas silnego mrozu,

g y zmęczone i spocone spokojnie stać musza na dworze albo też 
w zimnej stajni.

Barański, Hodowla. ó
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2. Gdy je chcemy uchronić od deszczu lub śniegu.
3. W wypadku choroby okrywa się nietylko konie ale i bydło rogate.
4. Dla ochrony od much i kurzu. Także i owce pokrywa się, mia

nowicie, jeżeli posiadają drogocenną wełnę — w tym celu używa się 
derek lekkich najlepiej płóciennych.

3. Należyty stosunek między spoczynkiem i ruchem.
Tak odpoczynek jako też i ruch są niezbędnymi warunkami zdro

wia zwierząt domowych.
Ruchy są dwojakie: umiarkowane i natężające. Pierwsze najlepiej 

podtrzymują zdrowie, wzmagają apetyt, ułatwiają trawienie i dzia
łają wogóle orzeźwiająco i wzmacniająco na organizm. Ruchy natęża
jące czyli forsowne sprowadzają znużenie i wycieńczenie sił, a zmniej
szając apetyt i wywołując nieprawidłowe trawienie, działają szkodliwie 
na ustrój zwierzęcy. Oddychanie i obieg krwi przyspiesza się, a w krwi 
nagromadza się coraz więcej kwasu węglowego. Nadzwyczaj forsowne 
ruchy mogą nawet zwierzę o śmierć przyprawić.

Ruchy umiarkowane są niezbędnie potrzebne zwierzętom młodym, 
dorosłym, rozpłodnikom i ciężarnym, a przeciwnie szkodzą zwierzę
tom przeznaczonym na opas lub do produkcyi mleka. Doświadczenia 
wykazują, że krowy utrzymywane ciągle na stajni więcej dają mleka, 
od wypędzanych na pastwisko. Toż samo stosuje się do bydła opaso
wego.

Po ruchu powinien następować odpoczynek. Głównym wypoczyn
kiem jest sen, podczas którego wzmacniają się wszystkie członki słu
żące do ruchu, a zwierzę nowych sił nabiera. Zwierzęta śpią wpra
wdzie bardzo krótko, potrzebują jednak wypoczynku nawet i w czasie 
czuwania, który jest niezbędnie potrzebnym mianowicie dla odżuwaczy, 
odżuwanie bowiem wymaga spokoju i to tern większego, im większej 
od zwierzęcia żąda się produkcyi.

Podobnie jak ustawiczny ruch, tak i ciągły wypoczynek szkodzi 
zdrowiu, osłabia zwierzę i zwątla je. Wyjątek stanowi tylko bydło 
przeznaczone na opas.

Wygodny wypoczynek zależy na tern:
1. aby zwierzęta miały dobre legowiska t. j. miękkie i wy

godne ;
2. ażeby w stajni panowała cisza i nie dochodziły do niej hałasy;
3. aby nie były wystawione na działanie rażącego światła sło

necznego ;



4. aby im nie dokuczały owady (muchy i komary). Dlatego 
w bliskości stajen i obór nie powinna znajdować się gnojownia, jeżeli 
zaś tego zmienić nie można, to należy umieścić okna na przeciwległej
tronie;

5. ażeby stajnię należycie przewietrzać.

Dozorowanie zwierząt roboczych.

Zwierzę, przeznaczone do roboty winno posiadać pewien wiek, 
odpowiednio rozwinięte mięsnie i być należycie odżywionem, młodych 
do pracy jeszcze nie nawykłych nie należy zaraz z początku używać 
do cięższych robót, ale przyzwyczajać je do pracy powoli, z dłuższemi 

Po każdej większej pracy zwierzę winno wypocząć i na
wygodnem legowisku.

Młodszym zwierzętom roboczym zadaje się karmę posilną, w któ
rej istoty azotowe do bezazotowych mają się jak 1:4; starszym zaś do 
roboty już przywykłym wystarcza stosuek 1 :5.

Praca jest albo mierna, jak np. koni bronujących w’ chodzie spo
kojnym, lub też natężająca jak n. p. w rączym biegu, w zaprzęgu lul> 
pod wierzchem.

Aby zwierzę mogło wykonywać pracę nadzwyczaj natężającą, po
winno być silne, rącze i wytrwałe; im ciężej zaś pracuje, tem lepiej 
żywić je należy.

Zwierzęta przeznaczone do pracy połączonej ze znaczną rączością po
winny mieć następujące zalety :

1. brzuch mały, gdyż wielki i obwisły jest tylko niepotrzebnym cię
żarem a zarazem i zawadą w oddechaniu ;

2. mierną tuszę, znaczna bowiem ilość tłuszczu utrudni?, ruch swo
bodny, nadto zwierzęta takie pocą się nadzwyczajnie;

3. silne nogi i dobrze rozwinięte narządy oddechowe. W rączym 
biegu swobodne oddechanie jest nadzwyczaj ważnym czynnikiem.

Co do koni roboczych nadmienić ieszcze wvnada:

P-eprowadzać tak długo, dopóki niZ z^ol^ oddSi i“ie krwi;

5*
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5. po wprowadzeniu do stajni konie spocone wyciera się na sucho 
wiechciami slomianemi, a następnie pokrywa derką.

W zimie, gdy zwierzęta nie pracują i stoją bezczynnie w stajni, 
zmniejsza się ilość paszy. Zazwyczaj woły robocze otrzymują w zimie 
tylko słomę i żyć muszą kosztem własnego ciała. Dopiero kilka ty
godni przed rozpoczęciem robót powiększa się im racyą dzienną i daje 
lepszą paszę.

Pielęgnowanie zwierząt opasowych (tucznych).
Opas ma na celu powiększyć ilość mięsa lub tłuszczu w zwie

rzęciu. Mięso bydła opasowego przedstawia dwa razy większą wartość od 
mięsa chudego, pierwsze bowiem zawiera znaczną ilość proteinu, mało 
zaś wody, gdy przeciwnie mięso chude mniej proteinu a stosunkowo 
więcej wody.

Nie każde zwierzę tuczy się dobrze; stare, źle odżywione, spra
cowane, jako też rozpłodniki męzkie nie nadają się wcale do opasu, 
przeciwnie zaś młode, dobrze odżywione, temperamentu flegmatycznego 
są do tego celu nader przydatne.

Aby wzmiankowany cel osięgnąć, to jest wytworzyć mięso i tłuszcz 
w znacznej ilości, należy dawać zwierzętom dużo paszy, która może być 
rozmaita. Nadto względy ekomiczne wymagają, aby opas odbył się 
w jak najkrótszym czasie, gdyż tylko wtedy przynosi korzyść.

Warunki dobrego opasu są następujące:
1. Zwierzę przeznaczone na opas musi posiadać ku temu odpo

wiednią skłonność, która zależy
a) od rasy; nie każda bowiem jest do opasu przydatna. Do ras 

opasowych zaliczamy bydło Shorthorn, owce Southdown i t. p.;
b) od wieku. Zwierzęta młode tuczą się dobrze, stare źle;
c) od płci. Zwierzęta męzkie trudniej się tuczą od żeńskich 

a jedne i drugie znowu trudniej od kastrowanych (czyszczonych);
d) od temperamentu. Zwierzęta temperamentu flegmatycznego tuczą 

się lepiej od mających usposobienie żywe. Skóra cienka, miękka, jako 
też podajna, siatkowata tkanka łączna i drobne kości są najlepszemi 
oznakami zwierząt nadających się do opasu;

e) od wychowu. Zwierzę przyzwyczajone od młodości do spoży
wania znacznej ilości pokarmu tuczy się łatwiej i lepiej aniżeli przy
zwyczajone do karmy skąpej.

f) od stanu odżywienia przed postawieniem na opas. W ogólności 
zwierzę dobrze odżywione tuczy się lepiej, chude zaś i wynędzniałe 
gorzej. Dobry apetyt i trawienie są niezbędnymi warunkami opasu.
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2 Zwierzę przeznaczone na opas musi otrzymywać odpowiedni po- 
U jak i jatód, uata P-byw.4 „ .tap. m.em.e 

ciepłei cichej, pozostawać w spokoju i meodbywac ruchów i t. p.
Co do jakości odżywczej materyi, jaką przeważnie wypasem wy

tworzyć zamierzamy, rozróżniamy cztery rodzaje opasu: a mmnowwie 
na na llu.znz, „pa. jędrny i apw wndnr.ty, W P-»™?“ JJ'
nadku staramy się wyprodukować przeważnie mięso, w drugim tłuszcz, 

trzecim mięso i tłuszcz a w czwartym wodę. Wszystkie te rodzaje 
opasów mięszają się ze sobą i rozpoznać się dadzą chyba tylko 
w swych ostatecznościach.

1. Opas na mięso ma na celu wytwarzać przeważnie mięso so
czyste, zwane przerastałem obok małej ilości tłuszczu. Tylko zwierzęta 
młode są do tego rodzaju opasu przydatne, starsze zaś tylko wtenczas, 
jeżeli równocześnie są w ruchu. W ogóle zamierzony skutek osiąga się 
nie doprowadzając opasu do wysokiego stopnia, jak n. p. u bydła 
spasionego na pastwisku. Łatwo zresztą pojąć, dlaczego opas mięsny 
tylko u młodszych zwierząt udać się może, przyrost bowiem mięsa trwa 
tylko do czasu zupełnego rozwoju. U zwierząt starszych lub pozostają
cych w ciągłej bezczynności wyrabia się przeważnie tłuszcz.

2. Opas na tłuszcz. Przy tym rodzaju opasu staramy się o wy
tworzenie tłuszczu nietylko w tkance podskórnej ale nawet i w sa
mych mięśniach, co się zresztą udaje w każdym opasie posuniętym do 
wysokiego stopnia. Zwierzęta średniego wieku, u których przyrost 
mięsa już jest niemożebny, najlepiej nadają się do opasu na tłuszcz.

3. Opas jędrny, wskutek którego tkanki zwierzęce powiększają 
się przez przyrost tłuszczu i mięsa. Wręcz przeciwny temu jest:

4. Opas wodnisty, gdy zwierzę zyskuje na wadze nie z po
wodu przyrostu tłuszczu i mięsa, ale z powodu nagromadzenia się 
wody w tkankach. Tego rodzaju opas powstaje skutkiem zadawania 
w znacznej ilości soli kuchennej lub arszeniku.

Według sposobów karmienia rozróżnia się: opas na stajni i pa
stwisku, co do pokarmów użytych do opasu : opas na ziemniakach, na 
"urakach, na braże i t. p.

Stosownie do tego, czy chcemy doprowadzić opas aż do samego 
końca, czy tylko do pewnego stopnia, rozróżniamy : opas wstępny czyli 
rozpoczynający się, opas połowiczny i opas zupełny.

Opas wstępny rozpoczyna się zadawaniem małej ilości pa
szy ubogiej] w istoty białkowate, naprzód dlatego, aby narządy 
■rawienia przyzwyczaić zwolna do większej czynności, a powtóre,
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aby zwierzę doprowadzić do średniego stanu odżywienia. Dopiero po 
osiągnięciu tego stanu rozpoczyna się właściwy opas czyli opas połowi, 
czny, w którym spożywają zwierzęta ogromne ilości paszy obfitującej 
w istoty białkowate. Ze względów ekonomicznych wystarcza opas po- 
owiczny w zupełności, jako zapewniający największe korzyści. Jeżeli zaś 

karmi się zwierzę w ten sam sposób i nadal t. z. aż do' opasu zupeł- 
nego, to zdarza się nieraz, że przestaje ono przyjmować pokarmy 
W tym wypadku należy je natychmiast oddać na rzeź, gdyż inaczei 
schudnie. J

Pasza opasowa winna być strawną, pożywną, smaczną i zadawana 
w dostatecznej ilości. Na 500 kilogramów żywej wagi ciała racya 
dzienna powinna wynosić z początku 12, później 13, następnie 14 
a wreszcie pod koniec 15 kilogr. substancyi suchej. W pierwszym 
okresie opasu stosunek istot pożywnych ma się jak 1 : 5, później wzmaga 
się : 4, zas ku końcu opasu należy stosunek znowu obniżyć

Karma używana do opasu może być bardzo rozmaita, i tak mo
żna tuczyć zieloną trawą, sianem, ziarnem, burakami, ziemniakami, 
kukurudzą albo też odpadkami fabrycznemi a mianowicie pochodzą- 
cemi z cukrowni, gorzelń i browarów. W każdym razie należy karmić 
według pewnych doświadczonych reguł i dzielić racyą dzienną na 

’ . ub 6 częśc1’ które zadaje się zwierzętom w równych odstępach 
dnia, z dodatkiem nieco soli kuchennej.

Stajnia opasowa powinna być czystą, suchą, napełniona powie
trzem swiezem i ocieplona do pewnego stopnia, tak aby nie była ani 
za zimną ani zanadto gorącą. Stajnia nieco przyciemniona i zaciszna 
sprzyja wybornie opasowi przy pozostawieniu zwierząt w zupełnym spo
czynku. Czystość jest tu bardzo ważnym czynnikiem; zaleca się więc 
codzienne czyszczenie zwierząt.

Pielęgnowanie zwierząt dojnych.

Do zwierząt dojnych zaliczamy krowy i owce.
Mleko jest wydzieliną wymion przeznaczoną do wyżywienia no

worodków. Zaraz po porodzie, wymię matki okazuje największą objętość 
i wydaje największą ilość mleka. Mleko wytwarza się również i później, 
gdy nowonarodzone zwierzę już ssać przestanie, produkcya ta jest atoli 
tylko sztucznie wywołaną i ma swe granice. Im więcej upłynie czasu od 
urodzenia noworodka, tern więcej ubywa mleka, tak iż w końcu
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to na nowo wywołać wy-trzeba krowę znowu zapłodnić, aby przez 
twarzanie się mleka. ezas nawet i po odsądzeniu

że mleczność trwająca przez dłuzszy czas nawet i p 
noworodka jest tylko sztucznie wywołaną, przekonywa o tem ta oko 
Zość że zwierzęta dzikie tak długo tylko wydają mkko dopok^ 
młode ssie. Po odsądzeniu zupełnie ustaje produkcya mleka. s u 
Zwicznego dojenia wywołuje się u zwierząt domowych pewne po
drażnienie wymion, zniewalające je do wydzielania mleka, Jednak°^ 
i ta sztucznie wywołana produkcya nie trwa ciąg e - juz po up y 
jednego roku zmniejsza się ona znacznie. Jeżeli zaś wcale się me doi 
krów lub owiec, natenczas tracą mleko i to w krótkim czasie - w tym 
wypadku powiadamy, że wymię wyschło.

Produkcya czyli wydajność mleka zawisła od następujących wa
runków : ,

1. Od wielkości i budowy wymion. Im większe wymię, mi bar
dziej rozgałęzione przewody mleczne i obszerniejsze są otworki zył 
wymionowych, któremi przechodzą one przez ściany brzuszne, tem 
więcej otrzymuje się mleka. Odpowiednią budowę gruczołu mlecznego 
(wymion) napotykamy u niektórych ras, jako własność charaktery
styczną n. p. u krów holenderskich.

2. Od indywidualnych własności zwierząt dojnych. Podobnie jak 
w rasach mlecznych natrafiają się indywidua produkujące mało mleka, 
tak znowu w rasach nie odznaczających się wcale mlecznością napoty
kamy zwierzęta obficie wydzielające mleko, Ulecznosć jest własnością 
sztucznie wywołaną, która w każdej rasie da się zwiększyć przez od
powiedni dobór indywiduów w hodowli i która przez wychowanie i ży
wienie, ustala się nawet z czasem jako własność dziedziczna. Z dru
giej strony ginie mleczność nawet w rasach mleczniejszych, jeżeli za
niedba się doboru, wychowania i pielęgnowania.

3. Od rasy, wieku, wychowania i żywienia. Jak już nadmieniono, 
znajdują się rasy nadzwyczaj mleczne, lecz te produkują znaczną ilość 
mleka wodnistego, inne zaś daleko mniejszą jego ilość, ale za to za
wierającego stosunkowo więcej tłuszczu.

Co do wieku najdojniejsze są zwierzęta średniego wieku, jeżeli 
wcześnie zapłodnione zostały.

Wychowanie wywiera także wpływ. Zwierząt przeznaczonych do 
produkcyi mleka nie należy za młodu karmić za nadto obficie, lecz 
umiarkowanie i już zawczasu je doić.

Bo produkcyi mleka najodpowiedniejszym jest średni stan odży
wienia zwierząt, spasione bowiem wydzielają mało mleka.
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4. Od zadanej paszy. Istnieje cały szereg rozmaitych pasz, które 
działać mają korzystnie na wytwarzanie się mleka, do tych zaliczamy 
pasze zielone, jako : trawy, koniczynę, kukurudzę, buraki, marchew— 
pasze suche, jako: otręby, mąka, makuchy, dalej odpadki fabryczne 
n. p. kiełki słodowe, młóto i t. p.

Wszystkie wyliczone pasze są strawne, zawierają znaczną ilość 
wody i węglowodanów.

Dobroć i ilość mleka nawet przy karmieniu jedną i tą samą paszą, 
nie zawsze jest jednakowa. Mleko wydojone nawet parę razy w je
dnym dniu jest zmienne tak co do ilości jako też i zawartości tłuszczu. 
W ogolę podoj ranny wydaje więcej, lecz rzadszego mleka, (to jest zawie
rającego mniejszą ilość tłuszczu), wieczorny zaś daje mniej, ale gęstszego. 
Różnica ta jest skutkiem dłuższej przerwy między dwoma po sobie na- 
stępującemi podojami. Jeżeli doi się w równych odstępach czasu, to w ilości 
i w składzie nie zachodzi wcale różnica.

Ilość tłuszczu jest tem większą, im krótsza jest przerwa pomiędzy 
dwoma podojami, jeżeli zaś odbywają się w równych odstępach czasu, 
natenczas ilość tłuszczu jest ta sama.

z tego wynika, że mleko jest jednakowem co do jakości i ilości, 
jeżeli podoje odbywają się w równych odstępach czasu.

Tłuszcz zbierający się, jak wiadomo, na powierzchni, wytwarza się 
nietylko po wydojeniu ale nawet i w wymionach, tak że w górnych czę
ściach wymion znajduje się mleko tłuściejsze, w częściach dolnych zaś wo- 
dmstsze. Z tego tez powodu należy zwierzę wydajać znpełnie, gdyż mleko 
końcowe zawiera dwa a nawet cztery razy więcej tłuszczu, niż początkowe.

Zachodzi pytanie czy mleczność zwiększa się przy utrzymywaniu 
zwierząt na stajni czy przy wypędzaniu na pastwisko. Wielu twierdzi, 
ze w obu wypadkach niema żadnej różnicy w mleczności. Doświadcze
nia wykazują, ze zależy to od rozmaitych ubocznych okoliczności, które 
uwzględnić należy. W ogóle jest pewnikiem, że zwierzęta utrzymywane 
na stajni wydają bez przerwy nietylko jednakową ilość i jakość mleka, ale 
nadto i w większej ilości, aniżeli wyganiane na pastwisko. Mimo to oględny 
gospodarz wypędza zawsze krowy na pastwisko, choćby na czas krótki, 
gdyż chodzi mu o odpowiedni wychów młodzieży, niemniej o należyte 
zużytkowanie ugorów, pastwisk i t. p. Zresztą całoroczne utrzymywa
nie na stajni jest tylko w tym wypadku na miejscu, gdzie prowadzi się 
wyłącznie gospodarstwo mleczne, jak np. po miastach. W tym celu za
kupują mleczarze krowy tuż po ocieleniu i doją je dotąd, dopóki się nie 
podpasą, a więc tylko tak długo, dopóki wydają dostateczną ilość mleka; 
skoro się mleczność zmniejsza, opasają je i sprzedają na rzeź.

Ażeby zwierzę dojne wydawało większą ilość mleka, trzeba mu 
zadawać większą ilość paszy. Zasada powszechna: „im więcej paszy,
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wipcei mleka“, jest słuszną, ale tylko do pewnej granicy. Gdyby 
bowiem stopniowo podwyższało ilość paszy, wykazałoby się w końcu, 

ańk li«, a to dla tego, że ż.leto« może wyprodukować tylko 
tyle mleka, o ile na to pozwala wielkość jego wymion.

W ogólności krowom na 500 kilogramów wagi żywej daje się 
w dziennej racyi 12 kilogramów substancyi suchej, w której stosunk isto 
LX°h do bozazotowych powinien być jak 1:5. Jeżeli stoznnekjeęt 
obszerniejszy n. p. 1:6 lub 1: 7, natenczas mleko będzie daleko gorsze. 
Gdyby zaś nawet zadawało się paszę w jeszcze ściślejszym stosunku 
aniżeli 1:5, to mimo to produkcya mleka nie zwiększy się.

Oprócz odpowiedniej ilości substancyi suchej i odpowiedniej po- 
żywności, ważny wpływ wywiera na produkcyę mleka ilosc wody 
zawartej w paszy. Pasza wodnista jest daleko odpowiedniejszą od su
chej, dlatego też korzystnem jest karmienie krów paszą zieloną, m o- 
tem itp. Czysta woda zadawana obok paszy suchej me może nigdy pod 
względem wydajności mleka zastąpić paszy zielonej lub z natuiy 
dnistej.

Pielęgnowanie zwierząt wełnistych.
Tu należą owce i kozy hodowane dla produkcyi wełny.
Wełna jest istotą rogową podobnie jak sierść u innych zwierząt ; 

wyrasta ona ze skóry wysuwając się z tejże jednostajnie pona po 
wierzchnię. Wzrost wełny ma swe granice, rośnie bowiem tylko do 
pewnej długości i to z początku prędzej, później coraz wolniej, wre 
szcie gdy osiągnie pewną długość, rosnąć przestaje; po ostrzyżeniu wy 
rasta na nowo. W skórze znajdują się obok wyrastającej wełny i oru 
czołki łojowe, wydzielające tłuszcz, który czyni wełnę tłustą, a zmie 
szany z potem tworzy rodzaj tłustego brudu na runie, zwanego tłuszczo- 
potem.

Ilość i jakość wełny nie powiększa się przez podawanie większej 
ilości paszy, wszelako ilość jej o tyle wywiera korzystny wp yw na 
zwiększoną wydajność wełny, że przy dobrem żywieniu rośnie ona da
leko prędzej.

Ilość wełny zawisła od rozciągłości t. j. wielkości powierzc ni 
skóry, jako też i od gęstości wełny. Obydwa warunki zalezą od rasy, 
jedne z nich mają skórę tak obszerną, że ta układa się we ta y 
i gęstem pokrywa runem, skutkiem czego owce tej rasy wydają da 
leko większą ilość wełny, aniżeli mające skórę ściśle przylegającą
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do ciała lub runo rzadkie. Zupełnie inaczej rzecz się ma pod wzri*  
dem jakości wełny. Łatwiej otrzymać znaczną ilość wełny giubej czvT 

delikatoej'- T° p°ł—i®.» w™2 
ko tez 1 jakość wełny największy wpływ wywiera odpowiedni wybór 

wiec Niektóre rasy posiadają wiele wełny delikatnej, inne zaś zna 
czną ilość wełny grubej. J’ na’
ważniXaJWlękSZą CZęŚĆ r°ku °WCe SP«dza^ na wolnem powietrzu i prze- 
ważnie pasą się na pastwiskach, zadawalniając się zupełnie karmą mier- 

odpowiedniego odżywienia na 500 kilogramów wagi 
Z? -( ; ZeC P0 50 kilOgr-) PO^bują dziennie 9 kilogr. sub

X Tk “tot I">ŻiW"rC1’ 1:6>‘ Wbi/wyZ 
by“„ ”” ' ‘U,eJ ° le“ ‘rlk° » Prymom

Utrzymywanie rozpłodników.
i dobrr Pi°^u nadają się tylko zwierzęta doszle do pewnego wieku 

dobrze rozwinięte. Jako wiek odpowiedni do rozpłodu przyjmuje .i. 
dla kom „konezony rok czwarty, dl. odżuw.ozy trzeci, dla der“- 
rZży™u'i.t7oUra “ę i.')mpWu ™r’e“ 8tare ‘ tat k““e 
po 5 Z ^ia. ’ 7 ‘ bU1,“Je P° ,4' °W“ P° ’•

z początku Używa się rozpłodników męzkich do pokrywania nie
wielu samtc, dopiero po zupełnem rozwinięciu się ciała można przy
dzielić jednemu samcowi (ogierowi lub buhajowi) 50-60 matek. Jed^n 
skok dziennie uważa się za dostateczną działalność.

Rozpłodników męzkich nie należy karmić paszą zanadto pożywną •
1 za przeznaczona dla podtrzymania bytu w stosunku 1:6 jfst dosta
teczną wyjątek stanowi tylko peryod pokrywania, podczas ktorego 
daje s ę im paszę posilną w stosunku 1:5. Spożywanie paszy wodnt

1 sich" rozPłodnikom, przeciwnie zaś służy im pokarm ziarnisty

Szkodliwie oddziaływa także utrzymywanie ciągłe rozwodnika 
na stajni, gdyż zwierzę takie tyje, staje się ocięźałem i do skoku nie-
2 l Z teg° P°WOdU P°trZebuJ’e rOZPłodnik -ywać codziennie 
tomstwo“1" aDeg°’ R°Zpł0dniki 8Pasione 8* bche i wydają słabe po-

Zwierzęta ciężarne należy dobrze odżywiać. W pierwszej połowie 
b zemienności należy je karmić mniej, w drugiej 'zaś wi^ce Z 
silme, dopiero kilka tygodni przed porodem zmniejsza się ilość
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na8ZV W ostatnim okresie brzemienności nieodpowwdniem jest posilne 
żywienie lub opas, gdyż obok matki i płód tyje. Tego rodzaju tu
czenie płodu szkodliwie oddziaływa na zdrowie jego, a jak doświad
czenia dowiodły, potomstwo matek spasionych ginie bardzo często zaraz 
no narodzeniu. .

Zwierzęcia ciężarnego można używać tylko do lżejszej pracy, 
cięższa bowiem sprowadza częstokroć poronienie. Szkodliwie oddziaływa 
także ciągłe pozostawanie w stajni, natomiast mierne ruchy bardzo do
brze służą matce. Nadto pasza zepsuta, zgniła, zamulona, zaśniedzona. 
podobnie jak i każde uderzenie lub obrażenie brzucha wielce matkom 
szkodzi.

Głównie należy się starać, aby zwierzęta ciężarne nie roniły, t. j. 
chronić je od wczesnego porodu. Jeżeli temu zapobiedz chcemy, trzeba, 
usuwać wszelkie przyczyny mogące spowodować zrzucenie. Najczęściej 
ronią krowy w 5—7 miesiącu, nieco rzadziej klacze i owce, najrzadziej 
nierogacizna. Przyczyny mogą być rozmaite :

1. Zdarza się czasami, że zwierzęta są zanadto osłabione, ztąd 
też nie mogą donosić płodu. Przyczyna tego tkwi albo w słabej konsty- 
tucyi zwierzęcia albo w nędznem odżywieniu. Słabej konstytucyi nie 
można poprawić, jeżeli zaś zrzucenie nastąpiło z powodu lichego odży
wiania, natenczas wskazanem jest lepsze żywienie matki. Zwierzęta 
utuczone należą także do słabych. Ciężkie choroby matki, jak n. p. 
silne przeziębienia, kolki, wzdęcia, zapalenie płuc i t. p., bywają 
także przyczyną poronienia, gdyż podczas przebiegu choroby płód obu
miera i wydalonym być musi z łona matki.

2. Wpływy zewnętrzne mogące spowodować zrzucenie, są nastę
pujące :

a) obrażenie mechaniczne brzucha jako uderzenia, silne wstrzą- 
śnienia, długo trwające natężenia przy pracy i t. p. Najczęściej klacze 
doznają obrażeń wskutek ciągłego uderzania dyszlem, mianowicie gdy 
nie chodzą w hołoblach, lecz przy dyszlu.

b) Niewłaściwe odżywianie zwierząt. Często zwierzętom ciężar
nym nie dają innei paszy tylko słomę. Z powodu wielkiej objętości 
takiej paszy napełnia się brzuch niepomiernie, co wielce przeszkadza 
rozszerzaniu się macicy. Płód nie mogąc rozwinąć się należycie obu
miera i skutkiem tego następuje poronienie. Niemniej pasza zepsuta, 
kwaśna lub zgniła, mianowicie zadawana przez czas dłuższy pociąga za 
sobą poronienie; szczególnie szkodliwą jest pasza pokryta śniedzią, 
najszkodliwszym jest sporysz, posiadający własność spędzania płodu.
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c) Osłabienie i bezsilność zwierząt męzkich; zauważono, że matki 
od takich samców zapłodnione zazwyczaj zrzucają płód.

d) Pewne środki lecznice wywołują zawczesny poród jak węglany
alkaliczne, sporysz, sabina i t. p. S ■

e) Ostatnią przyczyną poronienia jest pewien rodzaj zaraźliwości 
czyli zakażenia. Zauważono niejednokrotnie, że w stajni, w której nn 
jedna krowa zrzuciła, w krótkim czasie zrzuca druga obok niej sto
jąca, później trzecia i t. d. Przyczyny poronień występujących w spo
sób zarazy nie są dobrze znane jeszcze, zdaje się jednak, że produkty 
zgnilizny, wywiązujące się w stajni wskutek pozostawania na ziemi 
przez jakiś czas zgniłego płodu, jako też i cuchnące wydzieliny popo
rodowe działają zaraźliwie na inne matki. Dlatego też każdą krowę 
po poronieniu należy natychmiast ze stajni wydalić, płód i wydzieliny 
z części rodnych usunąć, a stajnię należycie odwietrzyć. Tym prostym 
sposobem zapobiega się najskuteczniej dalszemu ronieniu. Niektórzy 
sądzą, ze przyczyny takiego epizootycznie występującego poronienia 
me trzeba szukać w zarazkach, lecz w nieodpowiedniem żywieniu zwie
rząt odpadkami fabrycznemi.

Wychów młodzieży.
Wychowanie obejmuje trzy okresy: okres ssania, właściwego wy

chowu t. j. od czasu odsądzenia, aż do ukończenia pierwszego roku 
życia (u nierogacizny aż do ukończenia pół roku) i okres ostatecznego 
wychowu, t. j. od ukończonego pierwszego roku, aż do czasu użytku.

I- Okres ssania.
, Młode, które ma się dobrze wychować, powinno jak najdłużej 

ssać mleko własnej matki, wyjątkowo tylko, jeżeli matka zginie, karmi 
się je mlekiem innej matki. Doświadczenia okazują, że rzadko kiedy 
udaje się młode sztucznie żywione, sztuczne bowiem karmienie nie po
rań zastąpić w zupełności naturalnego ssania, a przynajmniej nigdy 

w pierwszych tygodniach życia. J s ?
Byłoby najodpowiedniej pozwolić młodemu tak długo ssać, dopóki 

samo me zabierze się do innego pokarmu, gdyż im dłużej ssie, tern 
pewniej u aje się. Jednakowoż względy gospodarskie na to nie dozwalają, 
raz ze potrzeba mleka na własny użytek, powtóre, że dopóki ssie mło
de, me można używać matki do pracy. Jeżeli np. źrebię ssie, nie mo- 
co7ffodzWaC “atki d° dłUŹ6j trWa^ceg° biegu> młode wymaga

- g my pokarmu, a me otrzymawszy go na czasie podupada na
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7 Dowodów ekonomicznych skraca się okies ssania do pe 
Trafie co oczywiście jest dla przychówku niekorzystnem. 

Okres ssania t j. od urodzenia aż do odsądzenia u rozmaitych 
®kr . ahwei lub krócei, w ogólności stosuje się do

gatunków zwierząt tn wynosi połowę
czasu brzennennosc II • zależy od celu, do jakiego
czasu brze"°SC1; hować. Jeżeli ma się hodować przydatne do 
zwierzę zamiei a się wy przecl-
Xjeżeh młode przeznacza się do produkcyi mleka lub na opas, 

m°ZD Młode^ie^ wymion biorąc strych (cycek) do pyska.

U krów zachodzi i ta okoliczność, gospodarze ebe^ 

dzić część albo takie nie je8t "^T
surogatow mających zastąpić ml • sl> P7eść mleka, a resztę pozwala

Z^Nilws^i^tTjednakrdaje i często młode mizernieje lub pod- 

p,da AV.,PPS

karmi, je rozmaitsmi “ “,i, „yrabU się, zalewając je wrząc,
W gd’2 ““p“r 

wnych, dlatego należy dodać do me^° ten wprawdzie mleko zastą-
Inni w S” ■**  ’P“™

pić może, jest atoli za nadto arog , j pioleciu.
mi, śrótowaó i w wodzie zgotować, zanimi się j owsianego lub j,-

• “ "Tń,dt.aTb“m glyb;'—‘“wTebi. wVj «u.

W czasie pogodnym trzeba młode zwierzęta wypuszać na pole, 
aby mogły używać ruchu i świętego powietrza nadto "‘'W’“ 
sto, ozysóść bowiem nadzwyczaj wzmacnia zdrowie a przyr 
dbaniu rzucaj, się częstokroć na młódź wszy, wskutek czego chudmej, 

’ Ź’e utrzymywać nałoży w miejscach .ciepły^ . to
wiem nadzwyczaj tkliwe na zimno i zmiany temperatury, osobliwie tez 

Pt°%ad±e°je‘zyli odzwyczajenie od mleka matki jest bardzo ważnern. 

Przyroda przysposabia młode już od początku do spożywania pa z - 
żących dorosłym i tak zauważać można, że młode juz w drugim m c 
siącu obok mleka matki biorą do pyska siano, bawią się mem i uczą
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i przy-

"« jeść. W ten sposób pp™wvc„|,. .
™yHych I wreszcie prostej, «mc "abardziej do p„kamó, 
™'»«J odbywa .ip wolno, Xdy zaś AT 2 “leta *■  pasz
rt.de chodź,ce p„twi,to Daleko łatwiej

™-0 dobrze jest di.TmS £ “W ^dym 
2 bior, j, w pylt, bawi /¡t ”!°de d“»‘aly JUS ZpWw;
zwyczajają się do jedzenia. ‘ § P 1GJ Probuh żuć i przy.

Chcąc odsądzić młode
■ pozwala przytęp, dowo„ ’ najpierw mai, iWó
> przypuszcza do cynka kilka raży uTd»u . “ P““
•‘P młodo do spożywania paszy tern rząd ’ ■ A° Przyzwyczaja
a«P0b nie nadejdzie wlatówy^’„dła^ * A i
Prowadzi się oględnie i starannie, nie ńrtży “ 7 '>ds“d2«"i« P™- 
nactppstw, , ntlode rozwinie się należycie ’ Ź“d°J'ch 2'i'h

ł asza dawana młodzież v

'£ ™ ra”-<2’» ZS:

2 Okres właściwego wychowu.

^TT^^ySSod'^'  ̂‘ i*  d° uk»ń'»»“<'s» 

kilogramów żywej wagi ciała powinno sie J “^T nalusi,rlioJ- Na 500 
15 kilogramów substancji suchej w sto« t Ziennie Co naJ™j

Prawidło to spotyka u nas nienrze U P°Żywn«vch jak 1:4.
spodarze są tego zdanie że nflB IePlzezwycięzoną zaporę, gdyż go- >» zwierzę Jmł.do^Iy»‘»-a, 

Prawda, że chwilowo młode nie pr™„” 7 T“ Ź‘d“i'h ^yiel. 
«to Ile się zysknje przy dobrem karmieni7 ł “> P»mtętaó jednak trzeba 
szybki rozwój młodego i wvw„l U’ bowiem
ciwnie zaś zwierze źle k/ • UJG WCZesną dojrzałość do rt 
ńnie powoli, 7 wieo ie ‘T’”' ? “ d'"^« okrosn

dobrze żywione. Anglicy n o 7 7 7° W™,
jeszcze drugiego roku życia do bZU”’^ k“re Przekroczyli 

«¡waj, tylko silnem karminem Tak P^yślny 7
podcz s okrosn właściwego wychów” bobem i owsem

powoduje nader 
rozpłodu, prze- 

marnieje, ro- 
co za młodu
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Oprócz usilnego żywienia należy uwzględniać i inne stosunki, jako 
to swobodny ruch na świeżem powietrzu, który w wysokim stopniu 
przyczynia się do prawidłowego rozwoju ciała, zwiększa apetyt i ułatwia 
trawienie; nadto hartują się zwierzęta przeciw nieprzyjaznym wpły
wom zewnętrznym. Spożywając znaczną ilość paszy, wyrabiają do
stateczny zapas ciepłoty, łatwo przeto znoszą zmiany powietrza bez 
szkody. Hart ciała jest pożądany, mianowicie dla zwierząt wychowy
wanych do pracy lub zmuszonych w późniejszym wieku szukać poży
wienia na pastwiskach (jak n. p. owce).

Pamiętać także należy i o czystości.
Jako paszę daje się młodzieży siano łąkowe lub trawę obok pa 

szy dodatkowej, jak np. owsa, bobu, makuchów i t. p.
Okres właściwego wychowu kończy się dla źrebiąt, cieląt i jagnią 

z pierwszym rokiem życia, dla nierogacizny po ukonczonem pół roku. 
Po upływie tego okresu można już używać ich do opasu, zazwyczaj 
jednakże upływa jeszcze rok lub półtora, zanim się je przeznaczy do 
właściwego użytku.

3. Okres ostatecznego wychowu.
W tym okresie niema potrzeby tak silnego żywienia jak w okre

sie poprzednim i wystarcza karmienie mierne. Na 500 kilogramów wagi 
ciała daje się 12 kilogr. substancyi suchej w stosunku 1:6 lub nawet 
1:7. Jeżeli wypędza się na pastwisko, to nie trzeba dodawać w tym 
czasie jakiegokolwiek innego pokarmu.



ROZDZIAŁ V.

nauka hodowania.

Cel i zadanie chowu.
Przez chów rozumiemy dążność i staranie człowieka zmierzające 

ku rozmnażaniu i otrzymywaniu młodych przez spółkowanie samca 
ze samicą tego samego gatunku.

Nie idzie tu bynajmniej o to, aby wytworzyć jakiekolwiek bądź 
potomstwo, bo chów bez planu i zasady nie prowadzi do żadnego celu. 
Hodowca racyonalny dąży do wyprodukowania potomstwa zdolnego od
powiedzieć pewnym zakreślonym celom, t. j. przynoszącego największą 
korzyść. Cel ten można osiągnąć tylko wtenczas, gdy poznamy dokła
dnie sztukę hodowania. Polega ona głównie na umiej ętnem łączeniu 
zwierząt rozpłodowych, któreby wydały potomstwo najzdolniejsze i naj
lepsze do produkcyi.

Rożne są cele, w jakich hoduje się zwierzęta, raz idzie o to, aby 
były rącze, drugi raz wytrwałe, trzeci raz silnie zbudowane lub opa
sowe, mleczne lt. p., czyli jednem słowem, aby się odznaczały pewną 
żądaną działalnością. Działalność ta zawisłą jest od pewnych kształ
tów ciała.

Dwa są kierunki umiejętnej hodowli, jeden zmierza do nadania 
zwierzętom największej działalności, drugi do wytworzenia pewnych 
kształtów ciała czyli pewnego typu.

Nietylko działalność zwierzęcia ale i kształty ciała mają nadzwy
czajną doniosłość, z odpowiednich bowiem kształtów wywnioskować 
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można i odpowiednią działalność. Z tego wynika, że nie można hodo • 
wać li tylko dla działalności samej, istota bowiem działalności zależy 
od odpowiednich kształtów ciała i niepodobna sobie wyobrazić jednego 
bez drugiego, tak są ściśle i nierozerwanie ze sobą połączone. Jeżeli 
więc żąda się od zwierzęcia pewnej działalności, niezbędnym warun
kiem jest, ażeby posiadało i odpowiedni typ, n. p. źrebaka rasy 
pinzgauerskiej, odznaczającej się ogromną masą ciała, ciężkością i po
wolnością, nie można nigdy wyhodować na konia wyścigowego, którego 
działalność nie odpowiada typowi konia rasy pinzgauerskiej.

Naukę hodowania co do działalności i typu zastosowali najpra
ktyczniej Anglicy, a parząc tylko najrączejsze konie wyścigowe między 
sobą, wytworzyli znakomitą rasę folblutów.

Hodowca chcący otrzymać przychówek, któryby posiadał pewne 
kształty ciała i wymaganą działalność, dochodzi do tego dwoma środ
kami, mianowicie:

1. chowem doborowym czyli wyborem t. j. stosowaniem odpo
wiednich rodziców do siebie celem wytworzenia u młodych żądanego 
typu i

2. wychowaniem młodzieży tak prowadzonem, ażeby później przy
datną była do zamierzonego użytku.

Chów doborowy.
Przez chów doborowy rozumi się staranny wybór zwierząt roz

płodowych, tak co do ojców jak i matek. Odpowiedni wybór wywiera 
nadzwyczaj ważny wpływ na potomstwo, na które, jak wiadomo ro
dzice przelewają swe własności czyli innemi słowy młode odziedziczają 
własności i przymioty rodziców.

W ogólności młode odziedzicza własności i przymioty rodziców 
i jest do nich podobnem, lecz nigdy zupełnie im równem, zawsze bo
wiem zachodzą małe zboczenia, odróżniające je od rodziców. Zboczenia 
te nazywają się zmiennością.

Nauka zmienności jest zupełnie uzasadnioną i nader ważną dla 
hodowli, ta ostatnia bowiem nie miałaby racyi bytu, gdyby potomstwo 
posiadało zawsze bez zmiany jedne i te same własności rodziciel
skie ; w takim razie nie możnaby własności i przymiotów potęgować 
a tern samem o tworzeniu się ras nie byłoby mowy.

Zmienność wyjaśniają dwojako:
Jedni twierdzą, że zmiany zauważane u potomstwa nabywają 

zwierzęta jeszcze w łonie matki. Zewnętrzne wpływy, działające na 
g

Barański, Hodowla.
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matkę w czasie brzemienności wywoływać mają znaczne zmiany w pl0- 
dzie jak n. p. obrażenie brzucha, zapatrzenie się i t. p.

Zdaniem drugich zmienność własności występuje dopiero po uro
dzeniu i to pod wpływem klimatu, powietrza, pożywienia i t. p czyli 
jak utrzymują, z powodu walki o byt. Zwierzęta zmuszone są stosować 
się do zewnętrznych warunków życia, wskutek czego zmieniają się ich 
własności. Objaśnienie to jest o wiele prawdziwsze, aniżeli pierwsze 
atoli z pewnem zastrzeżeniem. I tak n. p. wiadomo, że oryginalne ko
nie arabskie wydają po za granicami Arabii młode z nieco odmiennemi 
w asnosciami wyrozniającemi je od rodziców. Zmienność mniej wybitna 
w pierwszem pokoleniu zwiększa się z pewnością w dalszych generaoyach, 
u nas bowiem konie rasy arabskiej zmuszone są żyć w innych warun
kach, aniżeli w swej piaszczystej i jałowej ojczyźnie. Z tego wynika, 
ze niepodobna każdej rasy gdziekolwiekbądź hodować, ale tylko w pe
wnych strefach lub okolicach, i tak n. p. wprowadzano kilkakrotnie do 

nglu cienkowełniste merynosy, których chów mimo największych sta- 
ia^- 1 za legow nie powiódł się, a potomstwo coraz to grubszej wełny 
nabierało. Przeciwnie chów merynosów na Szlązku udał się doskonale, 
tu bowiem warunki były odpowiedniejsze. Te same owce wprowadzone 
do Australii uległy także znacznej zmianie tak pod względem ciała 
jak i wełny. To dowodzi jasno, że nietylko nie można gdziekolwiek- 
bądz wychowywać pewnej rasy, ale także, że nie na każdym dowol
nym punkcie ziemi uda się je zmieniać lub poprawiać, ale tylko 
wtenczas, jeżeli zwierzęta pozostaną w tych samych stosunkach, w ja
kich znajdowały się w ojczyźnie.

Dziedziczność własności.
, ■ . ■Dziedziczność jest to zdolność przelewania na potomstwo własno
ści, ja le posiadają lodzice. Zdolność tę okazują wszystkie zwierzęta 
rozpłodowe, skutkiem czego spłodzone indywiduum podobne jest do ro- 
dZ1n°W’ ^aroWno. do °Jca Jak i matki. Praw dziedziczności, podług któ
rych odbywać się ma przelewanie własności rodzicielskich na potom- 
s wo, niema wcale, gdyż, jak już powiedzieliśmy wyżej, własności rodzi
ców me zawsze przechodzą na dzieci. Z tego to powodu można mówić 
tylko o prawidłach a nie prawach dziedziczności.

Rozióźniamy trzy prawidła dziedziczności:
1. rodzice przelewają swe własności na młode,

• 1 , rotlzice przelewają skłonności (rozwijania się własności rodzi
cielskich w późniejszym wieku) na młode,
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3. rodzice przelewają swe własności w równych częściach na 
młode czyli po połowie.

I. Rodzice przelewają swe własności na młode.

Wszystkie do zapładniania i rozpładniania zdolne zwierzęta po
siadają w większym lub mniejszym stopniu zdolność przelewania swych 
własności na młode. Wszystkie własności, jakie posiadają zwierzęta są 
albo odziedziczone po rodzicach, albo nabyte dopiero po urodzeniu.

1. Własności dziedziczne przenoszą rodzice stale na potomstwo. 
Stałość przelewania własności dziedzicznych tern jest większa i pe
wniejsza, im dłuższy poczet przodków je posiadał; im silniej przeto 
ustalone były własności w generacyi, tem pewniej wystąpią one w po
tomstwie.

Nazywamy to nauką ustalenia (Constanzlehre) będącą nienaru
szoną prawdą. Jako przykład stałości przelewania własności odziedziczo
nych może nam posłużyć następne zdarzenie. We Francyi na folwarku 
Mauchamp urodził się w r. 1828 tryk pochodzący z merynosów, który 
posiadał dziwnym trafem wełnę długą, gładką o srebrnym połysku, 
a więc zupełnie odmienną od runa swych rodziców. Właściciel użył tego 
tryka do rozpłodu łącząc go z owcami rasy merynosów. Ze spłodzo
nych jagniąt jedne posiadały wełnę z połyskiem srebra, inne zaś nie. 
Bo dalszego rozpłodu przeznaczano tylko owce odznaczające się wełną 
srebrzystą i łączono je ze sobą. Z tego to połączenia otrzymano znowu 
owce posiadające wełnę z połyskiem srebra i owce ze zwykłą wełną. 
W ten oto sposób łączono i nadal tylko owce srebrnowełniste między 
sobą, wskutek czego ustalił się charakter wełny już w piątej generacyi, 
tak że następne nie rodziły się już wcale z wełną zwyczajną. Stałość 
odziedziczania tej własności objawiła się przeto dopiero po ustaleniu 
charakteru.

Własności dziedziczne mogą być dwojakiego rodzaju, albo morfo- 
logiczne albo fizyologiczne.

Własności morfologiczne odnoszące się do powierzchowności, a mia
nowicie do maści, kształtów, wielkości i t. p. przekazują rodzice po
tomstwu z wielką stałością.
. ,, AVłasności fizyologiczne jako to: rozwój ciała, produkcya, chy- 
Z08c, wytrwałość i t. p. nie przechodzą na potomstwo z taką samą 
pewnością jak własności morfologiczne, czasami nawet wcale się nie 
° Jawiają w potomstwie. Im dłuższy czas istnieją własności fizyologi- 

6*
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cane w generacyi czyli im bardziej przechodzą w typ, tak że już sta
nowią charakter rtsy, tem pewniej przekazują je rodzice potomstwu.

2. Własności nabytych czyli indywidualnych nie przenoszą rodzice 
na potomstwo tak pewnie, jak własności dziedziczne; raz pojawiają się 
drugi raz nie. Własności nabyte dzielą się na:

a) korzystne, przynoszące zwierzęciu pożytek, zwane nowotwc- 
r: mi i

b) niekorzystne, zwane wyrodkami czyli dziwolągami. Zwierzęta 
z własnościami niekorzystnemi wyklucza się od rozpłodu, dla tego, 
aby wady ich nie przeszły na następne generacye.

Własności powyższe są rozmaite, a mianowicie:
1. Wrodzone, t. j. wytworzone jeszcze w łonie matki.
2. Nabyte t. j. powstałe po urodzeniu przez wpływy pożywienia 

i rozmaite inne warunki.
3. Wytworzone skutkiem ćwiczenia i używania n. p. krowa nie 

dojona należycie daje mało mleka, lecz jej młode mogą stać się bardzo 
mlecznemi, jeżeli się bidzie je często doić.

4. Niektórzy przypuszczają, że nabyte własności mogą być wy
wołane sztucznie lub przypadkiem i tak n. p. obcinają ogony psom, me
rynosom lub koniom chcąc tym sposobem otrzymać potomstwo z kusymi 
ogonami. Rodzą się jednak młode z krótkimi ogonami tak dobrze z ro
dziców, którym ogon obcięto, jak i którym go nie obcinano —nie można 
więc tego przypisywać sztuce, ale przypadkowi. Ta własność nie jest 
zatem dziedziczną, lecz przypadkową czyli igraszką natury.

Własności wrodzone przekazują rodzice częściowo, jedna część 
potomstwa posiada je, druga zaś nie.

I tak n. p. owce Massachusetts powszechnie trzymane w Ameryce 
północnej przed wprowadzeniem merynosów sprawiały nieraz hodowcom 
kłopot z przyczyny zbytniej żywości i siły, przeskakiwały bowiem płoty 
nawet znacznej wysokości i zrządzały szkody w polach sąsiednich.

Pewnego razu (1791) urodził się tryczek niezmiernej długości mający 
nizkie a krzywe nogi; widocznem przeto było, że skutkiem tej wady 
wrodzonej nie będzie mógł przeskakiwać płotów. Aby więc otrzymać owce 
nie mogące płotów przesadzać, postanowił właściciel użyć tego tryka do 
rozpłodu. Skutkiem tego jedna część młodych miała krzywe i nizkie nogi 
ojca, druga wysokie i proste matki. Owce mające nogi proste wybrako
wano, a użyto do rozpłodu tylko z nogami krzywemi. Przez takie łączenie 
otrzymano z czasem całe stado posiadające nogi krzywe. Tę rasę owiec 
nazwano Ankońskiemi lub Otterskiemi Z powodu tej osobliwszej własności 
miały wielki pokup i zastąpiły zupełnie owce Massachusetts. Po zaprowa
dzeniu cennych merynosów rasa ta zaginęła.
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Własności nabyte (indywidualne), wytworzone przez wychowanie 
lub rozmaite inne wpływy zewnętrzne przechodzą na potomstwo chwiej-

‘ wC'i' nabyte przez sztukę jak n. p. dre.ura, obcinanie »go- 

nów, uszów i t. p. nie występują wcale u potomstwa.

II. Przelewanie skłonności.
Skłonność przetwarza się na własność dopiero pod działaniem 

wpływów przyjaznych i tak n. p. zwierzę posiadać może znaczną 
skłonność do opasu, ponieważ go się atoli nie tuczy, więc skłonność 
ta nie może się przeistoczyć na własność, zwierzę bowiem niema spo
sobności do rozwoju tej nabytej skłonności. Jeżeli użyje się takiego 
zwierzęcia do rozpłodu i zapłodnimy mem matkę meodznaczającą się 
wcale skłonnością do opasu, natenczas otrzymamy młode które do opasu 
nada się doskonale. W tym oto wypadku odziedziczył potomek me 
własność lecz tylko skłonność ojca. , .

Napotykamy czasami całe generacye, u których skłonności wcale 
nie wyrabiają się na własności, bo nie sprzyjały temu stosunki zewnę
trzne. Takie skłonności zowią się ukrytemi czyli zamaskowanemi.

III. Przelewanie własności w równych częściach.
Młode otrzymuje od rodziców w równym stopniu własności, które 

się w nim zespalają i łączą harmonijnie, a przeważa już to po o len 
stwo do ojca, już to do matki.

Nie należy wszakże wyobrażać sobie, że połączenie własności rodzi
cielskich jest tak ścisłe jak n. p. jaki związek chemiczny, gdyby bowiem 
tak było, potomek nie mógłby być podobnym do rodziców. Zespolenie.płci 
rodzicielskich musiałoby wywołać hermafrodytyzm t. J. dziecko posiada
łoby tak dobrze organa płciowe męzkie jak i żeńskie, co jes mem z 
wem. Połączenie własności w fen snosob sie objawia, ze
jedne części przeważnie z -d - , . .
grzbiet, pierś, tylne nogi są więcej do ojca, szyja, 
nogi i brzuch są więcej do matki podobne lub przeciwnie.

Rozróżniamy: - _

rodzicielskich w ten sposób się objawia, ze 
ojca inne z matki pochodzą; n. p. głowa, 

- ■ ’ • —-- , krzyż, przednie

1. Chów jednorodny (homogene Zucht). Ten polega na parzeniu 
zwierząt mających te same lub podobne własności n. p. klaczy rasy 
huculskiej z ogierem tejże samej rasy.
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2. Chow różnorodny {heterogene Zucht), polega na łączeniu się zwie
rząt z odmiennemi i znacznie różniącemi się własnościami. N. p. p0 od- 
stanowieniu klaczy rasy pinzgauerskiej z ogierem angielskim pełnej krwi 
otrzymamy źrebię okazujące częścią własności matki, częścią ojca 
które się w młodem łączą już to w *całość  harmonijną lub nieharmo- 
nijną. W pierwszym razie otrzymamy źrebię dobrze zbudowane, 
w ostatnim zaś potwór czyli dziwoląg i tak n. p. młode będzie miało’ 
przód ogiera pełnej krwi a tył klaczy pinzgauerskiej. Ztąd też przy 
różnorodnym chowie nigdy nie można być pewnym czy w źrebięciu 
sprzeczne sobie własności rodzicielskie wyrównają się lub nie.

Settegast w dziele swem „Die Thierzucht“ stara się udowodnić wręcz 
przeciwnie twierdząc, że różnorodność nie stawia najmniejszej przeszkody 
w chowie i że nawet i w tym wypadku, jeżeli połączy się ze sobą dwa 
indywidua o najsprzeczniejszych kształtach, zleją się harmonijnie własności 
rodzicielskie. Za dowód przytacza bastardy osła i konia lub też psa i wilka.

Jak wszędzie tak i tutaj prawda znajduje się w pośrodku. Prakty
czny hodowca wie dobrze, że chowu jednorodnego nie trzeba brać w naj- 
ściślejszem tego słowa znaczeniu, jakoby n. p. tylko połączenie dwóch 
indywiduów jednej i tej samej rasy zapewniały harmonią w potomku. 
I owszem potomek otrzyma harmonijną budowę ciała nawet i wtenczas, 
gdy rodzice własnościami znacznie się różnią od siebie. Jednakowoż łą
czenie zwierząt różnorodnych ma swe granice, których nie należy prze
kraczać. żaden praktyczny hodowca nie zaprzeczy, że z połączenia form 
daleko od siebie rozchodzących się nie rzadko wytwarza się dysharinonia 
w pojedynczych członkach i tak n. p. z połączenia ogiera ciężkiej rasy 
z klaczą małą, rodzi się często źrebię posiadające ogromną głowę i zad ogiera, 
przód zaś matki i t. d.

Dziedziczność własności rodzicielskich, jak już wyżej nadmieniono, 
przechodzi na potomstwo podług następującej normy:

1. Własności tak morfologiczne jako też i fizyologiczne, odzie
dziczone po przodkach, rodzice przelewają z pewnością na młode.

2. Własności nabytych nie przekazują z pewnością.
3. Skłonności przelewają dosyć pewnie.
4. Własności ojca i matki występują stale w chowie jedno

rodnym.
5. W chowie różnorodnym zaś nie ma pewności, czy własności 

rodzicielskie objawią się w całości harmonijnej, lub czy z tego zrodzi 
się potwór.

Wyjątki prawideł dziedziczności.
Częstokroć zdarzają się wyjątki i zboczenia od powyższych pra" 

wideł ogólnych i tak:
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1 Zdarza się, że młode okazuje zupełnie inne własności od 
rodzicielskich. Zboczenia takie zowią się atawizmem czyli powrotem do 
form przodków, n. p. potomek podobniejszym jest do dziada lub pra
dziada, niż do własnego ojca.

2. Jedno z rodziców może wywierać silniejszy wpływ w przeka
zywaniu swych własności, aniżeli drugie. Tego rodzaju zboczenie nazy
wamy dzielnością indywidualną czyli spotęgowaną siłą dziedziczności, 
n. p. jeżeli młode odziedziczy daleko więcej własności po ojcu anize i 
po matce.

I. Powrót do form przodków (atavismus, cofnięcie.)

Pod wpływem dwóch okoliczności nastąpić może powrót do torm 
przodków.

1. Zdziczenie zwierząt nie jest niczem innem, jak powrotem do 
stanu pierwotnego. Jeżeli wpływy hodowli, za pomocą których wy
tworzyły się u zwierząt sztuczne własności, przestaną działać, wtedy 
własności te nikną czyli innemi słowy zwierzę dziczeje, n. p. krowa 
daje mleko nietylko zaraz po ocieleniu, ale i później. Przymiot ten 
osiągnięty został przez używanie, to jest ciągłe dojenie krów przez 
wiele generacyi. Jeżeli się krowy nie doi wcale, natenczas po nieja
kim czasie traci ona własność dawania mleka a i potomstwo tej krowy 
będzie wydawało mleko także tylko po ocieleniu. W tym wypadku 
mleczność zniknęła i krowa zdziczała z powodu nieużywania.

Świnie domowe, pozostawione przez kilka generacyi w odosobnieniu 
pośród lasu, nabierają własności dzikich świń t. z. wracają do form 
przodków.

Przykładem tego rodzaju są dzikie konie amerykańskie, pochodzące 
od kilku sztuk w r. 1535 sprowadzonych tam koni hiszpańskich. Konie 
te tak się rozmnożyły i zdziczały, że dzisiaj wcale nie są podobne do 
pierwotnego typu.

-• Druga przyczyna powrotu do form przodków pochodzi z krzy
żowania ras, n. p. jeżeli parzymy dwa indywidua rozmaitej rasy a i &, 
natenczas otrzyma młode połowę własności od ojca a, a połowę od 
matki b. Jeżeli parzymy w^ten sposób otrzymane młode ze zwierzę
ciem c, natenczas otrzymamy z połączenia tego młode, posiadające 
cz?sc własności od a, i/4 od b i J/2 od c.

Dyłoby to zupełnie prawidłowem, zdarza się jednakowoż bardzo 
?8to, że własności pochodzące od a zupełnie nikną, tak że otrzymu-
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je się Produkt, który posiada tylko własności b i c t z wnilV ■
-ad aniŻelidd° °jCa P°dObny’ C2yli -^ tuatawLi

Wprowadziwszy do pewnego stada bydła rogatego buhai« „i •

wrotu do form przodków otrzymamy pewną liczbę zwierząt pospolitych 
brudno oznaczyć iak daleko t i i+' • py^pumycn.sr

pyyp«dkow» «« kLbCi™ 

azwah, me mają mc wspólnego z atawizmem. Zboczenia te sa nader 
podane, gdyż tjlto tym “d

Zs°iXitowa%Br- urtu ”ap“,?kaścia Vt.7 1*  Jakikolwiek i„„, ob.r.kieryaty«n/wła„o. 
«xr»dZ„ Li<ak-ros,te?.°,i °"ec r°a”sis bea 
ogow ! odwrotnie także napotyka się niekiedy u psów podwójne nosy 

(z krótszą przegrodą nosową) i t. p. poawojne nosy

II- Spotęgowana siłaMziedziczności jednego rodzica czyli 
dzielność indywidualna.

PO oicTi łnogłoweWideł dz;ed"ści młode otrzymuje połowę własności 
tego nrawidia i t T “a“’. ,zdarzaj'ą 81§ Jednak niekiedy wyjątki od 
sności na dziecko w d ? i/' °JCleC P°8iada sił? przelewania swych wła- 
nosd dziecko w daleko wyższym stopniu, aniżeli matka lub przeciwnie. 

Takie zwierzęta posiadają indywidualną dzielność i wyróżniają X 
bitnie od innych zwierząt tern, że przekazują potomstwu swe własności 
rail PłoZJ “’"rd T°Żna jG DaZWaĆ -yj^kowymi reprodukto
rami. Płodzą one młode tak nadzwyczaj do siebie podobne że całej 
lil^nej.1110^ Q0Wy kiGrUnek 1 POdDieŚĆ h d° Wy8°k0ŚCi d°tąd 

iącemieT/ 1“" Ż^0’ Z Jakieg° P°Wodu * stadzi* nieodznacza- 
jącem się wcale wybitnemi przymiotami lub cechami, pojawia sie je- 
stwo n °pXebÓlnydCh WłaSn°ŚCiach’ Zdolna P-^ieść je na potorn- 
żościa lubPwc bl? °dznaCZająCe Slę mezw.vkłQ «h, wytrwałością, chy- 
zoscią lub wczesnem dojrzewaniem. Czasem znów, wśród stada owiec, 
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nieodznaczających się ani obfitością ani delikatnością runa, rodzi się owca 
posiadająca wielką ilość wełny wybornej.

Spotęgowanej siły dziedziczności nie można rozpoznać z wejrze
nia, lecz dopiero przez porównywanie młodych, jeżeli dostrzeżemy 
w nich nadzwyczajne własności rodzica wyjątkowego. Historya hodowli 
uczy, że takie indywidua mają ogromną wartość rozpłodową.

Trzy takie indywidua wyborowe dały początek rasie koni angiel
skich pełnej krwi, były to ogiery wschodnie Byerley, Darley i Go- 
dolfin.

Znakomita rasa koni północno - amerykańskich „Morton“ wytwo
rzyła się z ogiera pół krwi angielskiej, sprowadzonego z Anglii. Słynna 
do niedawna stadnina Noniusa powstała z ogiera zwanego Nonius.

Spotęgowana siła dziedziczności jest i zostanie zawsze wyjątko
wą, może być więc przywiązaną do szczególnego indywiduum, nie zaś 
do potomstwa tego szczególniejszego zwierzęcia. Własność ta nie prze
chodzi przeto na potomstwo, gdyż doświadczenie okazało, że dzieci 
takich wyjątkowych rozpłodników ulegają zazwyczaj ogólnym prawi
dłom, według których ojciec i matka przelewają własności swe po po
łowie na dzieci.

Spotęgowana dziedziczność zdarza się tak dobrze pomiędzy indy
widuami krwi czystej jakoteż i mięszanej, ale w ogolnosci nader rzadko. 
Rozpłodnikiem takim wyjątkowym umiejętny hodowca może bardzo 
wiele w hodowli zdziałać, nieudolny skorzystać z tego nie potrafi.

Siła ta zależy:
a) od wieku;
b) od zdrowia;
c) od stanu odżywienia;
d) od używania do rozpłodu.
Zwierzęta młodsze, zdrowe, średnio a odpowiednio żywione mają 

daleko większą siłę dziedziczności od starych, chorobliwych i chu
dych albo utuczonvch; używane także za często do rozpłodu tracą 
na tej sile.

Bardzo często atoli spotęgowana siła dziedziczności nie zależj 
od wyż wymienionych warunków i w takim razie przypuscićby można, 
¿e siła ta znajduje się w zwierzęciu samem jako własność szczególna. 
Bonieważ objaśnienie powryższe nie wystarczało, starano się więc wy - 
tłumaczyć spotęgowaną siłę dziedziczności rozmaitemi teoryami. Takich 
teoryj posiadamy wiele a mianowicie:
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I. Teorya krwi.
pfzedtem> że spotęgowana dziedziczność zawisła od 

szlachetności krwr i że zatem indywiduum pełnej krwi t. j pocho 
dzące z chowu czystego przekazuje własności swe w daleko wyższym 

’ anlŻeh ZWierZ§ krWi mi«szaQeJ- Przez pełną krew 
r“7 ”‘er2e’ P0Bi,d‘

, Doświadczeilia jednak wykazały, że przyroda nie zna tej wyż- 
szosci, tej niby arystokracyi krwi; że więc teorya krwi jest mylna 
sk7eiPo7 1W'!‘ > taki °dstawiono P^nego razu klacz rasy pinzgauer- 

j gwiem pe nej krwi angielskiej i otrzymano źrebię, które posia- 
sności folbtauOSC1 °JCa-jak - matki’ Jednakowoź daleko mniej wła
sności tolbluta, przeważnie zaś pinzgauera.

2. Teorya ustalenia (Constanztheorie).
z«wi,H {277 i™1*'* ’ że •»« Modńozioiel

“ T Wł““°ŚOi; Ż6 po^zeni.,
u.ta °jv 1 P ?“ “S‘“S° P™dM’ wła“oici i««™
SX*  TP™t,ra« M iloió, .niżsi,
mieszance. Ta przewaga dziedziczności ma być tern silniejsza im 
czystszą krew rasa posiada, czyli im mniej została zmieszana z obcą

frakt-vka.at01i uczy, że i ta teorya jest błędną. W tym celu 
p a mano zwierzęta czystej krwi mieszańcami i otrzymywano młode 

»Z/ 7 e iWi Wt™°ŚCi ”ie8“ń»^

Na poparcie teoryi ustalenia niech posłuży następujący przykład- 
używając do rozpłodu w stanie złożonei/ z mSińfów ^era 
szlachetnego czyś ej krwi, można zauważyć, że potomstwo w pierw- 

m zaraz pokoleniu okazuje wybitny typ ojca, co według powyż- 
leźaTo nFak?uma 7 °Jeg° Większej sile odziedziczania przypisałby na
leżało. Faktu samego zaprzeczyć nie można, lecz zupełnie mylnem iest 
sce“ź‘eii "b SP°tęS°7na Siła dziedziczności ojca miała miej-
tvch n i UZ“ JedDeg0 °giera d° P0kry°ia matek rozmai
tych, natenczas oczyw.sta, że każde dziecko odziedziczy połowę wła- 
dząTmu°od iedń " PrZypatrU^C Powierzchownie potomstwu pocho-

. • • . r , n P° ne£° °Jca- Zupełnie inaczej atoli rzecz sie lirzed-tawi, jeżeli będziemy porównywać z potomkiem każdą matkę z osobni, 
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t av okaże sie, że potomek odziedziczył tyleż własności po ojcu ile 
0 matce, a tern samem, że pozorne podobieństwo do ojca było tylko 

tłnd/eniein wywołanem powierzchownem oglądaniem.
Łk. «Wani« dowozi .tazrne, U dziedziczno o wlunozoj tom 

„«niej przekazuje 81« (jednakowoż tylko według Ogólnych prawrdol), 
im większy był szereg przodków własności te posiadających.

Błędnem zaś jest mniemanie, że własności dziedziczne us a on , 
w generacyach muszą przechodzić na potomstwo w większej ilości- 

aniżeli własności mniej ustalone.
Słusznem jest, jakeśmy to już pierwej nadmienili, że zwierzęta 

czystej krwi z własnościami ustalonemi przekazują je potomstwu z wielką 
pewnością (stałością), jednakowoż tylko po połowie według P
wideł, jako też, że mieszańce, w których własności me są ustalone prze 
kazuia ie potomstwu niepewnie i chwiejnie. Nie dowodzi to wszak y 
naiJniei jakoby mieszańce posiadały zmniejszoną, a zwierzęta krwi czy
stej Skszoną siłę dziedziczności. Jeżeli jeszcze i dzisiaj większą wagę 
nrzYpSe Z krw! czystej i tej przeważnie używa do poprawy to d a 
tego! że czysta krew pewniej przekazuje potomstwu swe własności t zue 
nie równie prędzej Osiągnie się w stadzie zapomocą czystej | 
rzona poprawę, aniżeli przez mieszańców, me zas dla tego, jako y 
krwi czystej przelewali daleko większą częsc swych własności.

Teoryi ustalenia bronili Justinus, Menzel i Weckherlm Przeciw tym 
wystąpił Hermann Nathusius, dowodząc, że indywidualne własności zwie
rzęcia rozpłodowego mają daleko większy wpływ na pot^stwo. Niemmej 
p, szedł w ślady Nathusiusa Settegast, wynalazca dziś tak powszechnie 
używanego słowa „idywidualnej dzielności .

3. Teorya dzielności indywidualnej.
Ta teorya utrzymuje, że spotęgowanie siły dziedziczności zależy od 

dzielności indywidualnej. Jest to tylko frazes a nie teorya, g yz 
ność indywidualna to samo znaczy, co spotęgowana siła dziedziczności.

4. Teorya.
Niektórzy znów są tego zdania, że siła wzmiankowana polega na 

silniejszej organizacyi, czyli na silnej budowie ciała. Ma ona znajdo
wać się w zwierzęciu, siedziby jej jednak w ustroju me znamy.

Z tego cośmy powiedzieli dotąd, okazuje się, że żadna teorya nie 
jest w stanie należycie wyjaśnić przyczyny spotęgowanej siły dziedzi

czności jednego rodzica.
Settegast mniema, że jak z jednej strony trafiają ^yjiduat posia

dające tę siłę, tak zdarzają się z drugiej strony wyjątkowo indywidua, 
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które ją w mniejszym posiadają stopniu, aniżeli według prawideł ogólnych 
posiadać powinny, czyli krótko powiedziawszy znajdują się indywidua zu
pełnie źle dziedziczące.

Wpływ ojca i matki na kształty ciała.

Według prawideł dziedziczności ojciec i matka przelewa własności 
swe w równych częściach na potomstwo, bezwzględnie czy się ma mie
szańce lub krew czystą na uwadze.

Zachodzi jednakowoż pytanie, kto wywiera większy wpływ na 
kształty ciała, czy ojciec czy matka ?

W tym względzie mamy dwa poglądy :
Jedni mniemają, że na ukształtowanie ciała większy wpływ wy

wiera ojciec i że z tego to powodu należy w hodowli główną baczność 
zwracać na ojców.

Drudzy sądzą zupełnie przeciwnie, to jest, że matka wywiera 
przeważny wpływ na kształty ciała, ponieważ płód rozwija się w łonie 
matki i ssie jej mleko, a popierają to mniemanie i tern spostrzeżeniem, 
że Arabowie, uchodzący za najlepszych hodowców koni, daleko wyżej 
stawiają klacze aniżeli ogiery.

Obadwa mniemania są błędne, kształty bowiem ciała zależą od 
rozwoju zarodka (embryo) na podstawie tak dobrze udziału ojca jak 
i matki. Matka żywi wprawdzie płód, lecz niema wpływu na jego roz
wój, który odbywać się musi według praw fizyologicznych. Jeżeli się zaś 
zdarzy wyjątkowo, że przeważy udział jednego rodzica, zawisło to od 
zdrowia, konstytucyi i innych wyż wymienionych warunków a nie od 
rozwoju w łonie matki.

Nieda się wprawdzie zaprzeczyć, że do wyboru dobrego ojca 
przywiązujemy daleko większą wagę, aniżeli do matki, nie dlatego 
jednak, jakoby ojciec większy wpływ wywierał na potomstwo, tylko 
dlatego, że jeden ojciec potrafi zapłodnić 60—80 matek. Jeżeli więc uży
wamy do rozpłodu ojca posiadającego odpowiednie zalety, to otrzymamy 
potomstwo odziedziczające przynajmniej dobre własności po ojcu. Tym 
sposobem jedno zwierzę rozpłodowe męzkie daleko więcej w hodowli 
zdziałać może dobrego, aniżeli jedna matka i przyczynia się głównie 
do poprawy lub uszlachetnienia zwierząt całej stajni, stadniny a nawet

Zachodzi drugie pytanie, kto wywiera większy wpływ na rozwój 
pojedynczych części ciała, matka czy ojciec? Wielu bowiem utrzymuje, 
że potomstwo kształt niektórych części ciała dziedziczy więcej po ojcu,
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kMtslt innych p. to.«, i -mniej, *»
cej ojciec, drugie zas mat^a- wdziwy miałby ogromne znaczenie
w ^¡etelib^wiem na^d

, 1 -„i, lnh owakich kształtów i przymiotów, a to przez.
, “X., które się woniami - I***'

Zwolennicy te “»ryl “ T ’¿ J Mniemanie to po
into potomka, -^^e^y o.tomZ, »y po

wstał» zt,d: P”^"8“»,»“ zaś tył więcej do oela zbliżony, przeciw»,» 
siada głowę więcej do , . odznaczający się znaczną
z połączenia osła z klaczą, końskim. Ten pogląd odnoszący się
wielkością, przodem oślim, a y . , • tvjko w tym wypadku ma 
do bastardów osła jest słuszny, ale jedynie tylko w ty^ .JP 
swe zastosowanie; u innych zwierząt J^cz m owcami szla-

Przy krzyżowaniu owiec pospolitych (ordynainycnj k
chetnemi rozpoczyna się uszlachetnienie o P™o u’ 7 dnik
szego porostu wełny. Z tego niesłuszne,

męzki przelał swój przód na poto pewnej¡»leli bowiem ma naetępid 

części ciała pojawić. Zdarza się jedna i , ę wPkh u j 
chetnienie rozpoczynało się °d ^y^zek^-e potomstwu przeważnie 

Twierdzono dalej, ze ojcie p J^P . narządy
XVd?wyiwienia Tpwdukcyh Ten poglą i na niczem nie oparty, 

j68t XtXyamwielkość potomka t± ojcmc

zaś w tym względzie żadnego niema znać którei może sięW słuszne, Ł wielka maik, poei.dk da, ““^żenl.  ̂
większy płód wykształcić, niż u matki ma j P wielkość po-
praktyce wykazują zgodnie z zasadami zyo> ogn^ z 
tomka wpływ jednakowy wywierają oboj P7Pści
wają swe własności, a tern samem i wielkość po równej części.

Płeć potomka.
„ . . • takich warunków zawisła płeć po-Nasuwa się jeszcze pytanie, od jaki

tomka ?
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Poźądanem byłoby dla gospodarza hodować większą ilość zwie
rząt żeńskich, gdyż mógłby natenczas szybko rozmnożyć potomstwo. 
Dowiedziono wszakże statystycznie, że w hodowli zwierząt domowych 
rodzi się równa ilość zwierząt męzkich jak i żeńskich.

Inaczej ma się rzecz z ludźmi, w przecięciu rodzi się nieco wiecei 
chłopców aniżeli dziewcząt, ale za to w pierwszych latach życia umiera 
daleko więcej chłopców, tak iż równowaga płci następuje około lat 20 
Mimo to znajdujemy większą ilość kobiet, aniżeli mężczyzn, co ztad po
chodzi, raz że większa jest śmiertelność pomiędzy mężczyznami, a po dru
gie, że w przecięciu kobiety dłużej żyją od mężczyzn.

Chciano i u zwierząt wynaleźć przyczyny, które miałyby wywie
rać wpływ na wytworzenie się płci. Rozmaite są pod tym względem 
zapatrywania, i tak:

1. Jedni sądzą, że płeć zależy od stanu odżywienia matki podczas 
brzemiennosci i że im lepiej żywi się matkę, tem więcej rodzi samic, im 
gorzej zas, tern więcej samców. Tymczasem drudzy twierdzą zupełnie prze
ciwnie, a mianowicie że matki dobrze odżywione rodzą więcej samców, 
zas zle odżywione więcej samic. Z tego przeciwieństw^ wynika, że ani 
jedno ani drugie twierdzenie nie jest prawdziwem, gdyż jeżeli w jednem 
stadzie rodzi się więcej samców, to w drugiem więcej samic,

2’ Przewa§a Płci ma zawisłą od czasu użycia zwierzęcia roz- 
p o owego do skoku. Zwierzęta, które w pierwszym czasie odstanowienia 
t. j. z samego początku zostały zapłodnione, mają rodzić większa ilość 
samców, zwierzęta zaś w ostatnim czasie odstanawiane więcej samic. Do
świadczenie nie potwierdza tego zapatrywania.

3 Thury utrzymuje, że pleć zawisła od stopnia dojrzałości jajka 
w chwili zapłodnienia. Popęd płciowy czyli u zwierząt tak zwany czas 
gonienia się, trwa około 3—4 dni. Twierdzi, że jeżeli samica zapłodnioną 
została w pierwszym dniu (regularności), w którym to czasie jajko jest 
mniej wykształcone, natenczas wytwarza się samica, przeciwnie zaś, jeżeli 
zapłodnienie nastąpi przy kończącym się popędzie płciowym, a więc dnia 
rzeciego, natenczas spłodzi się samiec. Przy zapłodnieniu w drugim dniu 

popędu płciowego nie da się naprzód oznaczyć płci.
Twierdzi on dalej, że zwierzęta rodzące kilkoro młodych z pier

wszych jajek jako mniej wykształconych wydają samice, z ostatnich zaś 
dojrzalszych samce.

Doświadczenia w tej mierze poczynione nie stwierdzają w zupełności 
teoryi Thurye’go.

4. Płeć ma być zawisłą od wieku rodziców. Jeżeli ojciec znacznie 
jest starszy od matki, natenczas powstać ma młode płci męzkiej, jeżeli 
matka jest starszą od ojca, wytworzyć się ma młode płci żeńskiej, czyli 
ze dziecko ma tę pleć, do jakiej starsze z rodziców należy. Praktyka ho- 

owiana i tego zdania nie potwierdza, gdyby bowiem rzeczywiście tak 
było, natenczas znajdowałyby się w Tyrolu same tylko krowy: tam 
bowiem używają do rozpłodu buhajów bardzo młodych, które nieraz
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• i;P7a przeciwnie zaś krowy aż do późnego wieku,

, ■ lev:ixU“i*  «’£ ««•'>-. •* ““«“ •■” ™cz t5
J w najnowszym czasiewiele dP0Świadczeń z bydłem rogatem
ton (Texas), który na podstaw y z góry oznaczyc. Chcąc
przyszedł do przekonania, ze p P t piquefa) jałówkę po
otrzymać potomka płci się nader posilnie żywić, buhaja

i:XX- -y-« -ie “rak ’■

Zapatrzenie się matki.

ut^«« niektó^
toj,, pochodź» od ,M» dmioty Tp.daj,ee w oczy
mcy tej teoryi sądzą P b kzeinieI1Il0Ści, jub pewne wrażenia 
micom podczas kołkowanistanowczy wpływ na 
psychiczne jak np. nagłe prz g noworodków zboczenia& wywierają, -kotok ■t”

pewnych części ciała. Z "i „ nrzedmioty iak n. p. zwier-
rzy.laó w praktyce ““’praed klacz, podczas aktu spólkowani«, 
XX» »iskM źrebis“*'  W8°e“to ’szelkI,i 

»”~ie teoryi capa-

““t Wkorz.oiohy jest zabobon,
jakiego obrażenia brzucha brzennennej eamroy powstając 
’ Iw Tx - -XX“

Gdy przyszło do potaalu “¿'“te Jakóbowi przyrzekł, »»-

XaX“.“ Zl^weej XyXt X
następującego fortelu, owcom ° miejscami z kory. Te
w koryta drążki zi leszcz;y y P^, lati „pływ mWy
Ciiić naX,Tc rodziły pstrej,. Skutek ton przyprsuy, za- 

patrzeniu.



96

mb rodz*
straszeniu sie owiec kotnych na w d ?’ PrZypiSU^ niekt<W prze- 

t/eoroezniekX p; : XPLX70- JeW
*° rodzi ,i8 st01u„t„o Mdf,yozl tS1 b ’ ‘

■ pclrokatych, zboczenie to raczej na karb wyb/ykuT/
zapatrzenia zaliczyć musimy. 7 yk natury a nie

Powyższe zapatrywania są zupełnie błędno «!„• ■ •
rodzaju na zwierze hrzomio “ ■ P ®dne’ gdyż wrażenia tegowpridz,=f,r- 

inności nie można np7vnia,™„ - x . ale takich mefore-
chorobliwego T “
■ » łonie „alki podlegać „oźe chorobom. ’ b°™m

Podobne nieforemności natrafiamy także u ntacfwa i«- r 
W“„d„ii”ke iaj“ Wirt dr"6i” “ś »~yl P” 
- niekiedyd°i „X;

Wid zamydlamy, a widoczni, rwie „O do dr wl"* j“1““'
fortelu i tak, w chwili, gdy ogier jest inż n 8 W dy UZyWa 81§ 
faworytkę, podstawia się mu w miejsce ulubiZ' ^ 
stanowićmamy zamiar Nigdy iednalZ- • bloneJ innił klacz, którą od- 
płód oszukanego w ten !posób o,ip ™źono w razie, aby 
której miał pociąć i która ’ 8i po^obnym był do klaczy, do
spółkowania. Jeg° Wy°brazni§ “usiała zajmować w czasie

ćei. ^Xc?w±br mr podoz*s ** ** 

trafiać niezliezo “boZnU ° „ tk ? r“”“’’ ”MiaW "*  P^' 
każdy wie o tern 7 ’ d / Wlad°m°’ Dle zdarza si^
tejże samej rasy,’natenczas1 kla°Z ,pmz^auerskił ogierem
gauerskiej, nawet chociażby podczas” ktu spółkow^- pi“Z’
tej klaczy konia arabskiego^ «połkowama przedstawiło się

Teorya wpływu pierwszego zapłodnienia (Infectionstheorie).

Na noZ‘ je“ “iedo™“11«. 5»t poprzednia.

y apładniający, miałby wywierać sta
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nowczy wpływ i na dalsze jej potomstwo do tego stopnia, że stałoby 
ono się podobniejszem do niego, aniżeli do właściwego rodzica.

Następujący wypadek dał początek tej teoryi. Pewien Angli 
posiadał klacz wschodnią, którą odstanowił ogierem Quaggi *).  Uro
dziła ona mieszańca, u którego wystąpiły na skórze pręgi po ojcu. 
Następnie odstanowiono tę samą klacz ogierem arabskim, mimo to uro
dziła ona źrebię z podobnemi pręgami na nogach jak pierwsze młode, 
co najzupełniej przypominać miało pierwszego jej samca.

*) Quagga jestto odmiana żebry, posiada na żółtym tle pręgi brunatne,
7

Barański. Hodowla.

Z tego wnioskowano, że klacz była przejętą obrazem ogiera 
Quaggi. Podobne zapatrywanie mogą podzielać tylko tacy ludzie, któ
rzy nigdy nie byli w stadninach lub którzy będąc przy nich, niczego 
się nie nauczyli, jeżeli nie wiedzą, że prawie wszystkie źrebięta 
posiadają ciemne pręgi na nogach ginące zupełnie z wiekiem. Podo
bnież miała się rzecz z potomkiem w mowie będącym, gdyż historya 
wcale nie wspomina, czy pręgi owe utrzymały się trwale w później 
szym wieku, czy też zniknęły.

Na poparcie teoryi wpływu pierwszego zapłodnienia przytaczano 
także ten fakt, że klacz raz przez osła zapłodniona, rodzi następnie 
zwierzęta często mniej więcej doń podobne. Praktyczni hodowcy by
najmniej nie potwierdzają tego poglądu, nigdzie bowiem jeszcze nie za
uważono takiego wypadku.

Metody rozmnażania.

Metody czyli sposoby rozmnażania są rozmaite. Wybór odpowiedniej 
metody zależy ód celu, na jaki zwierzę ma się wyhodować. Głownie 
zwraca się uwagę na to, czy zamyślamy w potomku uwzględnić więcej 
kształty, czyli też jego działalność. Ze względu na postać kierujemy 
się przy wyborze tą okolicznością, czy życzymy sobie kształty rasy 
stale zachować (chów czysty), czy też zmienić (krzyżowanie), ze względu 
zaś na działalność, czyli zamierza się wyhodować zwierzę do rozpłodu 
(chów czysty), czyli też do użytku.

Następujące są metody rozmnażania:
I. Chów czysty:

1. Chów w pokrewieństwie;
2. Chów pełnej krwi;
3. Chów sam w sobie.
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II. Krzyżowanie a mianowicie:
1. Krzyżowanie w celu przemiany ras;
2. Krzyżowanie w celu wytworzenia nowych ras;
3. Krzyżowanie w celu uszlachetnienia ras;
4. Chów półkrwi.

III. Odświeżanie krwi.

I. Chów czysty.
Chów czysty jestto łączenie zwierząt jednej i tej samej rasy, bez 

względu na jakiekolwiek pokrewieństwo, n. p. parzenie koni arabskich 
między sobą, które pochodzić mogą z rozmaitych krajów lub stadnie 
są jednakowoż jednej i tej samej rasy i czystej krwi.

Od dawien dawna zachodziły i zachodzą spory, kiedy i jaką rasę 
lub jaki chów nazwać należy czystym lub mięszanym. Różni autorowie za
patrują się na to rozmaicie. Rzecz ta na pozór malej wagi ogromną ma 
doniosłość, jeżeli się zważy, że zwolennicy teoryi ustalenia przyznają wyż
szość siły dziedziczności tylko zwierzętom chowu czystego.

Historya hodowli wykazuje prawie wszędzie (z wyjątkiem koni rasy 
arabskiej lub merynosów), że krew czysta nie była nią pierwotnie, tylko 
że powstała z krzyżowania, a dopiero później, gdy produkty powstałe 
z krzyżowania łączono albo tylko między sobą albo też z inną rasą szla
chetną, wyrobiła się rasa czysta i ustalona.

I tak w koniu angielskim pełnej krwi płynie krew arabska, perska, 
berberyjska, turecka, egipska zmieszana z krwią koni angielskich kra
jowych.

Kłusak Orłowa pełnej krwi powstał z mieszaniny krwi arabskiej, 
holenderskiej i duńskiej,

bydło rasy Shorthorn pełnej krwi, z krzyżowania rozmaitych ras 
mięszanych,

Świnia angielska pełnej krwi, ze zmięszania krwi chińskiej, angiel
skiej, włoskiej i t. p.

Z przytoczonych przykładów wynika, że przez chów czysty nie na
leży rozumieć chowu, który powstał w niepamiętnych czasach i tylko ze 
zmieszania się ras czystej krwi. Aby go nazwać czystym wystarcza zupet 
nie, jeżeli prowadzony przez 7 lub 8 generacyj nie zmieszał się z krwią 
obcą, wiemy bowiem, że charakter rasy ustala się po 7 lub 8 genera 
cyach. Moźnaby co najwyżej rozróżniać:

1. chów czysty z dawna ustalony, jeżeli jest szereg przodków ez
domieszki krwi obcej nadzwyczajnie liczny i , .

2. chów czysty od niedawna ustalony, jeżeli szereg przodków JeS 
jeszcze nieliczny.

Chów czysty ma swoje korzyści i niekorzyści. Korzyścią tej me 
tody chowu jest utrzymanie rasy w czystości, według zasad bowiem
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• j • nici najpewniej da się ustalić charakter rasy w chowie czy- 
d’” di.i, “i“eJ kr” naiPewniei
CŁioi ai aie • to te» „.««»a™,, -

V ł nnczet przodków bez przymieszki innej krwi. 
bJ PXrZySÓ »ów j«; te, że rc.dko kiedy cdarz.J, cwmrcęts 

Helów i'wad: rozpłodniki czystej krwi posiadaj*  dobrą jak .de 
X Jei i P7ka^ 

myebton«“e‘y "atarainie wybierać zwierzęta rozpłodowe odznaczaj,co 

się wybitnemi zaletami.

I. Chów w pokrewieństwie.
Przez chów w pokrewieństwie rozumie się parzenie 

dnei i tei samej rasy, spokrewnionych z sobą t. j. należących do je 
dnej i tej samej rodziny. Potomstwo jednej i tej samej 
u zwierząt rodzinę a więc wręcz przeciwnie jak u ludz , g J 

Ui i tej samej matki p^ds,s.Hes- 
żywa się chowem w pokrewieństwie czyli chowem rodzrnnym Ma on 
jednak swe granice i nie rozciąga się wcale do zanadto dalekich po

tomków, a kończy z czwartą generacyą.
Jeżeli np. ¿zwiemy matkę «, ojca zaś S, nie pozostających z ob, 

w żadnem pokrewieństwie, natenczas ci rodzicami. Młode zrodzone 
z tego połączeia a, i b, są pierwszą generacyą; potomstwo poch 
dzące od a, i bt stanowi drugą generacyą, nazwijmy je 1 a- 
Młode zaś powstałe z drugiej generacyi, jest trzecią generacyą na- 

Parząc więc ax z b2 lub a3 z \ lub a, z &3, otrzy- 

zaliczamy’ także chów kazirodny (Incest- 
stopniem chowu w pokrewieństwie. Przez 
parzenie potomków z własnym ojcem lub 
także parzenie z sobą potomków jednej

zwijmy je as i &3. 
mamy dokładny obraz chowu, rodzinnego.

Do tej metody chowu 
zucht), będący najwyższym 
chów kazirodny rozumie się 
matki z synem. Tu należy 
i tej samej generacyi.odiuv hciicrdiCyi. , •/

Chów kazirodny jest przeto chowem czystej krwi w najscis j- 
szym tego wyrazu znaczeniu, daje on rękojmię ustalenia nie y o 
sności rasy, ale nawet ich spotęgowania. Jednakowoż nie na e y p 
sługiwać się ustawicznie chowem w pokrewieństwie a tern mniej c o- 
wem kazirodnym, bo chów tego rodzaju połączony jest ze znać • 
niekorzyściami. Wprawdzie rozmnażając zwierzęta chowem w^pokre
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wieństwie, otrzymuje się coraz delikatniejsze potomstwo, którego wła- 
sności rasy coraz silniej się ustalają, i na jaw występują, z drugiej 
strony atoli osłabia się organizm coraz więcej, objawia się pewna dra- 
źliwość układu nerwowego, płodność się zmniejsza, czyli jednem sło
wem następuje degeneracya (wyrodzenie) organizmu.

Trudno jest oznaczyć czas lub generacyą, w których objawią 
się złe skutki chowu w pokrewieństwie, nie posiadamy bowiem jeszcze 
dostatecznej ilości spostrzeżeń ; wiadomo jednak z pewnością, że dege
neracya objawia się daleko wcześniej w rasach hodowlanych aniżeli na
turalnych, u których to ostatnich układ nerwowy silniejszą odporność 
posiada, aniżeli u pierwszych. Historya hodowli stwierdza niekorzyści 
chowu w pokrewieństwie, nigdzie bowiem chów ten nie utrzymał się 
przez dłuższy czas ; prędzej czy później musiano się uciec do odświe
żania krwi i t. p. Ze wszystkich zwierząt domowych najgorszy wpływ 
wywiera chów w pokrewieństwie na świnie i owce.

Widoczna zatem, że chowu w pokrewieństwie tylko w pewnych 
wypadkach używać należy, a mianowicie tam, gdzie zależy nam na tem, 
ażeby ustalić charakter jakiejś nowo utworzonej rasy. W innych ra
zach należy się wystrzegać tej metody chowu, gdyż częstokroć już 
w czwartej lub piątej generacyi zwierzęta utrącają płodność.

I odobnież rzecz się ma z chowem kazirodnym, z tą jednakże 
różnicą, że tutaj występują złe skutki jeszcze prędzej, aniżeli w cho
wie w pokrewieństwie. Chów kazirodny znosi stosunkowo najlepiej by
dło îogate, w którem nie tak prędko objawia się upadek organizacyi 
i niepłodność. Konie podpadają już w czwartem pokoleniu złym sku
tkom, a najtrudniej jest chów ten przeprowadzić z owcami, gdyż śród 
nich już w trzeciej generacyi występują choroby nerwowe. Niemniej 
niebezpieczny jest chów kazirodny u świń, które pod tym względem są 
nadzwyczajnie tkliwe.

Historya hodowli mnóstwo podaje przykładów, gdzie wskutek 
chowu w pokrewieństwie wytworzono nowe rasy i ustalono tym spo
sobem ich charakter. Tą metodą wychodował n. p. Karol Colling zna
komitą rasę bydła Shorthorn, Leicester (czytaj Lester) rasę owiec Lei- 
cester, Graux, rasę owiec Mauchamp i t. p. Ci hodowcy jednak mu- 
sieli zachowywać nadzwyczajną ostrożność, ażeby osiągnąć zamierzony 
cel bez narażenia organizmu na szkodliwe wpływy chowu kazirodnego.

2. Chów pełnej krwi.
Nazwa folblut} datuje dopiero od zeszłego stulecia i oznacza 

zwierzę krwi czystej. Wyrażenia tego użyli najprzód Anglicy, a nadali 
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• koniom wyścigowym, które posiadają mało tłuszczu a na ich skórze 
zauważyć można wyraźnie przebijające się żyły podskórne. U koni 
pospolitych tych żył nie widać wcale, gdyż w miejscu tern znajduje 
się znaczna ilość tłuszczu a skóra sama jest gruba i pokryta grubym 
włosem. Zjawisko to tłómaczyli Anglicy w ten sposób, jakoby żyły 
koni wyścigowych zawierały więcej krwi, aniżeli żyły koni pospolitych 
i z tego to powodu nadali im miano folblutów. Nadto spisano wszy
stkie konie agielskie pełnej krwi w rejestrze zarodowym (Stud-Book) 
i każde nowo urodzone źrebię pochodzące z folblutów zaciągają aż po 
dziś dzień do tej złotej księgi rodowej. Do wyścigów mogą tylko takie 
konie być przypuszczone i o nagrodę się ubiegać, o których wiadomo, 
że pochodzą z rodziców folblutów i zapisane są w rejestrze zarodowym.

Wkrótce atoli rozszerzono znacznie zakres pojęcia folbluta, tak że 
dzisiaj przez tę nazwę rozumiemy nietylko konie angielskie wyścigowe, 
ale i konie arabskie, konie rasy Orłowa, bydło Shorthorn, owce me
rynosy i świnie angielskie (pełnej krwi).

Zwierzęciem więc pełnej krwi zwie się takie, które pochodzi z ro
dziców folblutów, a więc z rodu pewnego odznaczającego się zarazem 
niepospolitemi własnościami rasy.

Jeżeli parzy się z sobą dwa indywidua pełnej krwi, natenczas 
łączymy zwierzęta nietylko jednej i tej samej rasy, ale i pewnego po
chodzenia czyli rodu, można przeto z największą pewnością spodzie
wać się, że potomstwo odziedziczy w zupełności własności rodziców. 
Różnica między chowem czystej krwi a chowem pełnej krwi polega na 
tem więc, że w chowie czystej krwi łączy się ze sobą zwierzęta je
dnej i tej samej rasy, w chowie pełnej krwi nietylko jednej i tej sa
mej rasy, ale i pewnego pochodzenia. Z tej oto przyczyny posiadają tol- 
bluty ogromną wartość rozpłodową.

3. Chów sam w sobie (Innzucht).
W Anglii rozumieją przez chów sam w sobie łączenie indywiduów 

jednego i tego samego stada (ma się rozumieć chowu czystego), 
w Niemczech zaś parzenie się zwierząt jednej i tej samej rasy, jedna
kowoż rozmaitego pochodzenia, czyli różnych zawodów. N. p. jeżeli 
w jednej owczarni znajdują się merynosy zwykłe, a w drugiej mery
nosy znacznie ulepszone, natenczas owce tych obydwóch owczarni na
leżą wprawdzie do jednej i tej samej rasy, jednakowoż są rozmaitego 
pochodzenia czyli rozmaitych zawodów. Parząc owce te między sobą, 
będziemy mieć przykład chowu samego w sobie. 1 Arab hodując 
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szlachetnego konia pustyni posługuje się tą metodą, odstanawia bo- 
wiem swą klacz ogierem innego zawodu tejże samej rasy szlachetnej.

Różnica między chowem pełnej krwi a chowem samym w sobie 
polega na tern, że w pierwszym wypadku łączy się indywidua jednej 
i tej samej rasy pochodzenia dokładnie nam znanego, skutkiem czego 
potomstwo zawsze posiada własności rodziców, zaś w chowie w samym 
sobie zwierzęta jednej i tej samej rasy ale rozmaitego pochodzenia; 
w ostatnim wypadku nie można więc nigdy być pewnym, jakie wła
sności dzieci odziedziczą, a jakich nie.

II. Krzyżowanie.
Krzyżowanie jestto łączenie zwierząt rozmaitych ras ze sobą, jest 

przeto przeciwieństwem chowu czystej krwi.
Zwierzęta powstałe z krzyżowania będą zawsze tylko mieszańca

mi posiadającemi własności ojca i matki. Przy chowie czystej krwi 
czyli połączeniu indywiduów jednej i tej samej rasy potomstwo z naj
większą pewnością otrzyma zespolenie własności rodziców i zatrzyma 
w zupełności charakter rasy. Zupełnie przeciwnie rzecz się ma przy 
krzyżowaniu. Wprawdzie i tutaj płód otrzyma zespolone własności ro
dziców, ale dziedziczność jest tu zawsze niepewną, gdyż nie można się 
nigdy spodziewać typu pewnej rasy. Będzie to tylko potomek odmienny, 
że tak powiemy, zmienionych kształtów.

Krzyżowania używa się:
1. Jeżeli ma się zamiar połączyć zalety jednej rasy ze zaletami 

drugiej, a to w tym celu, ażeby mieszaniec tern większe zapewniał nam 
korzyści. N. p. jeżeli parzy się krowę pospolitą odznaczającą się po
przestawaniem na jakiejkolwiek paszy, z buhajem rasy Shorthorn, 
który, jak wiadomo, nadaje się wybornie do opasu — natenczas otrzy
ma się cielę, które obok zadawalniania się mierną paszą posiadać bę
dzie przymiot łatwego opasu.

2. Krzyżuje się takie wtedy, gdy nie życzymy sobie, aby potomek 
odziedziczał wady matki. W tym wypadku łączy się ją z ojcem wol
nym od wad, aby tym sposobem usunąć lub przynajmniej złagodzić 
wady matki zaletami ojca. Przeciwnie chcąc wyrugować wady ojca 
w potomstwie, trzeba użyć matki z odpowiedniemi zaletami.

I tak n. p. pragnąc usunąć w potomstwie wady klaczy posiadającej 
głowę dużą, ciężką, grzbiet długi, łęgowaty i krzyż krótki, należy 
użyć metody krzyżowania i odstanowić ją ogierem mającym głowę 
małą i delikatną, grzbiet krótki i prosty a krzyż długi.
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Co się tyczy celów' rozróżniamy następujące metody rzyzowania.

a często nawet występuje powrót

, dlatego więc 
i z początku

I. Krzyżowanie w celu przemiany ras.
Krzyżowanie w celu przemiany ras jest metodą chowu, za po- 

“ooą której wprowadza się do pewnej rasy obcą krew tylko raz, aby 
fasie tej nadać te własności, jakich nie posiada, a jakie pragniemy jej 
udzielić _  czyli innemi słowy, gdy zamierzamy przemienić rasę. 1 ta
n- P- bydło rasy Shorthorn wykształciło się pierwotnie pod wpływem 
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chowu krwi czystej (w pokrewieństwie), z powodu atoli tego rodzaju 
chowu osłabił się w świeżo powstałej rasie organizm i płodność zna
cznie się zmniejszyła. Celem poprawienia tej wady przedsięwziął ho
dowca jednorazowe krzyżowanie, przez co osiągnął cel w zupełności 
przymieszka bowiem obcej krwi przywróciła płodność.

W stadninie dworskiej w Kladrub, gdzie utrzymują od wielu lat 
rasę staroneapolitańskich koni w czystości, musiano się także jednego 
razu uciec do tego środka, aby poprawić organizacyą i płodność. 
Zdaje się, że i w hodowli koni angielskich pełnej krwi podobne krzy
żowanie kiedyś musi nastąpić, gdyż i tutaj później czy wcześniej przyj
dzie do degeneracyi.

Podobne przykłady krzyżowania napotykamy także i w hodowli 
psów. Charty angielskie zdelikatniały z czasem tak dalece, iż straciły 
odwagę. Wadę tę usunięto przez jednorazowe użycie do rozpłodu bul- 
dogga, skutkiem czego mieszańce zyskały na sile i odwadze, chociaż 
utraciły cokolwiek na szybkości w biegu. Przez parzenie tak skrzyżo
wanej rasy między sobą otrzymano napowrót charty odważne i rącze.

2. Krzyżowanie w celu wytworzenia nowych ras.

Panuje mniemanie, że przez zmieszanie krwi dwóch ras można 
z mieszańców nową rasą wytworzyć. Oznaczając przez ar i a2 dwa 
indywidua jednej i tej samej rasy, a przez bt i b2 dwa indywidua dru
giej rasy, natenczas otrzymamy z połączenia a± i bt młode, posiada
jące y2 własności a1 i 1/2b1 ■ podobnież z połączenia a2 i b2 młode 
z własnościami 1/2a2 i 1/a b2. Używając do dalszego rozpłodu tylko pro
duktów krzyżowania, otrzymamy zwierzęta z własnościami 1/ia1 , 
1i-t 6i i x/4*2-  W ten sposób wytworzy się nowa rasa (czyli podrasa).

Owce Mauchamp i owce Rambouillet należą do rasy merynosów, 
gdyż z nich powstały, przedstawiają jednakowoż dwa rozmaite zawody 
(podrasy). Z krzyżowania owiec Mauchamp z Rambouilletami powstały 
mieszańce, które następnie łączono tylko pomiędzy sobą. W ten spo
sób otrzymano nowy zawód owiec tak zwanych Mauchamp-merynosów. 
Z połączenia zawodu Mauchamp-merynosów z rasą Leicester i nastę
pnego łączenia potomstwa ztąd powstałego wytworzyła się samoistna 
rasa (czyli samoistny zawód) nazwana Mauchamp-Leicester merynosami.

W rzeczywistości chów ten jest tylko z początku krzyżowaniem, 
zresztą chowem w samym sobie.
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nsia<ra sie atoli z wielkim trudem i mozołem, 
dopiero po wielu latach '■■“'»ji'"'«" 'howu’ gij« bMdz0
*»’ ’ "°wo '“Mh p<""6t

przodków.

3. Krzyżowanie w celu uszlachetnienia.

Krzyżowanie w celu uszlachetnienia jest metodą chowu, za po- 
„o,ES zwierz, ~y pospolitej »szlachetnie pr^ezk, krw. 

szlachetnego zwierzęcia.
U zwierząt należy wyrazu „szlachetny“ o ile możności unikać, gdyż 

używa się go do ,,ZI1:,CZ°^ wykazać czystością
Jedni QC wyobrażają sobŁ zwierzę z przymiotami

krwi jak n p. f°lbl^\ znówyodnoSZą szlachetność tylko do powierzcho-

Xs. —*
jak n. p. zwycięzcom na ^¿awna wvrazu „szlachetności“ u zwie-

U nas używają dopiero . ’. dzisiaj słowo szlachetność
rząt. W dawnych czasach* z t0 3am0 co koń szlache-
odpowiada rasowosci tak ze k dziś podział gatunku na
tny. Wyrazu zas „rasa , pr y w dawnej polsce.
rasy, zawody, stajnie i t. p. * J nospohte i zwierzęta szlachetne;W ogólności '»“XX X“ »•'” ”« trosrow,

tością.
« K^nie możemy uwidocznić sobie tę metodę krzyżowania
?ema ’ snosób ■ jeżeli p przedstawia nam zwierzę pospolite zas 

w następujący sp»»»b. M „ob, 0,„ymamy pro-
s zwierzę szlachetne,to po po ą » j i • i/ « ; V s ze zwierzę-
dukt, który zawiera "/> P i 'li1- Parząc ,|:l el ■/ » i »/.»;
ciem szlachetnemu, otrzymamy potomstwo z w a.nosctam I. p U, , 
parz,o produkt ten znowu ze JoS “ »P»X
»lode V.P 1 ’/. s, “ ’ “^’ “„¡ej własności pospolitych,
hoduje się zwierzę posiadające
* ““wŻkt^lli^^ie rzecz tak łatwo, jak się tu szemąty-

porą do uszlachetnienia pewnej rasy. Łatwo p J<ł , P 
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dziedziczność własności rodzicielskich występuje u mieszańców niepe
wnie i chwiejnie.

Pospolicie mniemają., że jeżeli uszlachetnienie przeprowadzi się 
systematycznie przez kilka generacyi, to po niejakim czasie osiągnie 
się produkty krzyżowania prawie równające się zupełnie zwierzętom 
szlachetnym. Rezultat taki da się osiągnąć w siódmej lub ósmej gene
racyi, jeżeli krzyżowanie tego rodzaju przeprowadzało się z oględno
ścią i należytą znajomością rzeczy. W historyi hodowli posiadamy 
wiele przykładów podobnego krzyżowania, okazujących, że raz osią
gnięto tą metodą chowu znaczne korzyści, drugi raz ujemne.

W Austryi odstanawiają w celu poprawy rasy pospolite klacze 
krajowe szlachetnymi ogierami arabskiemi od 100 lat — wszakże nie 
wiele ztąd otrzymano korzyści, ponieważ nader często zdarzał się po
wrót do form przodków *).  Podobny niezadawalniający wynik uszla
chetnienia okazał się i we Francyi.

*) Nad innemi przyczynami, stojącemi na przeszkodzie uszlachetnie
niu ras krajowych nie możemy się tutaj zastanawiać, w tym względzie 
odsyłamy czytelnika do części szczególnej.

W hodowli owiec i świń napotykamy przykłady świadczące, że krzy
żowanie w celu uszlachetnienia ma nadzwyczajną doniosłość i niezawo
dnie doprowadza do celu, jeżeli się postępuje starannie w wyborze i za
stosowaniu rozpłodników, a krzyżowanie przeprowadzi z największą 
konsekwencyą. W środkowej Europie łączono przez długi czas owce 
pospolite z trykami merynosami, a z powodu ściśle przeprowadzonego 
krzyżowania uszlachetnienie owiec doszło do tego stopnia, że te prze
wyższyły nawet merynosy i otrzymały jeszcze delikatniejsze runo.

Pierwotna Świnia angielska była świnią pospolitą, przez ciągłe 
krzyżowanie pospolitych angielskich ze szlachetnemi chiriskiemi otrzy
mano rasę zupełnie podobną do świni chińskiej.

4. Chów półkrwi.
Polega na parzeniu zwierzęcia pełnej krwi z pospolitein (folbluta 

z niefolblutem), a produkt tego rodzaju krzyżowania zowie się mie
szańcem pół krwi.

Parząc folbluta / z niefolblutem n, otrzymamy mieszańca l/j f 
i 1li n czyli zwierzę półkrwi. Parząc dalej zwierzę półkrwi z folblutem 
f, otrzymamy 1/i n i 3/4/, jeżeli potomka tego znowu złączy się z fol" 
blutem /, otrzymamy młode */ g n i i/sf. Pierwszego potomka nazywa-
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v zwierzęciem półkrwi, drugiego nie nazywa się zaś zwierzęciem 
dnel czwartej krwi lub trzeciego, jednej ósmej krwi, ale zwierzę 

gające znaczną ilość własności folbluta zowie się wysoko uszła- 

ChetnNatomZte używa się niekiedy wyrazu dwóch czwartych krwi, 

mianowicie jeżeli łączy się jedno zwierzę poł krwi z mnem zwierzę
ciem pół krwi; produkt taki odziedziczy przeto po dwie czwartych czę

ści własności po ojcu i matce.

III. Odświeżanie krwi.

-Przez odświeżanie rozumie się wprowadzenie obcej krwi do za
wodu lub rasy, w której wciąż tych samych zwierząt używano do roz- 

mnażania. . ± :
Odświeżanie krwi da się zastosować tak dobrze do chowu czystej 

krwi jak i mięszanej. Co do pierwszego przytoczymy następujący przy
kład. Jeżeli parzymy ogiera pinzgauerskiego z klaczą tej samej rasy, 
a następnie potomstwo ztąd powstałe pomiędzy sobą, natencz.a 
tworzy się zawód pinzgauerów krwi czystej; używając zaś o a. « 
rozpłodu tego zawodu ogiera rasy pinzgauerskiej innego poc o zen , 
dajmy na to ze Styryi, będziemy mieć przykład odświeżania krwi je
dnej i tej samej rasy, jednakowoż innego pochodzenia.

Co do odświeżania krwi w rasie powstałej z krzyżowania: odsta- 
nawiając klacze pospolite ogierami angielskimi pełnej krwi, otrzyrn 
się konie pół krwi, a używając dalej do rozpłodu potomstwa mię zy 
sobą, otrzyma się zawód pół krwi. Jeżeli zaś następnie wprowadzimy 
ogiera angielskiego pełnej krwi, dajmy na to z Anglii, będziemy mieć 
przykład odświeżenia krwi w zawodzie powstałym z krzyżowania.

Jeżeli zwierzęta pewnego zawodu parzą się przez uższy 
pomiędzy sobą, natenczas wzmagają się ich własności do wyso lego 
stopnia, z drugiej strony atoli cierpi na tern organizacya ciała, stają 
się bowiem delikatnemi i mniej płodnemi. Zauważono zarazem, ze jeżeli 
zwierzęta zawodu zdelikatniałego odstanowi się obcem zwierzęciem 
chociażby nawet tej samej rasy, natenczas okaże się naty chmiast p 
pszenie w całej organizacyi.

Z doświadczenia tego skorzystano mianowicie w hoiowi o le , 
którym chów w pokrewieństwie najbardziej szkodzi i z tego to powodu 
zaprowadzono w każdej owczarni co 5 lub 6 lat odświeżanie krwi. Po
dobnie postępuje się w chowie koni, bydła rogatego i trzody chlewnej.
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Z licznych przykładów odświeżania krwi przytoczymy z dziejów 
hodowli zwierząt tylko jeden dokładnie sprawę tę uwidoczniający 
Gdy jednego razu bydłu rasy Shorthorn zagrażało wymarcie z po
wodu utraty płodności, założyciel tejże rasy Karol Colling zapobiegł te
mu wprowadziwszy do stada swego obcego buhaja, skutkiem czego po
wróciła natychmiast dawniejsza płodność.

Odświeżanie krwi jest przeto nader ważnym czynnikiem w meto
dzie chowu, a używa się go głównie tam, gdzie idzie o usunięcie wad 
powstałych z powodu chowu w pokrewieństwie i o zapobieżenie wyra
dzaniu się, nie grozi zaś żadnem niebezpieczeństwem, jeżeli się z oglę
dnością postępuje we wyborze zwierząt rozpłodowych.

Wybór zwierząt w hodowli.

AA każdej metodzie chowu, trzeba uwzględniać starannie tak rasę 
jakoteż i indywidualne własności zwierząt rozpłodowych, zanim się ich 
użyje do parzenia.

AAybór odnosi się zarowno do obojga płci. Tak samiec jak i sa
mica, które ze sobą łączyć zamierzamy, muszą posiadać nietylko wszelkie 
przymioty dobrych rozpłodników, ale zarazem zgadzać się ze sobą co 
do wymaganych własności. Wielokrotne doświadczenia wykazują bowiem, 
że z połączenia dwóch indywiduów, pomimo iż są doskonałemi rozpło
dnikami wogóle, nie zawsze rodzą się odpowiednie młode, ponieważ 
oprocz zdolności do rozpłodu nie zwrócono uwagi na należyty dobór 
rodziców. Gdzie się na to nie zważa, tam nie można się też spodzie
wać dobrego przychówku.

Z tego powodu przy wyborze zwierząt rozpłodowych przestrze
gać należy:

1. aby tak ojciec jak i matka były zdatne do rozpłodu i
2. aby je stosować (dobierać) do siebie, to jest, aby ojciec zga

dzał się z matką.

Ocenianie przymiotów zwierząt zdolnych do rozpłodu.
Zdolność do rozpłodu można ocenić tylko wtenczas, jeżeli się 

uwzględni działalność, pochodzenie, konstytucyą, zewnętrzne kształty, 
zdrowie i własności indywidualne, jako to : wielkość, wiek i t. p.
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a za

Shorthorn odznaczającem

I. Działalność.

Zwierzę rozpłodowe powinno odznaczać chyżo-
życzymy sobie u QJik musi być dobrym biegunem,
ścią w biegu, w y działalności wymaga się jeszcze, a y

Ł za,ta»tó pr.el.wama ™.j drUWmta »• 

' ś,”’-

iest zdolnym przekazać swe w asn dobrym lub złym rozpłodm-
mem nie można przewidzieć, CZJ J am ¿Statecznych wskazówek 
kiem, dopiero potomstwo jeg J potomstwa wskażą dokła-
do ocenienia wartości rozpłodow j. J własności na młode,
dnie, czy rozpłodnik dobrze lub zle zdolne przeka-

Jak znaczną wartość mają zwie ę V że An.
zywać swe własności potoms wu, ni , płodzi młode, od-

plącą » .k»k X> “d 40 d»
noszące także zwycięztwo po 400 
80.000 złr. a nawet i większe sumy.

Podobnież ma się rzecz z bydłem ra y 
się niepospolitą zdolnością dziedziczności.

2. Pochodzenie.

Rozpłodnik
dową, ponieważ w tym wyp notomstwo. Wiadomo, ze zwie-
i w >tim «opciu pę^ac p_ „e .U-
rzęta czystej krwi jak n. p.• J 0 mie8zańcach zaś powiedzieć
sności dziedziczne z wielkąp własności, jednakże mepe-
tego nie można. Przelewają przodków. Z tej to
wnie, a nadto pojawia ®ię przedstawiają wielką war-
właśnie przyczyny, że zwier ę y utrzymywanej stadninie pro-
tość rozpłodową, w każdej prze ospisana jest cała ge. 
wadzą starannie rejestra rodowodowe, w kio y
nealogia zawodu. . , . . ¿0 rOzpłodu powinno

Zwolennicy teoryi u8taleMa 'V1^chodze^a, mieszańce zaś należy 
się używać tylko zwierzą!ć czyś g zapatrywania) iż zwierzęta
zupełnie wykluczyć , wycho .ą większa siłę dziedziczności od
czystego pochodzenia posiadają daleko większą ę 
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mieszańców. Przekonano się jednak, że twierdzenie to jest błędnem i że 
każde zwierzę przekazuje własności swe po równych częściach. Nie. 
którzy znów popadają, w przeciwny błąd, utrzymując, że odziedzicza
nie zawisło li tylko od spotęgowanej siły dziedziczności pewnego indy
widuum bez względu na pochodzenie. Według tej ostatniej teoryi po
chodzenie zwierzęcia nie miałoby wartości dla rozpłodu, gdyby' dzie
dziczność zawisłą była tylko od jakiegokolwiek uprzywilejowanego 
indywiduum.

Pochodzenie wiadome ma zawsze wielkie znaczenie przy ocenia
niu zwierzęcia rozpłodowego i to tern większe, im jest czystszej krwi. 
Dlatego w hodowli przekłada się folbluty czystego i wiadomego po
chodzenia nad mieszańców, nigdy bowiem nie można być pewnym czy 
mieszaniec posiada zdolność przelania swych własności, jaką odznaczają 
się folbluty.

3. Konstytucya.
Przez konstytucyą rozumiemy odpowiedni rozwój tkanek, a zarazem 

siłę czyli energią, z jaką odbywają się funkcye żywotne. Jeżeli zwierzę 
okazuje odpowiedni stosunek pojedyńczych części ciała do siebie, a te 
ostatnie tworzą ze sobą harmonijną całość, tak iż budowa ciała rokuje 
sprężystość, wytrwałość i znaczną odporność organizmu na wpływy nie
przyjazne, natenczas mówimy, zwierzę ma silną konstytucyę. Przeciwnie 
zaś indywiduum nieodznaczające się regularnością pojedyńczych części 
ciała i okazujące słaby rozwój tkanek, nazywamy zwierzęciem wątłej 
lub delikatnej konstytucyi. Tak n. p. stosunkowo mała głowa w po
łączeniu z cienkiemi nogami, źle rozwiniętemi krzyżami i t. p. są ozna
kami wątłej konstytucyi.

Aby ocenić konstytucyą zwierzęcia, należy uwzględnić całą bu
dowę ciała a mianowicie :

1. Układ kostny. Zwierzę odznaczające się silnemi, dobrze roz
winiętemi i wysterczającemi kościami uważa się jako silnie zbudowane 
czyli silnej konstytucyi.

Nie należy atoli mniemać, aby kości bardzo grube były zarazem 
i bardzo mocnemi, częstokroć bardzo grube kości, są gąbczastemi i wy- 
dętemi. Taka konstytucya należy do słabej i nazywa się gąbczastą, 
nalaną, limfatyczną, jak n. p. u ciężkich koni belgijskich.

Kości niewysterczające, niewystępujące wybitnie na zewnątrz, 
źle się zarysowujące cienkie i delikatne, zdradzają wątłą konstytucyą 
zwierzęcia.
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2. «ka piersiowa. S»rok. ,
to. «MHS M»* “ ^“Ttakoye iywotoe. f*  taka

¡toto«, i >■' ten».»«- i plaska slab,,
oznacza silną k?ns.tytUCye’sJ^ae™8tytucya odznacza się znaczną ela-

3. Skóra i siersó. Silna k««y«J]ub mnie>,
stycznością i podajnoscią s y. j p0Z08tawia się go sobie
H etastyesooSĆ to, że ikaek. skórna po-
samemu. Jeżeli fa g powoli albo przez dłuzszy czas
siada znaczną siłę, ustępuje , mierny stopień elasty-
pozostaje, jest to oznaką, zesko a^ y
czności i że zwierzę me posiad g po kopytach

Silną konstytucyą poznaje ę - P kon8tytuCyi wątłej mają 
lub racicach dobrze zbudowany c . gąbczasta objawia się
sierść delikatną i drobne kopyta .^^róg j-t słaby, 
kopytami ^^“k^T^Zne i twarde jest oznaką dobrej konsty-

4. Tętno (puls) mine o-acl budowę wątłą. W pra-

s teg0
rodzaju wymaga wielkiej wpra^y ’ badanego zwierzęcia uwzględ-

Słowem, oceniamy więc kons y . ę . skóry i charakter tętna,
niając budowę mięśni, kości, klat i pier® bonstytucyę nadaje się wy-

Mimo to, iż zwierzę PO9\ada^8t “ 8zXane, zachodzą jednak 

śmienicie do rozpłodu i zazwyczaj j k tytucya nie jest pożądaną, 
w hodowli i takie ’^^Xy ^produkować

lecz przeciwnie delikatn. z|kłada wątlejszą budowę, gdyż jak
zwierzęta przeznaczone do opa P ikat ■ konstytucyi tuczą się
wiadomo z doświadczenia, zwier ę bycb j silnych nie są
daleko lepiej. Nadto zwierzęta . «rndukcvi kości jako rze-
stosowne na opas ; nie zależy nam owiem na przeciwnie zwie-
esy .topnpMnei, «le » P'»“«!)«0 •»«" <M 
rzęta przeznaczone do pracy po J 1
budowy- K r ™leżv wybór zwierząt delikatnej lub sil

Od celu zatem hodowli zalezy wyoo
nej konstytucyi.

4. Zewnętrzny kształt (extérieur).

Do ^yeb — 
rozpłodowego przywiązuje ogoł ba 
słusznie.
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W dziełach traktujących o zewnętrznych kształtach rozpłodników 
spo y amy się często z ogólmkowemi opisami wymaganych kształtów 
ciała, które mają odpowiadać pewnym formom piękna. Czytamy n. n 
„rozpłodnik męzki nie powinien mieć wielkiej głowy“ — a przecież 
ogier pinzgauerski musi ją posiadać — „zwierzę rozpłodowe powinno 
się odznaczać silnemi nogami“ — a przecież zamierzając hodować świ- 
me przydatne do opasu, wymagamy przeciwnie nóg krótkich i cień- 
kich; niepodobna więc podać ogólnego obrazu zewnetrzności zwierzęcia 
dającego się zastosować do wszystkich wypadków.

W ogolności ze względu na zewnętrzne kształty zwierzęcia roz
płodowego tyle powiedzieć można, że dobry rozpłodnik powinien mieć 
silnie i wybitnie zachowany charakter rasowy i odznaczać się odpo
wiednio i należycie rozwiniętą budową ciała.

Badanie zwierzęcia rozpłodowego.
Aby ocenić zwierzę rozpłodowe bada się najpierw, czy posiada 

charakter rasy i w jakim stopniu tenże jest uwidoczniony, następnie 
zwrocie należy uwagę na wykształcenie poszczególnych części ciała 
i stosunek ich do siebie, a nakoniec czy zwierzę badane posiada przy
mioty i cechy odpowiednie do osięgnięcia pewnego zakreślonego celu. 
Zawsze przytem pamiętać należy, że rozpłodnik to tylko dać może, co 
sam posiada. Niemniej ważny czynnik przy ocenianiu wartości rozpło
dowej stanowi pochodzenie i siła dziedziczności, wszelako nie zawsze 
można powiedzieć o tych ostatnich własnościach coś stanowczego.

Ocenianie zwierząt rozpłodowych jest trudne dla początkujących 
gospodarzy i wymaga bystrego poglądu i znacznej wprawy. Ażeby uła- 
wic so ie adanie, używa się metody punktowania wynalezionej przez 

Anglików. Tą metodą posługujemy się przeważnie u bydła rogatego, 
zwłaszcza na wystawach przy udzielaniu nagród, skutkiem czego bar
dzo łatwo następuje porozumienie się sędziów między sobą.

Każda część ciała przedstawia pewną ilość punktów i tak n. p.i tak n. p.(u bydła rogatego):
głowa..................................... ......
szyja................................  . 1
grzbiet..................................... ......
pierś.......................................... ......
krzyże ...................................... 4
kończyny przednie .... 2

s tylne.......................... 1
Wymię (jako organ nader ważny) 10

Razem 33.
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Zwierzę, które posiada 33 punktów, jest doskonałe do rozpłodu. 
Ilość punktów notuje się w następujący sposob.
Codo głowy: im więcej ta część ciała posiada charakterysty-
1 cech rasyy do której należy, tern się większą ilością punktów ją 

Ł.“ “iety 6łowy’ b,ędzie-to/i“b
4 jeżeli zaś tylko niektóre, »»tenora, notuje s.ę 3 lub

2 W s.ś giow. nie posinda ^-ycl, «tanowi rasowych, oznacza stę 

”""w ten sposób postępuj. ńę P™f Wdej • powyższych części 

'“‘zwierzę ocenione na 25 punktów, « będzie nniejsz, w.rtośó, 

u bydła rogatego zgadzaj, .¡t -t-£ 
dziewie i do ilości punktów w ogóle, następ-, o.e™ bnzdy dlas.e- 
bie szczegółowe części, notuje 1 sn-nja tlosc punktów. . .
podaje swą całkowitą sumę, te zliczają się razem i w L._._

od mającego ich 30,
1

dziowie co do ilości punktów w o; . Każdy sędzi 
w końcu dzieli się

n. p.:
1 sędzia
. 3
. 1
. 2
. 6
. 3
. 1
. 1
. 8

ogólną sumę przez liczbę sędziów

Głowa......................
Szyja..........................
Grzbiet.....................
Pierś...........................
Krzyże . ■ • • •
Kończyna przednia 

B tylna . .
Wymię.....................

Razem
25 1- 26 + 24 = 75:3=25.

Do oceniania koni nieużywa się metody punktowania, ocenia się 
krótko: koń jest zły, średni, dobry, lub bardzo dobry. nowinien

Poczatkuiacy gospodarz przy ocenianiu wartości koma powin 
sic w - ŚU Z-aó metody punktowania. Częste badam. wyrób, 
wkrótce taką wprawę, że się bez punktowania obejdzie.

5. Zdrowie.
Każde zwierzę chore wykluczać należy od rozpłodu, gdyż wydaje 

potomstwo chorowite czyli charłaki, a nadto traci wiele na sile dzie

dzicznością^ rozpoznaje gię u zwierząt z odbywania czynności ży

wotnych. Na szczególne uwzględnienie zasługują organa p ciowe a mia 
nowicie czyli są zdrowe i zupełnie wykształcone.

8
Barański, Hodowla.
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Najgłówniejszą zaś uwagę zwraca się u zwierząt rozpłodowych na 
wady dziedziczne. Do tych zaliczamy (u koni): koller, epilepsyę, wło- 
gaciznę czyli szpat, peryodyczne zapalenie ocz, kataraktę, nosaciznę, 
rozmaite narowy, perlicę u bydła rogatego i t. p. Choroby te nie wy
stępują atoli zaraz po urodzeniu, ale dopiero w późniejszym wieku, 
a czasami i wcale nie. To dowodzi, że rodzicie nie przekazują ich wprost 
potomstwu, lecz przelewają tylko usposobienie do nich.

Wady dziedziczne, o których tutaj mowa, porównać by można w me
dycynie ludzkiej z gruźlicą (suchotami). I tutaj rodzice tuberkuliczni nie 
przelewają wprost suchot na dzieci, gdyż po urodzeniu są zdrowe, ale 
odziedziczają skłonność do tej choroby, która wprawdzie nie zawsze wy
stępuje, najczęściej jednak za pierwszą lepszą przyczyną objawia się i to 
dopiero w późniejszym wieku.

Ściśle biorąc można podzielić wady dziedziczne na dwa działy, 
a mianowicie:

1. na wady kształtów i 2. na powstające z powodu słabej orga- 
nizacyi.

1. Wady kształtów są rzeczywistemi wadami, gdyż przechodzą
z rodziców na dzieci i są prawie zawsze zaraz po urodzeniu widoczne. 
Jeżeli n. p. posiada stadnik znacznie wygięty nos (garbonos), to można 
być pewnym, że błąd ten pojawi się w potomstwie. Tego rodzaju wady 
nazywamy wadami piękności ; należą do nich duże głowy, garbonosy, 
pipaki, opoje, niektóre wyrośle kostne i t. p. Zwierzęta takie wyklu
czają od rozpłodu, jakkolwiek tego rodzaju wady nie są szkodliwemi 
użyteczności zwierzęcia, ale tylko błędami piękności. Praktyczni An 
glicy nie przywiązują do wad piękności żadnego znaczenia, byle tylko 
inne własności zwierzęcia rozpłodowego dobre były i słusznie wyma 
gają, aby wady kształtów nie wywierały szkodliwego wpływu na uzy 
teczność zwierzęcia. Za przykład możemy wziąść narośl kostną (mar> 
twą kość) dajmy na to na kości nadpęcinowej. Jeżeli narośl znajduje 
się na przedniej stronie, natenczas jest nieszkodliwą, jeżeli zas znaj^ 
duje sią w pobliżu ścięgien lub stawu, będzie szkodliwą, gdyż taki o 
nalega na nogę przy nieco dłuższym chodzie, a więc zmniejsza Jen° 
użyteczność. _ _ . •

2. Wady pochodzące z powodu słabej organizacyi nie objawu^ 
się zaraz po urodzeniu, lecz występują dopiero w późniejszym wie u, 
gdyż rozpłodnik nie przelewa swej wady, ale tylko skłonność . 
jej rozwinięcia się. Za przykład posłużyć nam może włogacizna 
szpat.
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Włogacizną nazywamy zrośnięcie się kości przegubu jakoteż 
i narośle kostne na tymże stawie, wytwarzające się z powodu zapale
nia stawu skokowego. Włogacizna utrudnia ruch nogi tylnej. Przyczyną 
tei choroby jest galop (czwał) lub jakikolwiek inny chód, podczas któ
rego koń jest zmuszony przenosić cały ciężar na jedną nogę, przez co 
mocno się wstrząsa staw skokowy. Zwierzę silnie zbudowane łatwo wy
trzymuje to wstrząśnienie bez najmniejszej szkody, przeciwnie zas 
mające słabą konstytucyą, podlega zmianom chorobliwym stawu sko
kowego. Włogacizna jest przeto oznaką słabej orgamzacyi zwierzęcia 
i takiego ogiera lub matkę trzeba wykluczać od rozpłodu, me z obawy 
aby wprost przekazały tę wadę potomstwu, lecz z powodu, że odzie
dzicza ono słabą organizacyą, mianowicie wątłość stawu skokowego a tern - 
samem i skłonność do wytworznnia się włogacizny.

Jeżeli zaś ogier silnie zbudowany dostał włogacizny skutkiem 
uderzenia a więc nie z powodu dziedzictwa, ale przypadkowo można 
go użyć bez obawy do rozpłodu, gdyż w tym razie niema wady dzie
dzicznej.

Podobnie rzecz się ma z chorobami ócz. Jeżeli powstały z po
wodu słabej organizacyi, wyklucza się zwierzęta takie od rozpłodu, 
jeżeli zaś z powodu obrażenia mechanicznego, nie uważa się tego za 
wadę dziedziczną.

6. Indywidualne stosunki zwierzęcia rozpłodowego.
Badając przydatność zwierzęcia do rozpłodu uwzględnić należy 

i wiek. W ogólności wyklucza się zwierzęta za młode i za stare; za 
nadto młode bowiem płodzą zazwyczaj słabowite potomstwo i same 
w krotce tracą na sile rozpłodowej. Stare znów rozpłodniki są niepłodne, 
czasami jednak mimo starości wydają doskonałe młode.

Należy mieć także na względzie wielkość i maść rozpłodnika, 
lubo te okoliczności posiadają tylko wartość podrzędną.

II. Dobór czyli zastósowywanie zwierząt rozpłodowych.

Wybór zwierząt do łączenia nie ogranicza się na tern, aby posiadał) 
wszelkie własności dobrego rozpłodnika, chów umiejętny wymaga je
szcze aby rodzice byli dobrani do siebie, czyli aby dla każdej samicy 
wyszukać odpowiedniego samca. W praktyce napotyka się pod tym 
względem na znaczne trudności, a właśnie na tern polega cała sztuka 
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hodowcy. Dobierania zwierząt nie można się nauczyć teoretycznie, tutaj 
rozstrzyga pogląd praktyczny i doświadczenie.

Są wprawdzie pewne prawidła, których się przy doborze zwierząt 
trzymać należy, wszelako żadne z nich nie jest wystarczające, wszy
stkie bowiem są małoznaczące.

1. Najstarsze prawidło zaleca łączyć równe z równem, a że ró
wność taka nie istnieje wcale pomiędzy zwierzętami, przeto jest bez- 
zasadnem.

2. Aby łączyć podobne z podobnem w mniemaniu, że połączenie 
rodziców do siebie podobnych daje potomstwo z podobnemi własno
ściami. W niektórych wypadkach się to stwierdza, w ogólności jednak 
nie da się zastosować, gdyż częstokroć wypada łączyć dwa indywidua 
niepodobne do siebie n. p. przy krzyżowaniu, odświeżaniu krwi lub 
uszlachetnianiu. Trzymanie się tej reguły i ciągłe tylko łączenie po
dobnych z podobnemi, uczyniłoby postęp w hodowli niemożebnym 
i chów nie dałby się polepszyć. Wprawdzie własności rodziców byłyby 
ustalone w potomstwie, ale obok zalet uwieczniłoby się i wady chowu, 
od których żadna rasa nie jest wolną.

Umiejętny hodowca nie może pozostawać w miejscu, żąda on 
coraz to większego pożytku od zwierząt, a tern samem i udoskonalenia 
ich własności; pragnie iść coraz wyżej, produkować coraz coś dosko
nalszego, a zatem zasada ta jest niewystarczającą.

3. Settegast radzi, aby łączyć nierówne z nierównem, w celu 
wyrównania. W wielu wypadkach zasada ta jest dobrą, lecz odnosi 
się ona tylko do kształtów ciała, nigdy zaś do przymiotów i dla tego 
też także nie odpowiada celowi.

Postępując według tego prawidła łatwo można usunąć wady 
kształtów ciała przez użycie rozpłodnika posiadającego odpowiednie 
zalety. Jeżeli n. p. zamierza się zmienić u koni łeb owczy (garbonos), 
natenczas należy pokrywać klacze zeszpecone tą wadą ogierami o małej 
głowie i prostym nosie, wskutek czego potomstwo otrzyma mniejsze 
głowy i mniej garbaty nos. Używając do dalszego rozpłodu ogierów 
z małemi głowami i prostemi nosami można w drugiej lub trzeciej ge*  
neracyi tę wadę zupełnie usunąć.

Są jednak wady ciała, opierające się uporczywie usunięciu przez 
bardzo długi szereg generacyi. I tak n. p. rozłupane krzyże koma 
ciężkiego utrzymuje się nadzwyczaj długi czas w potomstwie, lu^° 
używa się do rozpłodu ciągle rozpłodników nie mających krzyżów rozłu-
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Wadv jednego rodzica można tylko zaletami drugiego usunąć, 
le„ „Y.można P»pr«w« i^nej wady dróg, m p. grzbietu łęgowatego 

n,leżv poprawiać grzbietom karpim (garbatym) mimo ze w oby- 
dX widach występuje wygięcie grzbietu w dwóch przeciwnych k,e- 

™”k“zhtóg. oośmy dotąd ii^je

:XX"aXi, a z wyjątkiem niektórych tylko wypadków 

„,e P'»’«^ zastósowywanie zwierz,t rozpłodu-
wych do ^siebie wskazują codziennie powtarzające się doświadczenia

I tak zdarzaX u. P- 4« buhaj w jedu.m stadzie de roz- 
płodu użyty płodzi same liche cielęta, przeciwnie zas ten sam w dru- 

^ffinLTrz^ - z końmi wyćcigowemi angielskiemi, jeden 

i ten sam ogier z jednemi klaczami wydaje doskonałe potomstwo wy- 
zczegZiahce się^także na wyścigach, z in.emi zaś klaczami we.le ż e

Co sie tyczy wielkości trzeba wybierać do rozpłodu obydwa zw.e- 
rzęta jednakowej wielkości a przynajmniej me wiele rozmącę się wzr

W nowszych czasach uważaj, odpowiedni, wielkość za zbyteczne 
ż,danie, mniemaj,c, że ona nie wywiera żadnego wpływu na dziedzi
czność, lecz mniemanie to jest błędno. Nieraz jest fizyczni, memo- 
żebnem łączyć zwierzęta różnej wielkości i tak n. p. . nie a 
połączyć Pinzgauera z kucem szkockim. Doświadczenie codzienne uczy 
że z połączenia dużego ojca z małą matką wytwarzają się m 
znacznej wielkości, że poród .taję .i, (zwłaszcza gdy miednic. )jest 
w,zka) niezmiernie trudnym. Wypadki tego rodzaju zachodu, najczę
ściej u psów, ale i u bydła rogatego nie bynajmniej “taśm,. 
Jeżeli n p. parzymy zwykłe krowy krajowe z buohajom a Ig w-kim, 
(maj,cym duż, głowę), to przy porodzi, głowa cielęcia przerzyna się

Trzeba więc w hodowli unikać łączenia zwierząt różniących się 
od siebie znaczną wielkością lub obszernością ciała.



CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA.

ROZDZIAŁ I.

Koń.
Koń należy do zwierząt ssących, do rzędu kopytowych, do rodziny 

j ednokopy  to wych.
Badania geologiczne rozmaitych pokładów ziemi wykazały, że 

ród koński już w bardzo odległej przeszłości zamieszkiwał ziemię, gdyż 
szkielety i kości wydobyte z jej głębi są niezbitym dowodem jego 
istnienia. Poszukiwania te okazały także, że koń o wiele poprzedził 
pojawienie się człowieka.

Jak wiadomo skorupa ziemska dzieli się na cztery główne for- 
macye, a mianowicie:

na pierwszorzędową, która odpowiada najgłębiej położonej war
stwie ziemi, następuje

formacya drugorzędowa czyli kredowa, dalej
trzeciorzędowa, a wreszcie
czwartorzędowa czyli dyluwium. Ta ostatnia warstwa zwana także 

popotową jest najświeższą, obejmuje ona okres lodowy i okres warstwy 
napływowej (alluvium), która jeszcze i dzisiaj w naszych oczach się 
osadza.

W pierwszo i drugorzędowej formacyi skorupy ziemi żyły tylko 
najniższe ustroje, zwierząt wyższego rozwoju nie było naówczas wcale. 
Dopiero w trzeciorzędowej formacyi pojawiają się ssące, a między temi 
i pierwsze zwierzęta jednokopytowe.
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Xe «’*. »ś ™twę tom“y* 

“ïi h pi»™s° “k,xi xz 

zwierzę o nogach ^r'X’XXTeptoj wykształcone. Zwierzę to, 
kopytami, z tt0T.h.„“°vch okresach powoli przemienia się i przybiera 
które dopiero w późniejszy Pa|eotherium. Szkielet Paleothe-
kształty konia dzisiejszego, nazy y . • t podobny tak dobrze
tom, temi dziś tak

ü:ia.r.ieia
“itoZiuuwX’ SeXium za protoplastę tyeh obydwóch 

‘ '"‘’'’"W drugim okresie lormacyi »z.clorzędęwej

tomka Paléothérium zwierzę o mjan0 iednokopytowego.
Anchitherium, zasługuj ą^e^^no^^ zakończone 3 palcami zwa- 
Wszystkie cztery nog środkowy dotykał ziemi. Dwa krótkie
nemi kopytami, z których y . ' obu stronach kości pę-
palce kopytem zaopatrzone, J Anchi'heridôw jest klasztor
omowej. Najgłówniejszym tog» zwie-Pikiermi w poblizkości Aten, gdzie znajdują się szkielety g 
rzęcia w tysiącznych egze“P^l^J formacyi znajduje się bezpośredni

W trzecim okresie R: parionem je8ZCze bardziej zbliżony
potomek Anchitherium zwa. y PP bardzo wybitnie wy-
do konia dzisiejszego, Hipparion posiadałaby i^ 

kształcone kopyto koma ^XcSe, że zasługują tylko na nazwę 
u mego juz tak małe zamieszkiwały ziemię w wiel-

Mp,,‘ik-,ię ’ z““nei

palnego (equus fosstlis czyliaugustien nieco budową zębów,
koniowi prawie zupełnie równy, rożni się jeszcze

Kości rysikowe, które widzimy u koma
kości nadpęcinowej są ostatmemi sz ą ikowe jasno przemawiają
mniej jeszcze i dziś znajdujące się mięsnie ry 
za słusznością tej przemiany.
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Kopalne szkielety i resztki członków konia geologicznego napo
tyka się w Europie, Azyi, Afryce i Ameryce, niegdyś bowiem była 
Ameryka tak z Azyą jak i Europą stałym lądem połączona. Liczne 
atoli przeobrażenia ziemi oddzieliły stary świat od nowego. W tym to 
przewrocie powierzchni kuli ziemskiej zaginął zupełnie ród koński ży- 
jący w Ameryce, tak iż przy jej odkryciu Hiszpanie nie znaleźli już 
tam wcale konia. Podobnież i w Australii nie było konia aż do odkrycia 
tej części świata przez Europejczyków.

Wielkość szkieletów konia geologicznego jest bardzo rozmaitą, 
znajdujemy bowiem szkielety zacząwszy od wielkości lisa stopniowo aż 
do wielkości przewyższającej o wiele konia dzisiejszego. Bardzo liczne 
z głębi ziemi wydobyte resztki konia geologicznego świadczą o tem, 
że w czasach przedhistorycznych było daleko więcej gatunków zwie
rząt jednokopytowych, niżeli dzisiaj. Były one rozpowszechnione po 
wszystkich częściach świata, zaginęły jednakże z powodu rozmaitych 
nieznanych nam przyczyn i tylko w niektórych utrzymały się stronach. 
W Ameryce i Australii zaginęły w zupełności, a i w Europie uległy 
zapewne zagładzie w okresie lodowym.

Jak długo bowiem panował w Europie klimat ciepły i łagodny, do
zwalający żyrafom, mamutom i innym zwierzętom, dziś tylko w gorących 
krajach znajdującym się bujać po lasach palmowych, tak długo i koń 
hasał po obszernych przestrzeniach stałego lądu. Gdy atoli ogromne góry 
lodowe posuwając się z północy zamieniły Europę w kraj zimny i po
kryty lodem, wówczas zaginął koń wraz z innemi zwierzętami niezno- 
szącemi wielkiego zimna. Zaginęła bujna wegetacya, a miasto konia znaj
dujemy renifera w środkowej Europie. Dopiero po upływie długiego czasu 
i po stajaniu lodowców, zaludniła się Europa florą i zwierzętami, które 
jeszcze i dziś znajdujemy.

Ztąd wnosimy słusznie, że po tak znacznem przekształceniu się 
powierzchni ziemi i pod wpływem nieprzyjaznych okoliczności ród koń
ski utrzymał się tylko na wyżynach Azyi środkowej, które niegdyś ota
czało od północy morze lodowate i zawalało lodami wybrzeża dzisiej
szego Turkestanu. Za tem przemawia niemniej i ta okoliczność, że dzi
siaj nie znajdujemy już tej mnogości kształtów zwierząt jednokopytowych, 
które niegdyś świat zaludniały.

Wnioskujemy dalej, że koń dzisiejszy jest potomkiem koni dzikich, 
które dotąd zdołały się utrzymać na wyżynach Azyi środkowej. Ztąd 
dopiero rozeszły się one po innych częściach świata.

Rożróżniamy dzisiaj 3 gatunki rodu końskiego i tak :
1. konia pręgowanego czyli zebrę,
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2. osła i

Km TT^Żi—iZU —»^”kó’—*“(1“J 

’’““^w^tki. «.¡»e g.tunH k.nia 

tXS- na skórze- Pręgi jeszcze u irebięcin,
:ttsXt^XTX'.-.au ¿óskiogo by.y pręgowane, za-

na trzy gatunki, prawdopodobn , . p 0B|e j Afryce,

P0ŻyWi6nia iL P’ 

uległy tak znacznym zmianom.

I. Koń pręgowany czyli zebra.
Ten gatunek koni powszechnie pod nazwą Hippotygrydów znany

, . Rip od innych paskowatością swej skory, mającej na . J
odrozma się od nnych P zebry ,rodkowa . p0.
dnolitym ciemne i wybitne p ęo J odmianach w stanie
łudniowa część Afryki, gdzie znajduje się w kilKu ie
dzikim. Wyszczególnia się szybkością biegu i odwagą, 
polują krajowcy dla mięsa i s^' zebry tak zwaną Quaggę oswoili

Dotychczas je ną y młodym wieku, oswajają je
osadnicy holenderscy Łow^ Quagg Quagga przy

Pt, przy * niebezpieczeństwie wydoje g.os

‘ Łr—gaS6^“ a™»™*»«  

konia pręgowanego, temi są.
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1. Zebra. Na białem tle ma białe pręgi począwszy od głowy 
aż do krzyża. Szyja i brzuch nie są paskowate.

2. Dauw, który na tle szarem ma pręgi nieco ciemniejsze.
3. Quagga. Na tle źółtem posiada na głowie, szyi i plecach pręgi 

brunatne. Tył jest niepaskowany.

2. Osieł.

Do zwierząt słabopaskowanych jednokopytowych należy osieł. 
Budowa jego jest podobną do konia, jednakowoż nie posiada ani 
zgrabności ani tych pięknych kształtów, jakiemi się koń odznacza. Nadto 
różni się od niego ciemną pręgą biegnącą przez grzbiet i taką samą 
Pręail przez plecy. Ogon ma podobny do krowiego, u góry pokryty 
sierścią, a na dolnym dopiero końcu wołochatą opatrzony kiścią, uszy 
długie i ciężkie; głos osłów jest ryczący, piskliwy.

Ojczyzną osła jest Azya, a mianowicie środkowa i południowa. 
W tych oto okolicach żyje on jeszcze i dzisiaj w stanie dzikim.

Odpowiednio do krajów, w których zamieszkują osły, rozróżniamy 
5 odmian. Z tych najwięcej zajmującą jest jedna odmiana zwana pół- 
osłem (Dżiggitaj), ponieważ nadzwyczaj podobną jest do dzikiego 
konia i trudno go nawet odróżnić. Jest on tak chyży, iż ucieka lotem 
błyskawicy i nie da sią oswoić. W tych przeto przymiotach nie ustę
puje wcale koniowi dzikiemu.

Osieł domowy pochodzi od dzikiego arabskiego, ponieważ jest do 
niego najbardziej podobny. Prawdopodobnie człowiek oswoił osła 
daleko później, aniżeli konia. W jaki zaś sposób przeszedł osieł ze 
stanu dzikiego pod opiekę ludzką nie wiemy; musiała to być bardzo 
mozolna praca, jeżeli zważymy, że osieł dziki jest dzisiaj prawie nie 
do ułaskawienia.

Osieł europejski jest skarłowaciały i zdegenerowany, gdyż utrzy- 
muj‘i S° w nader złych stosunkach. Z powodu wielkiego umiarkowania 
i niewybredności pokarmów jest dla klas uboższych nader pożytecznem 
zwierzęciem. Do pociągu nie nadaje się, ale tylko do jazdy wierz
chem lub dźwigania ciężarów jako zwierzę juczne. Nieco lepszej opieki 
doznaje osieł w południowych krajach Europy a mianowicie w Hisz
panii i w południowych Włoszech, gdzie używają go do chowu mułów.

Z połączenia osła z koniem powstają bastardy i tak:
Klacz pokryta osłem rodzi muła, 
oślica odstanowiona ogierem rodzi osło-muła
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“^’tele^śzem zwierzęciem ju.zn.rn 

“pkU-n « "o offioy,

,liqXT' od mula. Z t.g. tez powodu rz.dk. go

kiedy hodują- . . H • Kenicyi i Arabii znacznie się
O.iel wschodni mulej Azy., W “ ponieważ nu wschodzie

.różni od o.h zachodniego »VU «“Sta J ’ P Wstutek „„annego 
przywiązuj, do chowu ocla bardzow .1 k, w,«g^ , p0.

utrzymywania i pielęgnacyl białych z czerwoną pręgą
miedzy których za najlepszą uchodzi rasa . y . k8ztałtami
przez ^grzbiet. Osły rasy tej wyszczegozwierzęta 

ciała, pojętnością, P^^^^Tasze nie mogą iść w porównanie, 
juczne, znacznej wartość odzwyczaj mądre, które nie
Wogóle osieł wschodni jest to z - pustynią, prowadzi
potrzebuje żadnego przewodnika . - P y kier^nku ani w gtacyach 
za sobą całą karawanę me myląc się a _ nieprzydatny,
wypoczynku. Ma ruch powolny i do pociągui J Pn£Jzwyczaj 8ilnie

Muły wschodnie odznaczają się W' . ? Częstokroć są one
zbudowanym grzbietem i pięknoó.i, k.ztaho« 
. wiele droższe, aniżeli szlachetne kom. urąbsk.e.

3. Koń właściwy.
• • od zebry i osła. Posiada on na wszystkich

Koń różni się znacznie od zebry i ostrogą, które
czterech nogach po dwa wyrostki, zwan Qa ednich. Głosem ko- 
spostrzega się ^^PP^^y8 Zmaite głosy, osła ryk piskliwy 
ma jest harmonijne rżenie, zeo y
i nieprzyjemny. . rozmaitych ras konia, i z tego powodu

Dziś istnieje wielka ilo koński nie wytworzył się z je-
dawniej mniemano, że pierwo ni .n7łnft;te rasy z rozmaitych po-
dnego wspólnego Prar°dZ1Ca’ nie rozumiemy jednej pary pier-
wstały. Przez prarodzica lu p' J iecz caj rdd< W no-
wotnej, której potomkami sąwys;ąpienia Darwina na polu 
wszym czasie, mianowicie o dążność do wyprowadzania wszy-
W przyrodniczych, wytworzył. ^konuńi fe.«my, « w.zy.tk,e 

stkich zwierząt z jednego szcz p , wsnólnetro rodu (gniazda). Tomy dzi.iej.zyeh koni wyszły z 18
twierdzenie popierają następujące spostrzeżeń .
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1. W oczach naszych wytwarzają się przez krzyżowanie iako to- 
j rozmaite inne wpływy nowe rasy, dotychczas nie znane; inne z»- 
zacierają, się i giną bez śladu.

2 Wszystkie rasy końskie nietylko mnożą się z sobą, ale i ich 
potomstwo. Przeciwnie rzecz się ma z osłem i źebrą. Koń, który 2a 
pładnia osła lub zebrę, płodzi bastardy osła lub zebry, potomstwo po
wstałe ze związku tego jest już między sobą niepłodne.

. 3. Wszędzie i w każdej części świata mają konie zwyczaj grze- 
ama przednią nogą, mianowicie gdy są głodne. Jest to przyzwyczajenie 

oczywiście pochodzące od praojców, którzy w zimie wygrzebywać mu’ 
sieli kopytem źdźbła uschłej trawy z pod śniegu na pożywienia. Z tego 
zwyczaju, który pierwotnie był nieodzowną potrzebą, wnioskujemy, że 
w^ystkie dzisiejsze konie pochodzą z jednego wspólnego szczepu czyli 
rodu. -Lak n. p. grzebie pies domowy, podobnie jak lis, wilk i szakal 
jeszcze i dzisiaj ze zwyczaju, ponieważ niegdyś był to dla niego ko
nieczny warunek życia. Grzebanie nogą jest koniowi tak dalece wro
dzone, ze konie hiszpańskie, które całe wieki nie miały potrzeby uży
wania tego zwyczaju, zabrnąwszy w zdziczałym stanie na północ Ame
ryki zmuszone potrzebą natychmiast go sobie przypomniały i użyły go 
do wygrzebywania pokarmu z pod śniegu. Wróciły więc do trybu ży
cia swych przodków. Domowe bydło rogate w podobnych warunkach 
same sobie pozostawione zdycha z głodu, bo nie umie chwycić się 
^ego sposobu i tjlko jeden bizon amerykański naśladuje w tym wzglę-

4. Jeszcze i dzisiaj napotyka się na wyżynach azyatyckich konia 
zwanego^ tarpanem, który w zimie z pod śniegu wygrzebuje sobie po- 

a™’ Zwyczaj grzebania nogą wskazuje nam zarazem, że pierwotny 
to onia zamieszkiwał kraj, który corocznie pokrywał się śniegiem.

zy dzisiejszy koń domowy jest bezpośrednim potomkiem konia 
zi lego, żyjącego na wyżynach Azyi, jak to niektórzy autorowie 

twier zą, czy też pochodzi od innego gatunku (który dziś już nie znaj
duje się w dzikim stanie), nieda się ściśle oznaczyć.

W którym czasie i który naród oswoił konia i przeprowadził go 
ze stanu dzikiego do domowego nie posiadamy żadnych pewnych wia- 

omosci, gdyż oswojenie nastąpiło jeszcze w czasie przedhistory*  
cznym. Z nieco większą dokładnością da się wskazać miejce, gdzie go 
ułaskawiono pierwotnie.

Pierwszą kolebką konia domowego była niezaprzeczenie Azya 
środkowa, tu bowiem sięgają pierwsze wiarogodne podania o używaniu 
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konia i ztąd rozpowszechniły go narody po świecie. Daleko później do- 

sie on do Arabii i Egiptu.
Na najstarszych piramidach egipskich, na których uwidoczmonem 

iest całe życie dawnych tego kraju mieszkańców, znajdujemy malowidła 
Ji rzeźby owcy i wołu, konia zaś jeszcze niema, co naprowadza nas na 
domysł,7 że naówczas konia domowego jeszcze me znano. Dopiero na 
nóźJeiszych pomnikach około 2500 lat przed Chr. pojawiają się pomiędzy 
innemi zwierzętami i konie. Są one wymalowane lub wykute na pira
midach dynastyi Faraonów w zaprzęgu do wozów bojowych Nie pod
lega prawie wątpliwości, że koczujące plemiona Azyi (Hyksos), które 
podbiły Egipt i prawie 500 lat panowały, przyprowadziły z sobą i roz
powszechniły konia. Za słusznością tego domysłu przemawia jeszcze 
i to, że w najstarszem wiarogodnem źródle historycznem t. j. w biblii 
Genesis XII, wyliczone są podarunki zwierząt egipskich, przeznaczonymi 
dla Abrahama, między którymi nie znajdujemy koma Z tych zrode 
słusznie wnosić wypada, że koń domowy wyszedł z zyi i ze z o o 
Babilonu dostał się do Egiptu, gdyż tam rozwinęła się pierwej kul ura, 
aniżeli w Egipcie. Na świątyniach assyryjskich znaj ują się p as 
rzeźby, pozwalające powziąść niejakie wyobrażenie o zwyczajac i zy 
owego ludu. Koń wykuty na tych najstarszych pomnikach jest prze - 
stawiony jako bóstwo słoneczne. Koń domowy w owych czasac za 
mierzchłej starożytności musiał być bardzo cennem zwierzęciem, gdyż 
pierwotnie nie był używany do potrzeb domowych, ale tylko obrzędów 
religijnych i wojny. Był on towarzyszem królów, wodzów i kapłanów. 
Narody koczujące, które posiadały znaczną ilość koni, miały ogromną 
przewagę nad narodami osiadłemi, trudniącemi się rolnictwem 1 po- 
zbawionemi konia. Tylko przewagą swej konnicy hordy azyatyckie 
zawojowały Egipcyan. Hunnowie, Mongołowie, Tatarzy, Węgry i urcy 
rozpościerali sie konno po ogromnych obszarach i podbijali narody. 
Toż samo powtórzyło się w Ameryce, gdzie Kortez z garstką konnicy 
hiszpańskiej potrafił zawojować Mezykanów.

Z Egiptu rozeszły się konie po całej północnej Afryce, a zdaje 
8ię, że dopiero ztąd przeprowadzono je do Grecyi, Włoch i iszpan

Trudno jest oznaczyć czas, w którym człowiek oswoił konia i inne 
zwierzęta. Co do Europy posiadamy jednakże niektóre wskazówki, 
przemawiające jasno za tern, że daleko wcześniej przyswoił woła, owcę, 
kozę i psa i przywiązał je do siebie, aniżeli konia.

Na widownię świata występuje człowiek dopiero w ostatnim okresie 
formacyi t. j. dyluwium. Znał on więc jeszcze mamuta i olbrzymiego je
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lenia Europy, był jednakże dzikim i nie posiadał żadnej innej broni jak 
gałęzie drzew i kamienie.

Jak długo zamieszkuje ród ludzki ziemię, nieda się dzisiaj oznaczyć 
z dokładnością. Zdania badaczy różnią się w tym względzie znacznie od 
od siebie. Häckel szacuje istnienie człowieka na 20.000 lat wstecz, mniema 
atoli, że i 100.000 lat upłynąć mogło. Lyell przyjmuje 50.000 lat jako 
czas, w którym żył równocześnie z mamutem i niedźwiedziem jaski
niowym.

Nieco później nastąpił okres, w którym człowiek osiągnął pierwszy 
szczebel kultury i wyrabiał z kamienia swe narzędzia. Były one ciosane 
z twardego krzemienia w kształcie owalnego i niezgrabnego toporka. Kamień 
osadzony w rozszczepane drzewo i obwiązany silnemi wiązami roślin, służył 
mu za broń i za domowe narzędzie. Okres najgrubszych wyrobów czło
wieka nazywamy epoką kamienną (die ältere Steinzeit), trwał on bardzo 
długo, a jaskinie były mieszkaniem ówczesnych ludzi.

W późniejszym czasie nauczyli się ludzie wygładzać kamień i wyra
biać nieco lepsze narzędzia, powszechnie celtami zwane. Ten okres nazy
wamy epoką kamienia wygładzonego.

W dalszym rozwoju budowano dla lepszego uchronienia się przed 
nieprzyjaciółmi i zwierzętami drapieżnemi w pobliżu rzek i jezior budowle 
nawodne. Były to mieszkania pokryte dachem, spoczywały na palach wbi
tych w wodę nad brzegami rzek lub jezior. Wiek najdawniejszych bu
dowli palowych obliczają w przybliżeniu na 5.000 do 7.000 W tym okre
sie nie znajdujemy nigdzie kości konia, gdy przeciwnie napotyka się 
w odpadkach kuchennych prawie w każdej budowli palowej na rozmaite 
najczęściej porozłupywane kości tak zwierząt domowych jako też i dzi
kich. Zdaje się więc, że ówcześnie źyjące narody nie znały jeszcze konia 
domowego, gdy przeciwnie wół, owca i pies już od dawna otaczały czło
wieka.

Pod koniec okresu budowli palowych wynaleziono wskutek usilnego 
tarcia drzewa suchego ogień i w tym oto czasie obłaskawiono konia, 
z którego to powodu przedstawiano ogień i konia przez długie czasy 
w blizkim stosunku ze sobą. Jako zwierzęcia nader cennego używano go 
pierwotnie tylko do celów religijnych lub wojennych. Zdaje się, że ciągle 
od wschodu przybywające ludy wyniszczyły ogniem palowe grody dawniej
szych mieszkańców, a zarazem i konia domowego sprowadziły ze sobą do 
Europy.

Nie da się zaprzeczyć, że już w okresie kamienia wygładzonego 
i budowli palowych konie zamieszkiwały Europę, były to jednakże dzikie, 
na które ówczesny człowiek polował, należały przeto do dziczyzny. Zresztą 
nietylko naówczas, ale i przez długie wieki późniejsze żyły w Europie 
konie dzikie, o których często wspominają pisarze rzymscy.

Możemy więc twierdzić, że koń, który stał się zwierzęciem domo- 
wem, tak dobrze pochodzić może od dawnego konia dzikiego europej
skiego, jako też i konia dzikiego jeszcze dziś żyjącego w Azyi. Byc 
może, że dzisiejszy dziki koń azyatycki t. j. tarpan jest jedynym praojcem 
konia domowego, atoli twierdzenia tego nie można poprzeć żadnemi do 
wodami.
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Historya konia domowego.
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Daleko szlachetniejsze i znaczniej większe są konie assyryjskie 
jakie napotykamy już na najstarszych rzeźbach Nimrodu, Kujundżyku 
i t. p. Koń assyryjski ma zarysy i kształty konia szlachetnego w ogól
ności, odznacza się pięknie zarysowaną głową, szyją w kabłąk wygiętą, 
silnym grzbietem i równym krzyżem. Ich chód jest dumny i okazały.

Jeszcze szlachetniejszym przedstawia się koń perski na ruinach 
Persepolis. W Persyi przyczynił się do zamiłowania chowu koni naj
więcej Cyrus, który pracował nietylko nad rozwojem kawaleryi, ale 
urządził poczty i założył ogromne stadniny. Konie perskie zajmowały 
przez cały ciąg starożytności pierwsze miejsce między końmi ówcze
snego świata; pochodzące z okolic Nicei i Medii stawiano najwyżej.

Daryjusz zawdzięcza perską koronę rżeniu swego konia.
Rzymianie posiadali już za czasów królów jazdę i walczyli konno 

na wozach przeciw Sabinom i Gallom. Koń starożytnych Rzymian, jaki 
n. p. znajduje się na posągu Marka Aureliusza, różni się od gre
ckiego znacznie; jest nieco większy, masywniejszy, o szerokich i spa
słych krzyżach.

W trzecim wieku przed Chr. koń numidyjski (którego potomkiem 
jest dzisiejszy berberyjski) i partyjski największą miały reputacyą. Liwiusz 
powiada, że konie Numidyi były małe, chude, o szyi grubej i na pierwszy 
rzut oka wcale niepokaźnie wyglądające. Mimo to jazda Numidów dzielnie 
się spisywała i wyborne przyniosła usługi Hannibalowi. Wielką rolę od
grywały także konie Partów. Lud ten, jak się zdaje, pochodzenia mongol
skiego walczył tylko konno, a jego konie nie wiele się różniły od scy
tyjskich. Były małe, niepokaźne o długiej kudłatej grzywie i odznaczały 
się niezmierną rączością, tak że w ucieczce były niedoścignione.

Z koniem germańskim zapoznaje się Rzym w drugim stuleciu przed 
Chr. przy najściu Cymbrów i Teutonów, którego tym razem powstrzymał 
Maryusz, lecz odtąd napady Germanów powtarzają się coraz częściej. Wal
czyli oni konno, na wozach, lub pieszo obok konia i wielką miłością ota
czali to zwierzę. Mitologia ludów germańskich ubóstwia konia, tak że 
wszyscy ich Bogowie są jeźdźcami, a konie białe uważane są za święte.

Ówcześni pisarze rzymscy opisują konia germańskiego jako małego 
wzrostu nie odznaczającego się ani pięknością kształtów, ani chyżością; 
z tego wnosić wypada, że starogermański koń zupełnie inny był, aniżeli 
dzisiejszy koń niemiecki, nie był ani tak wielkim, ani silnym jak dzi
siejszy. Nawet szkielety wydobyte z dawnych grobów Hunnów wskazują, 
że to były konie średniej wielkości.

Cezar uznał koDie germańskie za niezdatne pod kawaleryę i dlatego 
sprzymierzonym posiłkowym plemionom germańskim rozdawał konie 
rzymskie.

Z powodu eiągłej styczności Germanów z Rzymem konie germańskie 
znacznie się poprawiły, tak, że za czasów Nerona Rzym wysoce je cenił 
i o nie się ubiegał.
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W nierwszem stuleciu Juljusz Cezar zdobywszy Galię zapoznał się 
konieni galijskim i cenił on bardzo jazdę Gallów, a koma ich uważał 

za lepszego i o wiele piękniejszego od germańskiego. ,
Za cesarstwa, konie galijskie polepszyły się znacznie, tak ze ówcze

śni pisarze na równi je stawiają z końmi hiszpańskiemi i italskiemu Naj- 
starożytniejsze medale galijskie noszą na sobie wizerunki koma w rożnej 
postawie i pozwalają wnosić, żc był o wiela silniejszy i dłuzszą miał szyję 

°d k°W dawnej1 Brytanii za czasów Cezara, krajowcy zaprzęgali swe małe 
i dzikie konie do wozów wojennych. Widoczna, że na połnocy, podobnie 
jak w starym Egipcie i podczas oblężenia Troi, najprzód używano kom 
do zaprzęgów, dopiero później pod wierzch. ,

Na półwyspie Iberyjskim, już od najdawniejszych czasów znajdowały 
się dobre konie i zdaje się, że pierwotnie Fenicyjame wprowadzili je tam 
że wschodu. Do ulepszenia konia hiszpańskiego, najbardziej przyczynili się 
Kartagińczycy. Strabo przedstawia nam te konie w najlepszem swie e 
i powiada, że co do rączości, wcale nieustępywały komom Partów.

Podczas gdy w Azyi i Afryce rasy koni przechowywały się stale, 
w Europie zaszły wypadki, które istniejący stan rzeczy zupełnie przeisto
czyły. Nieznane dotąd ludy dzikie konne, nieprzeliczonemi hordami wy
lągłszy z stepów, zalały Europę, wskutek czego połączył się świat hip
piczny wschodu z zachodem.

W czwartym i piątym wieku po Chr., chwieje się cesarstwo rzym
skie pod naciskiem barbarzyńców. Konstanty W. przenosi stolicę z Rzymu 
do Bizancyum, a wędrówki narodów, wywołują straszny chaos i najroz
maitsze zmieszanie się wszystkich dotąd istniejących typów 'om. o wo 
dzą Alaryka zajęli Wisygoci Rzym, ztąd rozleli się na Galią i Hiszpanię 
i wypędzili tutaj już osiadłych Wandalów, Swewów i Alanów, które to 
ludy przyprowadziły ze sobą konie slawiańskie.

Anglo-sasi opanowują Brytanię, a Atylla wódz Hunnow, przybywszy 
z głębi Azyi, pustoszy środkową Europę. Wreszcie upada Rzym, a Ostro
goci pod wodzą Odoakra zajmują stolicę świata. , .

Z tego chaosu rozmaitych narodów i rozmaitych typów koma dźwi
ga się Hiszpania pod panowaniem Maurów. Arabowie, Maurytanami zwani 
zdobywają Hiszpanię i południową Francyę. Ci przyprowadzili ze sobą 
konie wschodnie. W roku 732 po Chr. stacza bój lekka kawalerya mau- 
rytańska z ciężką jazdą Karola Martela na polach Poitiers, o raz piersi 
szy występuje w historyi na widownię ciężki koń, którego już wówczas 
hodowano w północnych stronach państwa niemieckiego. Nie jestto ow 
lekki i szczupły miernej wysokości, jakiego widywano dotąd u Brekow, 
Rzymian i Germanów z epoki Cezarowej, ale koń wyższy, si mejszy i ęgi 
z północy, wypasiony na żyznych łąkach nadmorskich. Na grzbiecie tego 
potężnego rumaka rozwija się rycerstwo średniowieczne.

Na wschodzie z rozkrzewieniem się wiary Mahometa nowa nastaje 
era hippiczna dla konia wchodniego. Koń pustyni okrywa się sławą i staje 
się dla człowieka przedmiotem namiętnej pieczołowitości i niemal religij
nego poszanowania; zdobywa on sobie pierwsze stanowisko w swoim ro-

Barański, Hodowla.
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dzie, staje się koniem modnym i szybko rozszerza się po Włoszech i ca
łej Europie.

Karol W. łoży usilne starania około hodowli koni i zakłada mnogą 
ilość stadnin, w których pielęgnowano konia wielkiego i ciężkiego. Wtym 
czasie nastaje używanie siodeł ze strzemionami i kucie koni. Wynalazek 
strzemion był naturalnym następstwem używania konia wysokiego, kiedy 
się bowiem łatwo wskakiwało na konia miernej wielkości poprzednich 
wieków, niepodobna było bez strzemion dosiąść ogromnego konia 
północnego.

Ówczesne konie ciężkie nazywają się końmi bojowemi rycerstwa. Za 
czasów Cezara (57 roku przed Chr.) nie było jeszcze tych koni; Cezar 
bowiem nic o nich nie wspomina, mimo, że mu ich ojczyzna dzisiejsza 
znaną była, przeciwnie opisuje konie alpejskie, normandzkie jakoteż konie 
batawskie i belgijskie jako małe i pospolite. Z tego wnosić wypada, że 
wielkość i rozrosłość konia ciężkiego wyrobiła się z czasem przy odpo
wiednim chowie w połączeniu ze stosownym pokarmem i warunkami wil
gotnego klimatu.

Koń ciężki stał się niezbędnym dla rycerstwa średniowiecznego. Dźwi
gać on musiał na grzbiecie rycerza w pełnej zbroi ważącego przeszło 200 
kilogr. i wytrzymać w turniejach w gonitwie uderzenie kopii. Z tego po
wodu zajmywano się w wiekach średnich chowem tych rosłych i potężnych 
koni, które pielęgnowano z wielką starannością. Produkowano je przewa
żnie w prowincyach nadmorskich. Nie trzeba jednakowoż myśleć, że kon 
rycerski średniowieczny był zwierzęciem nadzwyczajnej wielkości i ciężko
ści jakiemi są n. p. dzisiejsze flamandy lub konie piwowarskie londyn 
skie. Z wizerunków pozostałych z owych czasów, są one więcej do na
szych Pinzgauerów lub Perscheronów podobne.

Podówczas dzielono konie na trzy kategorye: 1. bojowe rycerskie, 
2. do marszu lub podróży (kleppery) i 3. do parady (destriery). K°n 
bojowy był ciężki, podróżny nieco szczuplejszy, paradier zaś lekki i ra" 
sowy o pięknych kształtach. Paradiera używano głównie do świetnyc 
i okazałych, niemniej do jazdy dla kobiet. . ,

Z wynalazkiem prochu strzelniczego upadło rycerstwo a z tym i c w 
konia ciężkiego.

W 12 i 13 stuleciu wojny krzyżowe wywarły i na konie waz J 
wpływ, Europa zapoznaje się z końmi wschodniemi i już odtąd ciąg 
używa ich do poprawy ras krajowych. W tym czasie wsławił się koń IW 
pański i zajął pierwsze stanowisko w świecie hippicznym; o konia an 
luzyjskiego ubiegali się Francuzi, Włosi, Niemcy i Polacy. Dziane e^ 
zwany był nadzwyczaj pięknej urody, o szyi majestatycznej i po 0 _
zagiętej jak u łabędzia, o silnych członkach i wysokich nadpęcinach. 
mniej odznaczał się łagodnością, rączością i tak zwanym chodem 11SZJ\O_ 
skim. Dzisiaj koni tych już niema, pozostał tylko zdegenerowany P 
mek, którego zaledwie porównać można z praojcami. , -«żkie-

Do Anglii wprowadzili Normandowie w 11 wieku konie ci.- 
Wkrótce przybyły tam konie wschodnie w znacznej ilości, które 
czątek zmianom i przeobrażeniom niegdyś tak niepokaźnego °nia 
tańskiego. W tych to czasach zaprowadzili Anglicy wyścigi konne,
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;uż wtenczas nosiły charakter igrzysk ludowych. Napady Mongołów, Ta
tarów i Turków zapoznały Europę z końmi wschodniemi.

We Włoszech wsławił się koń neapolitański, górując tak przymio
tami jak niemniej i wspaniałą urodą po nad inne konie.

W 16 i 17 wieku rozwinęła się hippiczna sława Polski. W Polsce 
hodowano ogromną ilość koni, a w ustawicznych walkach z Tatarami 
i Turkami rychło oceniono wartość koni wschodnich. W żyłach rumaka pol
skiego ówczesnych czasów płynęła przeważnie krew wchodnia, która usta
liła mu sławę najdzielniejszego inajwytrwalszego konia do trudów wojennych.

W 18 stuleciu koń angielski zdobył sobie sławę w świecie. Spro
wadzanie ciągle stadników krwi wschodniej i umiejętne krzyżowanie, wy
robiły konia pełnej krwi, który od tego czasu pierwsze zajmuje miejsce 
w świecie.

Z upadkiem rycerstwa i utworzeniem wojska stałego w państwach 
europejskich wzmogła się potrzeba koni wojskowych i to w znacznej ilo
ści. Stadniny dworskie nie wystarczały już i nie mogły zadość uczynić 
tak znacznym potrzebom, wskutek czego rządy zmuszone były zakładać 
stadniny wojskowe i krajowe. Hodowla konia przybrała kierunek pewny 
i stały, ustąpiły zaś owe najróżnorodniejsze krzyżowania, któremi się od
znaczały ubiegłe wieki, natomiast chów czysty zaczął przybierać coraz 
większe rozmiary.

Rewolucya francuzka niszczy konia wybujałego w stylu Rococco 
z czasów Ludwików o ruchach zgrabnych i wymuszonych, a małej war
tości w polu.

Dzisiaj zapanował prąd dążności wytworzenia dobrego materyału 
końskiego tak do użytków wojennych jakoteż i do pracy. Koniom woj
skowym starają się nadać hart, wytrwałość i chyżość, koniom przeznaczo
nym do pracy, zwiększoną masę ciała a z tem i większą zdolność i siłę. 
Oprócz tych dwóch kierunków istnieje niemniej i chów koni zbytkowyeh.

Terminologia konia.

Powszechnie najcenniejsze to zwierzę domowe nazywa się koniem. 
Kadają mu jednak ze względu na jego szczególne własności i inne 
mtana jak n. p. rumaka. Wyraz rumak, używany dziś tylko w mowie 
poetycznej, oznacza konia rycerskiego, krwi szlachetnej; dawniej na
zywano u nas rumakiem konia pochodzenia wschodniego.

Ciekuny lub bieguny są to konie odznaczające się szybkością 
1 chyżością biegu.

Konia pospolitego (ordynarnego) szpetnego i wychudłego nazy- 
szkapę, bronowłoką, kłysiem, marchę lub szewluchę.
Koń świeżo do wojska zakupiony nazywa się remontą.
Co do płci:

9*
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Koń męzki, zdolny do rozpłodu zwie się ogierem, drygan- 
tem, rozpłodnikiem, reproduktorem, stadnikiem lub 
ojcem. Każdy ogier, posiadający organa płciowe prawidłowe, ma 
obydwa jądra w mosznach; ogiery zaś, u których jedno tylko jądro 
znajduje się w mosznach, drugie zaś pozostało w jamie brzusznej, na
zywamy wnętrami. Tak samo zowiemy i takie konie, którym pod
czas wałaszenia (kastrakcyi) jedno jądro wyjęto, drugie zaś pozosta
wiono. Wnętry, posiadające tylko jedno jądro i to w jamie brzusznej, 
są prawie zawsze niepłodne, gdyż jądro takie ulega zwykle zmianom 
chorobliwym.

Koń pozbawiony skutkiem kastrakcyi obydwóch jąder, nazywa 
się wałachem lub wałaszkiem. Operacyę sarnę nazywamy: wa- 
łaszeniem, czyszczeniem, kastrakcyą, trzebieniem, po
kładaniem lub kleszczeniem.

Co do w i e k u:
Młode konie od chwili urodzenia aż do czasu użycia ich do pra

cy, zwą się źrebiętami lub z tatarska łoszakami; samce źreb
cami, źróbkami, źreb czy kami lub ogier kami; samice: źre- 
biczkami, klaczętemi, klaczkami, kobyłkami lub świe- 
rzopkami. Stosownie do wieku źrebiąt rozróżniamy: sysuny lub 
sysaki, aż do ich odsądzenia (odłączenia), dalej roczniaki, dwu
latki i trzylatki. Czterolatak przestaje należeć do źrebiąt i otrzy
muje z ukończeniem trzeciego roku życia miano konia.

Co do użytku:
Koń stadny czyli rozpłodowy, odznaczający się pożądanemi 

własnościami do rozpłodu.
Koń jezdny czyli wierzchowiec, używany wyłącznie pod 

siodło.
Koń pociągowy czyli zaprzęgowy, przydatny do wozu, wóz

ka i karety.
Koń juczny czyli j u k o w y, z krótkim a silnie zbudowanym 

grzbietem, na którym przewiesza się z obu stron ciężary zwane z tu
reckiego jukami.

Co do wielkości:
Najmniejsze konie, wysokość których nie przekracza 150 cm.; 

nazywamy konikami, kucykami, ponny lub z węgierskiego pa
rę p a m i.

Koń wzrostu miernego zwie się mierzynem, mierz yń cem lub 
mierzynkiem.
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Konie wielkie czyli rosłe otrzymują nazwę kandybów, drybla- 

Attr Hrabin lub bucefałów.8 ’ W staropolskiej koniarskiej mowie używano nadto rozmaitych
i n97w i tak- węzełkiem nazywano koma krępego i zwięzłe-

k.uLbiem i zy-akiew nazywa.

koń ssybkonogi; a t. ę |.akiom znacznie powolniejszy a szl.p 

““’“KoŻ^abskiego zwano bed.wiam (z pokręconego slow, 

beduin) lub arabczykiem.
Rumakiem zwał się koń turecki czyli turski.
Bachmat był to koń pochodzenia tatarskiego a uchodzi 

bardzo dzielnego i rączego. nazv-
Argamakiem, koniem adziamskim albo persem nazy 

wano szlachetnego konia perskiego lub turkomanskiego niekności
Dzianetem zwał się koń hiszpański niepospolitej piękno 

i okazałości, którego tresowano wedle szkoły hiszpańskiej.
Sekielem zwał się koń węgierski lub siedmiogrodzki.
Hesterami zwano konie szwedzkie.
Fryzami albo frezami nazywano konie ciężkie i ogromne, 

pochodzące z północnych Niemiec, mianowicie z Meklemburga, Brun- 
świku, Hollandyi i Danii. Byłto ulubiony koń Krzyżaków, zazwyczaj 

maści karej.



ROZDZIAŁ II.

Rasy konia.
Podać ścisłą i umiejętną definicyą rasy, jako też gatunku lub ro

dzaju konia, jest zazwyczaj rzeczą trudną, częstokroć bowiem niema 
stałej granicy między temi pojęciami.

W ogólności rozumie się przez rasę gromadę zwierząt jednego 
i tego samego gatunku, odznaczającą się jednemi i temi samemi 
własnościami, które to własności przechodzą niezmiennie i na potom
stwo, dopóki toż pozostaje w tych samych warunkach życia, jak 
i rodzice.

Rozróżniamy:
1. Rasy koni dzikich i zdziczałych.
2. Rasy naturalne (geograficzne) t. j. takie, które przez długie 

wieki żadnym nie uległy zmianom i do dzisiaj temi samemi pozostały, 
jakiemi i kiedyś były n. p. rasy koni stepowych.

3. Rasy hodowlane czyli kultury, które powstały wskutek umyśl
nego mięszania odrębnych typów, i przez to z czasem wyrobiły się 
jako rasy samoistne.

I. Konie dzikie.
Mniemanie, jakoby dzikie konie obecnie nie istniały wcale, jest 

mylnem, mamy bowiem z największą pewnością dwa okazy koni dzi
kich t. j. tarpana i kumraha.

1. Tarpan żyje w dawnej Mongolii, w południowej Syberyi i na 
wyżynach pustyni Gobi, na przestrzeni pomiędzy morzem Kaspijskiem
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m chińskim: kształtami ciała przypomina on raczej muła aniżeli 
v “Tiest mały i wzrostem wcale nie przewyższa osła; głowa jego 
k°ma, Jesma y oczy małe, złośliwe, grzywa szorstka,
“ieinnieco kędzierzawy i podobnie jak i grzywa czarny. Masc zazwy- 
ogon nieC°.^drZz1aedzie:y„niada iub bułana. Na zimę porastają sierścią 

podobną do niedźwiedziej, dla której to ludy koczujące 
Ida na nie Tarpany są nadzwyczaj ostrożne, lękliwe i czujne, < 

f Jludno ie złoJić 7 Z daleka już spostrzegają grożące mebezpie- 
tego trudno J • wienie się niedźwiedzi i wilków, włóczących
czenstwa jak n. p. p J niemi z niesłyChaną rączością.
się za ich tabunem; i uciekają przed n 3 „ , 300 lub
nmiej^e1 oKO dUO sztuk,ttwZ prowld^e silny i śmiały ogier

i b™l, X wierzganiem, ogiery zaś na -1. swego P™™1“ p X 
sz, na spotkanie nieprzyjaciela, staj, d,ba ■ raz, go P"d
wodniczacy ogier tak długo wodzi stado, dopoki jest w pełni sił. Wdy 

i«» zwyciężony — P™ “7“ zZieX 

rów, natenczas zwycięzca wypędza go ze stada a sam J J J g 

mieJS Tarpany odbywają ciągłą wędrówkę, w zimie ciągną na południe 
w lecie zaś na północ. W zimie szukają pożywienia |
nosa z tei przyczyny lubią miejsca położone na wyżynach gdzie silne 
3y z^/żnLgi . odkrywaj, »emi?. Obłaskawić mejw

a niewoli ni. zno.z, dtngo; już w drugtm rok« gm, z ’
do użytku nieprzydatne. Niektórzy podroznt opisuj, także, ze 
peny niebezpieczne s, dla koni domowych, napadaj, bow.em 
i nieraz wściekle je gryz, lub nawet kopytami za aj j

2. Kumrah żyje w północnej Afryce w laeach Sudamu Ko.ten 
jestjjeszcze mniejszy od azjatyckiego tarpana, głowę ma mai,, y S 
króŁ,, grzywp dług,, siorSógladk,, maść gm.d, Kmnrahy zyj, 
rzadko kiedy w stadzie, zazwyczaj wałęsaj, się P»^’“ „’bla.kaw“ 
bojaźliwe i r,cze. W niewoli daje się Kumrah czatowe "M“’“™- 
jak to dowodzi jeden okaz trzymany w zoologicznym ogrodzie w • 
dynie. Czy się atoli do użytku nadać może, o tern ni. mamy żadnego

Tagum. Niektórzy wzmiankuj,, że na północnym stoku gór 
himalajskich i w Tybecie znajdować się ma kon dziki, ktorego nazy 
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wają tangunem albo tamianem. Co do wysokości, masy i maści podo
bne mają, być nieco do ciężkich koni rasy noryjskiej, opisują je bowiem 
jako srokate i tarantowate z rozdwojonemi krzyżami. Powątpiewać 
atoli wypada, czy konie takie rzeczywiście istnieją.

Konie zdziczałe.
Tu należą konie, które usunąwszy się z pod opieki i dozoru czło

wieka, same się żywią i rozmnażają; wzięte atoli do niewoli, dają się 
na nowo oswoić.

1. Mucyny zamieszkują rozległe stepy kirgizkie i baszkirskie, na 
wyżynach Azyi w okolicach rzek Oxus i Jaxartes.

Tameczne ludy koczujące utrzymują liczne stada koni na pół dziko 
nie troszcząc się wiele o nie; dopiero w razie potrzeby łowią je po
jedynczo ze stada i oswajają. Z tych stadnin odrywają się niekiedy 
ogiery i klacze, tworzą małe tabuny i wędrują samowolnie po stepach. 
Takie konie nazywają mieszkańcy tamtejsi mucynami i odróżniają je 
z łatwością od dzikich tarpanów. Mucyny dają się oswajać, tarpany 
zaś nigdy. Zdziczałe konie są większe od dzikich, maści gniadej 
lub siwej, niekiedy z łysiną na głowie lub oznakami na nogach. Różnią 
się także znacznie w sposobie życia od tarpanów, żyją bowiem w ma
łych tabunach, nie posiadają przewodniczącego ogiera i ciągną zazwy
czaj za śladem koczujących plemion. W zimie żywią się zmarzłą i ze
schłą trawą, którą wiatr obnażył ze śniegu lub odgrzebują przednią 
nogą z pod śniegu niezbędny pokarm. Czasemi napadają konie domowe 
Baszkirów i Kirgizów i rozpraszają je, chcąc tym sposobem zwerbować 
do siebie klacze.

Zdziczałe konie znajdują się także na pograniczu Azyi i Europy, 
niemniej nad Wołgą, Donem i morzem azowskiem. Stwierdzono histo
rycznie, że konie te pochodzą od koni domowych. Podczas zdobywania 
Azowa zabrakło Rosyanom paszy dla koni, wypędzili je więc w stepy ; 
część ich wyginęła, druga zaś rozmnożyła się znacznie i tworzy dzi 
samoistny zawód koni zdziczałych. Co do wielkości i kształtów prze
chowały typ konia kozackiego, a złowione dają się łatwo oswajać.

2. Cimarony czyli zdziczałe konie amerykańskie znajdują się za' 
równo w południowej jako też i w północnej Ameryce t. j. w 
pasach i na obszernych stepach ciągnących się między Kalifornią a po 
nożem gór Skalistych.

W czasie odkrycia Ameryki krajowcy tamtejsi nie znali konia, 
po raz pierwszy ujrzał lud Montezumy konie hiszpańskie, które Koitez
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za 
za jednę istotę, i za zbliżeniem się 
■ ' i oddawali im hołdy jako

Europy sprowadził. Meksykanie mieli je z
• i i - — r»liii r/nnl om Sil

potwory, biorąc jeźdźca 
konnicy strachem zdjęci, 
stworzeniom nadprzyro-

z
z koniem 
padali na kolana i - 
dZ°W roku 1531 wprowadzili Portugalczycy

• lv„ ilość koni zbiegłych rozmnożyła się t
które błąkają się po ogromnych przestrzeniach południowej Amery i;

“ ly “.j, —gai, wyrodziły »8 «ne «a at.rey ra.y h,.z- 

' kio! zdrobniały bowiem znacznie, a masc zmieniła się prawie 
Zuie »« »»zni»w»-gm.d,. Niektóre '!:t0 2 "Ch l'™'1”"'“'5'

dzonych przez śmiałego ogiera, podobnie jak tarpany. Liczne te stada 
są niebezpieczne dla podróżnych, ponieważ konie zdziczałe' 
konia domowego, wabią go rżeniem do siebie a ten 
niewole i łączy się z wolnym tabunem. Południowi Amerykanie 
łowią konie zdziczałe zarzucając na szyję upatrzonego . zyelZę^. a 
zwane lasso (arkan) i ułaskawiają je. Ze stada wyławiają tylko ogiery 
nigdy zaś klacze; w tym celu wpędzają Guachowie ta un ą J 
lub w miejsca zagrodzone (corral), z których trudno się koniom wy 

d°8taZa czasów rzymskich znajdowały się dzikie, prawdopodobnie ^tylko 

zdziczałe konie także w Hiszpanii i środkowej uropie, 
nastem stuleciu były jeszcze w Prusach i na i wie 
liczbie.

; konia do Brazylii ; nie
tani w niezliczone stada,

a w czter- 
w znacznej

Konie domowe.
Konie domowe dzielą się na dwa główne oddziaływa

1. lekkie, których głównym przedstawicie em jest yp 

t 2. ciężkie znajdujące się w Europie (na zachodzie), których le 

prezentantem jest typ koni noryjskich. „„„„„ da
Jakkolwiek granice tych dwóch głównych typów nie zawszda

dzą się ściśle i z całą dokładnością oznaczyć, g y ż z pow 
wań wytworzyło się mnóstwo ras pośrednich, mimo o ai zo \ y 
odróżnia się przedstawiciel typu wschodniego t. j. kon arabski od ko 
pinzgauerskiego jako przedstawiciela typu zachodniego.

Niektórzy nazywają konia wschodniego „koniem krwi gorącej 
a zamiast „koń zachodni“ mówią „koń krwi zimnej . Przeciw

mianowicie:
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podziałowi nieda się nic zarzucić, gdyż rzeczywiście konie wschodnie 
cechuje charakter żywy i ognisty, gdy przeciwnie konie zachodnie są 
ociężałe i flegmatyczne.

Chciano także dzielić rasy podług budowy anatomicznej, wszelkie 
atoli usiłowania dążące ku podziałowi ras wedle budowy czaszki 
i szkieletu nie powiodły się, gdyż istnieją różnice stałe, lecz tylko 
względne.

Między koniem wschodnim (oryentalnym) a koniem zachodnim 
(okcydentalnym) następujące są różnice:

U koni wschodnich wysokość ciała równa się długości i tylko 
niekiedy długość przewyższa nieco wysokość, a to z przyczyny silniej
szego rozwoju zadu; u koni zachodnich wysokość tylko czasami równa 
się długości, zazwyczaj są one zanadto długie, albo zanadto wysokie, 
zad bowiem jest słabszy i krótszy, gdy przeciwnie przód odznacza się 
znacznym rozwojem.

Cechą konia wschodniego jest głowa zazwyczaj mała, wyraźnie 
i delikatnie zarysowana, gdy zachodni ma głowę dużą, grubą, szeroką 
i ciężką. Z tego też powodu głowa u konia wschodniego jest ku przo
dowi wyciągniętą i więcej wzniesiona aniżeli u konia zachodniego, 
u którego głowa z powodu ciężaru zwiesza się prostopadle na dół.

Konie oryentalne mają grzbiet ostro zarysowany, kłąb niezna
cznie spadający, a lędźwie przechodząc w krzyże wznoszą się bardzo 
nieznacznie w górę. Zachodnie odznaczają się kłębem szerokim, nizkim 
lub też zanadto ostrym, wysoko wzniesionym i nagle się obniżającym. 
Lędźwie wznoszą się znacznie w górą, a krzyże opadają ostro ku ty
łowi i na dół.

Ułożenie łopatek jest u koni wschodnich ukośne, a szyja z po
między nich wolno występuje; u koni zachodnich łopatki posunięte są 
więcej naprzód, a szyja jakby wciśnięta pomiędzy nie, wskutek czego 
wydaje się krótszą, u wschodnich zaś o wiele dłuższą.

Konie oryentalne posiadają miednicę silnie rozwiniętą, ogon wy
soko osadzony, zaś konie zachodnie zad krótki i ogon nizko osadzony.

Co się tyczy przednich nóg zauważać można, że u koni wscho
dnich jest przedramię w porównaniu z nadpęciną o wiele dłuższe, niż 
u zachodnich, które przeciwnie mają nadpęcinę dłuższą, przedramię 
zaś krótsze. Od stosunku długości przedramienia do nadpęciny zawisły 
ruchy i działalność konia wogóle. Konie zachodnie są przeto z powodu 
niekorzystnej budowy nóg przednich i słabszego rozwoju zadu prze
ważnie końmi pociągowemi, konie wschodnie zaś wierzchowemi.
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I. Koń wschodni.

Konie wschodnie przedstawiają się w dwóch typach znacznie się 

°dSietiekÓńnaTab?ki czyli raczej koń narodów pochodzenia semi

ckiego i
2. koń mongolsko-tatarski czyli stepowy.

I. Typ koni arabskich.

Przez konia arabskiego w ogólności, przyzwyczailiśmy się rozu
mieć wszystkie konie szlachetne, znajdujące się metylko w s J 
Arabii i sąsiednich krajach, ale także i w całej północnej J '

Jednakże w tych krajach stanowczo konie arabskie Rełnej 
zaliczane są do najszlachetniejszych w ogóle, od kom arabskich P J 
litych. Te ostatnie przewyższają znacznie liczbę kom szlachetnych 
i używane sę do zwykłych usług, jako konie małej wartości.

' Typ konia arabskiego jest następujący : wzrost dosc mały, 140 do 
150 cm.; długość tułowia równa się wysokości lub coko wie wię 8Z ’ 
głowa stosunkowo mała i delikatnie zarysowana, drobnym włosem po
rosła; kości głowy występują ostro i dobitnie; profil twarzy (hma no
sowa) jest albo zupełnie prosty lub też nieco wklęsły; szyja mier 
długa i w górę wzniesiona; kłąb ostro i wyrazisto zarysowany, prze
chodzący powoli w grzbiet; grzbiet sam prawie prosty, lędźwie krótkie, 
krzyże prawie czworoboczne , pięknie zaokrąglone lub nawet zupełnie 
poziome, ogon wysoko osadzony. Szyja występuje wo no 1 e 
między łopatek, ustawionych ukośnie ; nogi stosunkowo krot le, py 
wązkie, sierść krótka, grzywa długa, a ogon gęstym w osena 1

Budowa ciała sucha i koścista odpowiada suchemu klimat^ 
ojczyzly i skąpej a wyschłej karmie. Wychowany na rozległychi pu
styniach Azyi i Afryki i przywykły do ustawicznego i natężonego 
biegu, nabrał koń arabski odpowiednich tym warunkom własności, 
i jako wierzchowiec jest rączym i nadzwyczaj wytrwałym na tru y 
i znoje. Żyie także daleko dłużej od koni zachodnich.. .

Głównym pokarmem koni arabskich jest jęczmień, mleko wie - 
błądzie lub owcze, daktyle, słoma kukurudzowa lub jęczmienna i roz
maite inne rośliny wschodnie. W potrzebie karmią je nawet suszonemi 
szarańczami lub suchem mięsem miałko zmielonem.
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Z typu konia arabskiego powstało mnóstwo ras, wszystkie atoli 
zbliżone są do siebie tak krwią, pochodzeniem jak i wychowaniem 
wskutek czego różnią się tylko nieznacznie od siebie.

Rozróżniamy następujące rasy:
I. koń arabski szlachetny. Zajmuje pierwsze miejsce pomiędzy 

wszystkiemi końmi azyatyckiemi. Rasę szlachetnych koni arabskich na
zywają Arabowie „Kohlani lub Koheili“, zaś rasę koni arabskich po
spolitych „Kadishi“.

Kasa Kohlanów, która podług podania pochodzić ma w prostej 
linii od ulubionych klaczy Mahometa, dzieli się na o zawodów, a te 
znowu na liczne rodziny. Szlachetne konie arabskie hodują koczujące 
plemiona pustyni w największej czystości, a pochodzące z prowincyi 
Nedżed słyną jako najszlachetniejsze. Wielu Arabów posiada wiaro- 
godne spisane regestra genealogiczne swych koni, sięgające o 400 lat 
wstecz. Utrzymują oni i dzisiaj te rodowody, w których zapisuje się 
w obecności wiarogodnych świadków rok i dzień urodzenia i pokre
wieństwo źrebięcia, aby módz przed kupującym wykazać się z praw
dziwego pochodzenia konia. W handlu zdarzają się atoli i fałszowane 
tabele genealogiczne.

Szlachetny koń arabski jest dosyć mały, od 140 do 150 cm. 
wysoki i znacznie mniejszy od pospolitego arabczyka. Głowa jego co 
do budowy jak i wyrazu jest nadzwyczaj piękną, linia profilu prosta 
lub nieco na grzbiecie nosa wklęsła; czoło szerokie, prawie czworo
boczne, oko duże, pełne ognia, chrapy rozwarte, uszy małe; szyja 
pięknie wygięta i znacznym dołkiem (tak zwanem wcięciem siekiery) 
od kłębu oddzielona. Grzywa o włosieniu delikatnym i jedwabnistym, 
kłąb miernie wysoki, suchy, nieznacznie w grzbiet przechodzący, ło
patki ukośnie ustawione, muszkularne, pierś głęboka, grzbiet silny, 
słabizny i lędźwie krótkie, krzyże długie, równe, ogon wysoko osa
dzony, w kabłąk wygięty i odsądzony od zadu, bujnie porosły wło
sieniem. Uda ma silne, nogi suche jakby z żelaza wykute, ścięgna wy
datne, czyste, pęcinę delikatną, kopyta małe i silne. Sierść tak deli
katna, że żyły i żyłki przezierają przez skórę, maść miewa ka
sztanowatą, gniadą i siwą lub karą, rzadziej jablkowatą. Konie arabskie 
znajdujące się w Europie są najczęściej szpakami, dropiami łub hre- 
czkowatemi siwoszami.

Konie Nedżedu rzadko kiedy zjawiają 3ię w Europie, trudno je 
bowiem nabyć od Arabów, którzy wcale nie są pochopni do pozbycia 
się cennych egzemplarzy. Szlachetne te konie odznaczają się oprocz
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•a~tard. P">wie i«*,  ciała, łagodnym charakterem, wtorkowa- 
ld w Dożywieniu, rączością i nadzwyczajną wytwałoscią.

Tutaj zaliczyć należy spokrewnione konie syryjskie, sprzedawane 
. tormSaeh w Aleppio i Damaszku jako konie N.dźedu; aprowa- 

°d oie do Europy uoboLa ono najczęSciej ntowłaSciwt. za n.jsztoche - 
X -Konie syryjskie s, od tamtych nieco wiek.ee i .■ln.OJ.ze, ale

‘ „ "Kort“ tutaj odróżnić trzeba szlachetnego konto per
skiego od pospolitego. Koń pospolity perski nazywa s.ę w swej oj- 
ssyżuie Jabu; jakkolwiek niepokaźny jest, niezmordowany i p 
wienia godną zręcznością drapiący się na skały.

ol najsławniejszych czasów posiadała Persya d-^ałe komę 
była tu bowiem kolebka dawnych Persów, Medow i Partów, kto 
ludy z zamiłowaniem oddawały się hodowli tych z™erzl* • ,

Szlachetne konie perskie są bardzo podobne do arabskich, 
gdyż powstały z tego samego typu, a nadto Persowie sprowadzają 
ustawicznie szlachetne araby i łączą je ze swojemi; 
arabskich wyższym wzrostem i tęgością, będącą następstwem obfitszeg 
i soczystego pokarmu. Głowa konia perskiego jes mała, wązka w g - 
naszach i czole, szyja długa, wysmukła, wysoko wzniesiona i meco 
u góry wygięta; tułów ma wyciągnięty, nieco wyzszy i na^Wcl1 
nogach us^awio^y, oraz pierś jest mniej szeroką aniżeli u koma arab- 
skiego, kłąb wzniosły, krzyże długie, ogon cokolwiek niżej osadzo y, 
nogi silne i żylaste, maść mają gniadą lub karą, rzadziej siwą.

6 Kunie perskie żywe, zwinne, łagodne 1 wytrwale .r potozy 
i na wojnach, posiadaj, jednakże jeduę znaczną wadę to jestzad 
raj, zanadto wysoko leb i szyję (astronomowie) wskutek 
się jeździec na uderzenie nosa. Do Europy rzadko kredy dostaw ..ę, 
ponieważ rzecz, nadzwyczaj trudn, wyszuka« szlachetnego koma po. 
skiego bez wad, któryby odpowiadał wszelko» wymogom dobrego roz 

‘’'““’“do rasy konia perskiego zaliczyć można także konia> 

którego ojczyzn, jest Kurdystan. Co do kształtów podobny jest 
konia perskiego w mniej rozwiniętych rozmiarach.Nilm^ej należą tutaj wschodnio-indyjskie; nie odznaczają się one 

atoli ani wzrostem, ani pięknością, ani dzielnością koma perskiego^ po
nieważ klimatyczne warunki w Indyach w ogóle me sprzyjają hodowli 

kOm’ III. Koń turkomański. Ojczyzną tego konia jest Turan kraj le

żący na południe i wschód morza Kaspijskiego, obejmujący dawmejs
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hanaty Kokanu, Buchary, Chiwy i Taszkendu. Jak wszędzie tak i tutai 
zielą konie na szlachetne i pospolite; te ostatnie nie wiele się różniil 
d kirgizkich; są drobne i nazywają się podobnie jak w Persyi Jabu 

_ Szlachetne konie turkomańskie powstały pierwotnie z krzyżowań 
konia perskiego z mongolskim, z wprowadzeniem znacznej ilości krwi 
^b^lej, w i-tych stronach nazywają je Argamakami, Jamudami 

Goklanami. Konie turkomańskie są urodziwe, okazałe od 160 do 165 
cm. wysokie, głowa ich większa aniżeli arabskich, szyja wysoko usta 
w,»,., długa i deuta, k„yże .p.dzisle, „ogi wy’okiJ .J““ “ .
Na wschodaie jako też i w Rosji ,zczyci szUchetny koń 
mans 1 wielką sławą, odznacza sio rączością, wytrwałością, łagodnym 
charakterem i niezwykłą inteligencyą. S 7

Tutaj zaliczyć można konia tureckiego i czerskiego.
W państwie tureckie® znajdują się w różnych prowincyach roz- 

To L wmt’ u ™ rwet szIachetnego rodu, należące w ogólności 
do ias wschodnich. W dawnych czasach nie odróżniano ściśle koni 
tureckich k arab8klc?’ Perskich lub berberyjskich i nadawano miano 
tuieckich koniom wschodniego a niekoniecznie tureckiego pochodzenia.

Dzisiejszy kon turecki wiele stracił na swej szlachetności z po
korne meZ a8C1Weg0 P°step°^nia Turków. Zwykli oni zapasać swe 
wysilenkdt° Wy aWlają Je alb° na bezczynność, lub też na gwałtowne 

o, k’^ Kaukazie znaJduJe 8i6 rasa górskich koni, znana pod nazwą 
czerkieskich Pmrwotny koń kaukazki był koniem ludów aryjskich, 
olnlżemi ?,gnęły Z Azyi d° Eur°Py; niektórzy chcą nawet
odnaleźć w kształtach konia czerkieskiego pewne podobieństwo z ko
niem staro-germanskim. Dzisiejszy koń czerkieski posiada jednakże 
innloTWagą 1krW1, WschodnieD że go raczej do arabskiego, aniżeli 
innego typu zaliczyć wypada. Jestto koń lekki, średniej urody o gło- 
wiei proporeyonainej, piersi szerokiej, krzyżach zaokrąglonych, spadzi
stych i nogach suchych. Jako konie górskie obdarzone są nadzwy- 
kannach^65™0801^ D°g’ os^rozne’ śmiałe i niewybredne w po- 

Marokkń KT°ń Konie z północnej Afryki zamieszkujące
beryiskich ’ TY AgWrye oznaczaJ£l mianem ogólnem koni ber- 

yj ich. Najszlachetniejsze konie berberyjskie znajdują się w Sa
harze i pustym libijskiej, mniej szlachetne i o wiele większe w 
licach nadmorskich.

Szlachetne konie berberyjskie równają się koniom arabskim 
wie w zupełności, gdyż koczujące narody Sahary hodują je w

oko-

pra- 
tych
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s,mych warunkach ja
•" CZ»" da »U tani. numidyj-
’i ZarabTkiemi; odznacza się zdtahetn, głów,, dluW ^m, ’y- 

». „i ”1 dóbr o zarysowanym kłębem, pięta, grzyw, ■ k.sc, 
P“ ’i 0«n tost o wiele niżej osadzony, aniżeli u aratazyka, gdyż 

T,a Zaokrąglone i nieco spadziste. Wielu znawców zarzuca ber- 
X .labo 1 zwinięty zaa, którego budowa ni. odznacza ..ę tak, 

^Zt^ZZtoeyó także należy konie połu- 

dniowo-^pań^ęd nmb i . Dar-
farn które co do ksLltów 1 przymiotów zajmuj, miejsce pośrednie 

"ieXXyi“ ;c“z"żk.nalyeb koni nietylko za czasów 

K^eg^j^mZ Zletny, Ueli arab.ki tak eo do głowy, 

szyi iakPi krzyżów, natomiast ma nogi grube 1 ko.cistsze. .
7 ’m., abisyńskle, między któremi zajmuje p.erw.zo m^co tan 

z krainy Dongola, różni, się znacznie od kom arabskie . ,
160 do 180 cm. wysokie, przewyższaj, więc z“c™'. ™°!i''“teyźe 
wschodnie; posiadaj, głowy Częstokroć garbom»., “W ""S1’’ 
spadziste ; zwisł., łopatki stromo ustawione . "«« 7“^ eta, 
tyczy pochodzenia tych koni posiadamy tylko domysły m którzy eh , 
i w nich dopatrzeć przymieszki rw. -tadn.ep Jtato.o tam d^ 

golskich oceniają rozmaicie, tak p P
można o nich orzec nic stanowczego. . . . .

Koń Darfuru zbliża się co do kształtów do koma egips ieg , 
do wytrwałości przewyższa go atoli znacznie. rnrOnie

Siady krwi arabskiej znajdujemy także i w połu ni J 
a mianowicie w Sycylii, « w południowej Hiszpanii, P»““10”^™ 
cvi i Grecyi Wskutek wędrówki narodow i zmieszania ę .
:r., konto te przedstawiaj, dzisiaj rasę wyrodzon, ■ skarłowamal,.

2. Typ koni tatarsko-mongolskich.

Konie do tej grupy należące pochodzą 
Azyi, a ponieważ rozpowszechnione są po 
wamy je także stepowemi.

od koni dzikich środkowej 
rozległych stepach, nazy-
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O ile koń arabski przedstawia w budowie swego ciała ukończona 
piękność rysów i wytwornośó posuniętą prawie do ideału — o tyle 
szpetnym i nieokazałym jest koń tatarsko-mogolski. Pierwotną ojczy
zną jego były rozległe stepy Azyi środkowej w dzisiejszej Tataryi 
czyli Mongolii, a mianowicie w pustyni Gobi. Z tych to okolic ludy 
opuszczając swe siedziby rozpowszechniły konie te w większej części 
Azyi i Europy wschodniej. Typ koni mongolsko-tatarskich znajdujemy 
dziś w Chinach, Indyach, na wyspach indyjskiego Oceanu, w Syberyi 
na stepach kirgizkich, w całej Rosyi, Polsce, Węgrzech, Serbii, Ru
munii i Bułgaryi ■ mnogością indywiduów i ras przewyższają one 
wszelkie znane typy.

Rasy tych koni różnią się znacznie od siebie, pierwotna zaś prze
chowała się niezmiennie do dnia dzisiejszego tylko w Tataryi, na ste
pach kirgizkich i w okolicach morza Kaspijskiego, im dalej na wschód, 
południe i zachód tern więcej napotyka się rasy zmienione pod wpły
wem krwi arabskiej lub zachodniej. Mimo to typ koni mongolsko- 
tatarskich da się jeszcze i dzisiaj z łatwością rozpoznać nawet w ko
niach obcą krwią znacznie przekształconych.

W ogolności cechy koni mongolsko-tatarskich są następujące * 
uroda średnia nie przewyższająca wielkością koni arabskich, głowa 
duża i ciężka, szyja jelenia t. j. na przód wyciągnięta i nieraz u gór
nego brzegu wklęsła; grzbiet krótki i zwięzły, krzyże wzniesione, 
krótkie i spadziste, nogi silne, a pęciny krótkie.

Rozróżniamy następujące rasy :
I. Koń mongolski niewłaściwie tatarskim znany: pochodzi 

z środkowej Azyi, jest mniejszy od innych ras stepowych, około 148 
cm. wysokie, długość tułowia równa się wysokości lub nawet nieco 
mniejsza. Głowa ciężka i gruba, szyja jelenia, biodra wysterczające, 
krzyże spadziste, łopatki stromo ustawione i nogi silnie zbudowane. 
Chowają się na pół dziko w stadach zwanych tabunami szukając po
żywienia po rozległych stepach. Konie mongolskie są chyże i nad
zwyczaj na głód i trudy wytrzymałe. Na tych to koniach zalały 
w 13 wieku hordy Mongołów pod Dżingishanem wschód Europy i nie
zmierne założyły państwo, sięgające od Dniepru aż do Amuru. Polska 
zapoznała się z koniem mongolskim podczas napadów mongolskich 
w połowie XIII wieku.

Tutaj należą także konie chińskie i sybirskie.
Klimat Chin nie sprzyja hodowli konia, który tam jest drobny,, 

nędzny i przedstawia obraz wyrodzonego konia mongolskiego.
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Koń sybirski jest podobny do mongolskiego. 140 —150 ctm. wy
soki, ma głowę ciężką, szyję krótką i grubą, pierś szeroką, krzyże 
spadziste, nogi krótkie i krzepkie. Wyszczególnia się zębami tak twar- 
demi, że trudno jest rozpoznać wiek jego. Chowa się na pół dziko, 
pozostawając latem i zimą pod gołem niebem.

Konie indyjskie są tegoż samego pochodzenia; z biegiem wieków 
wprowadzono atoli do Indyj mnóstwo koni perskich, i arabskich a w now
szych czasach i angielskich, wskutek czego dzisiejsze konie indyjskie 
znacznie się zmieniły.

II. Kon kirgizki stanowi odrębną rasę, liczącą przeszło milion 
indywiduów; jest on roślejszy i silniejszy od koni mongolskich 150 — 
160 cm. wysoki i wcale nie brzydki. Głowa w linii profilu jest lekko 
wygiętą, szyja jelenia podnosi się nagle od kłęba, zad krotki i zwisły, 
nogi silne i kościste. Ojczyzną konia kirgizkiego są obszerne stepy 
kirgizkie położone między Wołgą i Uralem, sięgające aż do granicy 
chińskiej.

III. Kon stepowy południowo-rosyjski. Tu zaliczamy konie kał- 
muckie, baszkirskie i kozackie. Wszystkie tu nadmienione konie są 
podobne do kirgizkich, jednakże przez domieszkę krwi czerkieskiej 
i perskiej znacznie je ulepszono i zmieniono, tak że są dzisiaj więk
sze i silniejsze.

Konie kałmuckie są rozsiane na kilkusetmilowej przestrzeni mię
dzy Donem a Wołgą, służą Kałmukom jako wierzchowce oraz jako 
zwierzęta dojne i rzeźne.

Konie baszkirskie, których ojczyzną są odnogi gór uralskich, zda
tne są tak dobrze pod siodło jak i do uprzęży, odznaczają się cierpli
wością i spokojem; używają ich do jazdy, usług pocztowych, zaprzę
gów i do pracy około roli.

Największej mieszaninie uległy konie kozackie. Tak jak 
kozactwo zamieszkujące okolice położone między Donem i Dnie
prem z rozmaitych powstało żywiołów, jakoto: Polakow, Rusi
nów, Cyganów, Węgrów, Moskali, Tatarów, Kałmuków i t. p., tak 
też i koń tameczny powstał z różnorodnych krzyżowań ras stepowych, 
z końmi arabskiemi, czerkieskiemi i tureckiemi.

Koń kozacki jest średniej urody, głowa długa, garbonosa, szyja 
wyciągnięta, jelenia, kłąb wysoki, grzbiet prosty, lędźwie wzniesione 
wysoko ku krzyżom, zad zwisły, łopatki stromo ustawione, nogi silne, 
brzuch najczęściej podkasany. Koń ten jest zwinny, zręczny i wy
trwały, charakteru gniewliwego i żywego. Życie spędza latem i zimą 
pod gołem niebem.

Barański, Hodowla.
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Konie ukraińskie, besarabskie i wołyńskie noszą na sobie do dziś 
dnia typ koni stepowych, wszelako znaczna przymieszka obcej krwi 
zmieniła pierwotną rasę, tak że cechy koni ukraińskich, besarabskich 
i wołyńskich są obecnie nader niestałe. Powstały one z krzyżowań 
pochodzenia stepowego z końmi polskiemi, rumuńskiemi (multańskiemi, 
wołoskiemi), siedmiogrodzkiemi, węgierskiemi, tatarskiemi, tureckiemi, 
perskiemi i arabskiemi.

IV. Koń polski. Wszystkie konie polskie mają za podstawę konie 
stepowe, które zmieniły się pod wpływem domieszki obcej krwi, tak 
iż dzisiaj należy odróżniać dawniejsze konie polskie od teraźniejszych. 
O koniach polskich nadmienimy tutaj tylko w krótkości, gdyż zasta
nowimy się nieco obszerniej nad niemi na innem miejscu.

Koń staropolski był mieszaniną różnorodnych żywiołów i powstał 
z krzyżowania koni mongolskich, tatarskich, kałmuckich, kirgizkich 
z krwią arabską, perską, berberyjską, węgierską, siedmiogrodzką, ru
muńską, duńską, hiszpańską, neapolitańską, morawską, a w ostatnich 
czasach przed rozbiorem Polski i angielską. Pownej ustalonej rasy nie 
było w Polsce nigdy i każdy na polskiej ziemi zrodzony koń nazywał 
się polskim; wszyscy zgadzają się atoli na to, że był to koń średniej 
miary, wyborny pod wierzch, z którego to powodu poszukiwano go 
za granicą dla lekkiej kawaleryi. Był przytem silny, zwinny, rączy 
i wytrwały, przeto do znojów i trudów wojennych nader przydatny.

Dzisiejszy koń polski przedstawia się w czterech rozmaitych 
rasach:

a) Koń polski pospolity (ordynarny) nosi na sobie wyraźne cha
raktery konia stepowego, jakkolwiek w ostatnich czasach polepszył 
się znacznie pod wpływem krwi arabskiej. Konie te są średniej miary, 
głowa ich gruba, szyja jelenia, grzbiet krótki, lędźwie nieco wyniosłe, 
krzyże krótkie i spadziste, nogi silne, jakkolwiek delikatne, kopyta 
małe i zdrowe.

Tutaj należy także koń a raczej konik włościański na 130-150 cni. 
wysoki, przedstawiający typ zdegenerowanego konia w ogóle. Kości
stej acz małej postaci, grubą sierścią pokryty, znosi z nadzwyczajną 
cierpliwością wszelki niedostatek i znoje.

b) Koń polski szlachetny, hodowany prawie tylko w stadninach, 
jest o wiele większy od pierwszego, kształtem zbliżony do koni arab
skich. Wskutek ciągłego krzyżowania z krwią arabską, stał się nader 
poszukiwanym tak w Austryi, Niemczech, jakoteż we Francyi dla e 
kiej konnicy. Znawcy cenią nawet szlachetne konie polskie o wie 
wyżej, aniżeli szlachetne węgierskie.



Tabl. 3. 
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W niemieckich opisach traktujących o koniu polskim, wyrobił 
się niewiedzieć zkąd mylny pogląd, który jeden autor za drugim jak 
pacierz za panią matką powtarza, jakoby konie te odznaczały się cha
rakterem gniewnym, podstępnym i chytrym, słowem narowistością, któ
rych to wad my wcale dopatrzeć się niemożemy. Przyznają mu jednak 
nadzwyczajną wytrwałość na znoje i trudy nawet przy najlichszej pa
szy i uważają go za najzdolniejszego dla lekkiej jazdy; jest bowiem 
nieustraszony podczas bitwy. Szkoda że liczba koni tych jest niewielka.

c. d) Koń huculski i żmudzki tworzą osobne rasy koni pol
skich, o których będzie mowa na innem miejscu.

V. Koń węgierski. I tutaj odróżnia się pospolite od szlachetnych 
koni węgierskich.

Koń węgierski pospolity wiele ma podobieństwa do kirgizkiego, 
którego w dziewiątym stuleciu po nar. Chr. sprowadzili Madziary do 
dzisiejszych Węgier. Wierni tradycyom Hunnów, na tym to koniu za
puszczali zagony do Włoch, Niemiec a nawet do Francyi. Dziś rasa 
ta należy wyłącznie do jednej klasy i przedstawia obraz do wyrodze- 
nia. Uroda tych koni jest niepokaźna, głowa wielka, szyja jelenia, 
grzbiet silny, krzyże zwisłe, nogi dobre. Mimo nędznego żywienia, są 
one nadzwyczaj wytrwałe na nieustanne trudy i na nagłe zmiany po
wietrza; temperament ich jest żywy i ognisty.

Z biegiem czasu i ze zmieszania się krwi arabskiej z pierwotną 
rasą wyrobiła się nowa rasa koni uszlachetnionych znanych pod nazwą 
»Jukierów“ węgierskich. *)  Rasa Jukierów ma wiele śladów krwi arab
skiej, konie niezmordowane i nadające się tak dobrze pod wierzch jak 
1 do zaprzęgu. Miara ich średnia, głowa proporcyonalna, szyja jelenia, 
kłąb wysoki, krzyż nieco spadzisty, nogi dobre. Zarzucają im atoli, 
ze mają za mało ciała, wskutek czego wyniosłości kostne są u nich 
wydatne. Największa część fiakrów wiedeńskich i peszteńskich używa 
Jukierów do zaprzęgu.

Oprócz nadmienionych koni, znajdują się w stadninach magnatów7 
1 szlachty węgierskiej szlachetne konie; pierwotnie pochodzenia stepowego, 
zmieniły się pod wpływem krwi arabskiej, niemieckiej a mianowicie 

ostatnich latach angielskiej tak dalece, że dzisiaj są wysoko uszla
chetnione.

10:

*) Jukierami nazywają nietylko konie węgierskie ale i polskie, 
Ogólności konie do lekkich zaprzęgów, odznaczające się szybkością 

wytrwałością kłusu.L
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Do typu koni stepowych należą, także konie siedmiogrodzkie, 
Serbskie i rumuńskie, które przechowały po dziś dzień kształty pier
wotne, jakkolwiek nieco już zmienione przez domieszkę krwi arabskiej.

Od dawiem dawna wszystkie narody używają konia arabskiego 
do poprawy pospolitych ras zachodnich, gdy tymczasem stepowy nie 
ma pod tym względem wziętości. Okoliczność ta bynajmniej nie do
wodzi, jakoby ten ostatni miał mniejszą wartość; w stepach jest 
on nieocenionem zwierzęciem, podobnie jak koń arabski w pustyni.

Obie te rasy posiadają różne zalety; obok rączości i wytrwałości 
poprzestaja na miernej ilości paszy nawet i złej. Odpowiednio miejscowym 
stosunkom wytworzyły się dwa główne i odmienne typy koni, które naj
lepiej odpowiadają potrzebom tamecznym. Nie trzeba atoli mniemać, 
jakoby koń arabski był najlepszym koniem w świecie; z pewnością 
jest nim na pustyni, wyprowadzony atoli na stepy, zmuszony byłby 
rozwinąć się w innym kierunku i zastosować się do klimatu i gleby.

Wszystkie dzisiejsze rasy tak w Europie, Ameryce jako i Australii 
posiadają cząstkę krwi wschodniej arabskiej, którą niegdyś wysoko 
ceniono. Dzisiaj stosunki zmieniły się znacznie na niekorzyść krwi 
wschodniej. Koń arabski stracił w Europie urok pierwszeństwa i stoi 
prawie na uboczu. Jeszcze i dzisiaj wprawdzie sprowadzają konie 
arabskie do Europy, jednakowoż bez porównania mniej jak w dawnych 
czasach. Objaw ten jest uwagi godny i zasługuje na bliższe zastano
wienie się. Tu zachodziłyby dwa pytania:

Czy chów koni w Arabii pogorszył się tak dalece, że dzisiaj mu 
nie przypisujemy tej ważności, jaką przywiązywali do nich ojco
wie nasi ?

Czy też kierunek chowu dzisiejszego tak dalece się zmienił, ze 
nie czujemy więcej potrzeby sprowadzania do poprawy koni oryen- 
talnych? . . .

Co dopierwszego pytania, to niepodlega wątpliwości, że dzisiejszy 
koń arabski jest tym samym, jakim był i pierwej, w pustyni bowiem 
obok znanego usposobienia zachowawczego Arabów, nie tak łatwo u 
gają zwyczaje zmianom.

Prawdziwą przyczyną zmniejszonego popytu na konie ara s m, 
jest niezaprzeczenie zmieniony kierunek chowu, różniący się znacznie 
od dawniejszego. Dopóki bowiem koń arabski odznaczający się prawie 
idealną pięknością, równie jak i wytrwałością i rączością, słowem z 
letami najbardziej pożądanemi, używany był do poprawy ras, tak ug 
odpowiadał zupełnie ówczesnym potrzebom, zmierzającym ku wyc 
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waniu konia wierzchowego średniej dobroci i przydatnego do wszel
kiej jazdy.

Dziś, gdy przekonano się, że nie podobna w jednym koniu spo
tęgować wszelkich zalet, tudzież gdy uznano za stosowne wytwarzać 
dla każdego celu osobne rasy, posiadające w najwyższym stopniu po
żądaną działalność, gdy wreszcie chów angielski nie w jednym wzglę
dzie przewyższył chów arabski, nic dziwnego, że arabczyk utracił swe 
odwieczne stanowisko.

Nie trzeba jednak mniemać, jakoby koń arabski miał wartość 
małą, i owszem, jest nieocenionym koniem jeszcze i dzisiaj do popra
wy niektórych ras i pewnych użytków, i tak n. p. jest bezporównania 
lepszym do uszlachetnienia koni stepowych, aniżeli koń angielski, prze
ciwnie zaś do poprawy ras zachodnich ten ostatni okazał się o wiele 
użyteczniejszym.

Do wytworzenia wierzchowych koni wojskowych, koń arabski 
posiada i zawsze posiadać będzie swą nieocenioną wartość, żaden bo
wiem inny koń zastąpić go nie potrafi. Z tego powodu państwa mili
tarne popierają wszelkiemi sposobami chów koni arabskich, jakkolwiek 
nie odpowiada on potrzebom rolnika, pragnącego mieć konie tempera
mentu mniej żywego, a o wielkiej sile pociągowej.

Po raz ostatni sprowadzono do Austryi większą ilość koni arab
skich pełnej krwi w roku 1856, w którym to celu wysłano na wschód 
w głąb Arabii dwie komisye oddzielnie działające. Przekonano się 
atoli, że mimo pięknych kształtów i innych zalet, oryginalny arabczyk 
jest za nadto drobny a tern samem mniej przydatny do potrzeb dzi
siejszych, które daleko więcej wymagają od konia. Wprawdzie i bez 
krzyżowania da się pod wpływem naszego klimatu i zmienionej paszy 
osiągnąć większy wzrost i większa masywność członków, atoli na to 
me wystarcza jedna generacya, lecz potrzeba 5, 6 i nawet więcej , 
gdy tym czasem używając koni angielskich do rozpłodu, otrzymuje się 
w potomku od razu nietylko znaczną wysokość, ale i inne niepospolite 
przymioty rodzica. A ponieważ w dzisiejszych czasach utylitarnych, 
każdy stara się osiągnąć zamierzony cel jak najprędzej, nieprzebierając 
wiele w środkach, chodzi głównie o to, aby otrzymać co najprędzej 
konie rosłe i kształtne, za które o wiele lepiej płacą, aniżeli za dro
bniejsze konie arabskie, dlatego też coraz to większej wziętości na
biera koń angielski.

Nadto krew arabska uchodzi za gorącą, a konie tej rasy są nad- 
z wyczaj nie żywego temperamentu, ogniste, w przeważnej zaś liczbie 
naszych koni pospolitych płynie i tak krew wschodnia, krew gorąca, 
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nie dziw przeto, że dziś zapanowała dążność zapobieżenia za nadto 
wysoko posuniętemu uszlachetnieniu, które nie pod jednym względem 
prowadzi do zwyrodnienia i rozdelikatnienia pojedynczych części ciała. 
Z tych oto względów zarzucają częstokroć krew arabską, zwłaszcza 
tam, gdzie głównie chodzi o wyprodukowanie koni silnych i doskona
łych do pracy; tu więc wypada raczej ochłodzić temperament krwią 
zachodnią, aniżeli go potęgować do nadmiaru.

II. Koń zachodni.

Konie zachodnie przedstawiają dwa główne typy a mianowi
cie: koń niemiecki czyli koń ludów germańskich i koń ciężki czyli 
celtycki. Czy konie zachodnie pochodzą od dzikiego a następnie 
oswojonego konia europejskiego, lub czy też Germanie i Celtowie 
sprowadzili je z Azyi, nie da się dziś rozstrzygnąć.

I- Koń germański.

Obecnie rzadko kiedy napotkać można czysty typ pierwotnego 
konia germańskiego, który był ciężki i szpetny; dzisiejszy jest 
znacznie zmieniony przez domieszkę krwi wschodniej. Typ ten 
może najczyściej przechował się jeszcze w dawniejszym koniu me- 
klenburskim, mianowicie staro-meklemburskim, gdyż dzisiejszy pod 
wpływem krwi angielskiej przekształcił się tak dalece, że jest podo- 
bniejszym do angielskiego aniżeli do niemieckiego.

W ogólności typ konia niemieckiego jest następujący: cała bu
dowa ciała odznacza się znaczną wysokością 160—180 cm., szczególnie 
też tułów jest długi i wyciągnięty w porównaniu do koni wschodnich. 
Najwięcej jest rozwinięta część średnia kadłuba, która jest znacznie 
dłuższą aniżeli przód lub zad. Głowa ciężka i długa, wązka w czole 
i linia nosowa wypukła a głowa z powodu znacznego ciężaru prosto
padle na dół spuszczona. Szyja długa, naprzód wyciągnięta, szczupła, 
zwężającą się znacznie ku głowie i kłąb grzbietowy wysoki spada 
nagle i przechodzi w grzbiet nieco zaklęsły (łęgowaty). Żebra płaskie, 
wskutek czego cała pierś przybiera formę spłaszczoną, długi grzbiet 
wystercza ostro w górę podobnie jak szczyt dachu, lędźwie słabe, dłu
gie, źle spojone. Łopatki ustawione dosyć stromo, wysunięte więcej 
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ku przodowi a nogi wysokie. Stosunek długości przedramienia do nad- 
pęciny jest przeciwny typowi koni wschodnich. Podczas gdy konie 
wschodnie odznaczają się dłuższem przedramieniem a krótszą nadpę- 
ciną, koń germański posiada dłuższą nadpęcinę w stosunku do przed
ramienia, z tego też powodu chód koni germańskich różni się znacznie 
od wschodnich. Pierwsze podnoszą nogę o wiele wyżej, aniżeli te osta
tnie. Krzyże koni niemieckich są ważkie i spadziste, zarazem zaokrą
glone, ogon nizko osadzony.

Konie tego typu mają chód pewny, nie odznaczają się atoli wcale 
rączością, wymagają wiele i dobrej paszy, w ogóle są nieco zniewie- 
ściałe i nieposiadają wielkiej odporności na wpływy zewnętrzne. Znaj
dują się w całych Niemczech, jakoteź i u innych narodów szczepu 
germańskiego, z biegiem czasu uległy atoli znacznej przemianie przez 
domieszkę krwi arabskiej, hiszpańskiej i angielskiej. Niegdyś hodo
wano ten typ w czystości przeważnie w Danii jakoteż i w Anglii, do
kąd go sprowadzili Saksonowie i Duńczycy. Napotykamy go także 
i w północnej Francyi, w Normandyi, gdzie uległ atoli największej 
przemianie. Ślady typu konia germańskiego znajdują się nawet w Hi
szpanii, wprowadzone tam po upadku państwa rzymskiego przez ludy 
germańskie, które tam panowały przez 5 wieków. Ze zmieszania się 
koni wschodnich ze starogermańskim powstał koń hiszpański, który 
jeszcze i dzisiaj odznacza się długością nadpęciny, zagiętym nosem 
i wklęsłym grzbietem. Chód tych koni jest o wiele łagodniejszy, ani
żeli angielskich i nadzwyczaj okazały; nie są także zbyt rącze. Na
wet i we Włoszech pozostał ślad typu konia germańskiego w komu 
neapolitańskim i rzymskim.

Niemcy wywodzący konia germańskiego z Azyi, chcą się dopa 
trzeć śladu typu tego konia wszędzie, którędy ludy germańskie cią 
gnęły z Azyi do Europy. Twierdzą oni, że znajdował się pierwotnie 
w Persyi, gdyż dostrzegają na wizerunkach koni wyrytych przed kilku 
tysiącami lat podobieństwo ówczesnego konia perskiego do konia sta- 
rogermańskiego, który dopiero z biegiem czasu i pod wpływem krwi 
arabskiej znacznie się zmienił w Europie. Niemcy mniemają także, ze 
na Kaukazie, gdzie szczepy germańskie przebywały przez czas dłuż
szy, pozostała w koniu czerkieskim pewna cząstka krwi germańskiego. 
I w Rosyi nawet chcą Niemcy szukać śladów dawnego pobytu Ger
manów, gdyż upatrują w koniach środkowej Rosyi pewne podobień
stwo do starogermańskich.
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2. Typ konia ciężkiego.
Pochodzenie konia ciężkiego podobnie jak i germańskiego nie jest 

rozstrzygniętem. Jedni mniemają, że przybył do Europy z Celtami 
i jest potomkiem konia żyjącego jeszcze dzisiaj w dzikim stanie w gó
rach Himalajskich zwanego tangumem.

Inni opierając się na faktach historycznych, twierdzą, że koń 
ciężki jestto wybujałym koniem germańskim, który dopiero z biegiem 
czasu przybrał tę nadzwyczajną rozrosłość członków, a to pod wpły
wem wilgotnego klimatu, bujnej i żyznej paszy na żuławach nadmor
skich, jak niemniej z powodu pieczołowitości i starannego wychowania 
konia rycerskiego w średnich wiekach. Faktem jest, że Cezar, który 
dobrze znał ojczyznę tych koni, nigdzie ich nie napotkał, gdyż nic 
o nich nie wspomina. Nadto nie ulega wątpliwości, że koń ciężki nie 
posiadał niegdyś tych kolosalnych rozmiarów, jakie dziś przedstawia; 
wiadomo jest bowiem, że dzisiejszy koń piwowarski Londynu nie miał 
tej olbrzymiej budowy ciała wówczas, gdy Jan bez-ziemi, król angiel
ski sprowadził w dwunastem stuleciu naddziadów z Flandryi.

Najczyściej zachował się ten typ w rasie koni pinzgauerskich, 
która charakteryzuje się wybitnie rozrostem w szerz wszystkich czę
ści ciała.

Cechy tycli koni są następujące: wysokość wynosi 170—180 cm. 
długość o kilka centimetrow większa od wysokości; przód jest najbar
dziej rozwinięty, środek zas krótki, ponieważ kadłub rozrósł się prze
ważnie ku dołowi i przodowi. Głowa ciężka, szeroka, w stosunku do 
wielkości ciała, jednakże nie zanadto długa; ganasze silnie rozwinięte 
linia nosowa równa, lub nieco wklęsła, szyja gruba, szeroka, krótka 
i w górę wzniesiona, z której to przyczyny jakoteż i dla cię
żaru głowy u samej góry kabłąkowato wygięta. Grzbiet bardzo sze
roki, płaski, najczęściej łęgowaty, szerokie lędźwie wznoszą się w górę 
ku krzyżom, tak, że konie te są przebudowane (t. z. krzyż wyżej się
ga, aniżeli kłąb grzbietowy). Najczęściej znajduje się grzbiet rozłu
pany, tak że ze środkowego rowka linii grzbietowej wznoszą się p° 
obydwóch stronach wyniosłości mięsiste, tudzież prawie zawsze rozłu
pane lędźwie. Pierś szeroka (zwana lwią) i głęboka sięga znacznie ku 
dołowi, łopatki stromo ustawione, bark nadzwyczaj mięsisty, a nadpę- 
cina jest w porównaniu do przedramienia długą, wskutek czego konie 
te odznaczają się chodem ciężkim i szłapatym. Krzyże spadają zna" 
cznie ku dołowi, są zaokrąglone i nadzwyczaj tęgo zbudowane, przy- 



153

tem zawsze rozłupane. To rozdwojenie krzyżów jest cechą nader cha
rakterystyczną, utrzymuje się bowiem przez długie szeregi generacyi 
nawet i wtenczas, jeżeli krzyżuje się konie ciężkie z innemi typami. 
Niemniej odznaczają się konie ciężkie nogami grubemi, kopytami ob- 
szernemi i płaskiemi. W ogólności konstytucya koni tych jest wiotka, 
mniej odporna, kości mają wprawdzie grube, jednakże gąbczaste 
i o wiele mniej zbite, aniżeli u koni arabskich. Posiadają nadzwyczajną 
siłę pociągową, nie są jednakże ani wytrwałe ani też szybkie, nato
miast nadzwyczaj żarłoczne.

Typ koni ciężkich, rozpowszechniony najwięcej w górzystych 
okolicach środkowej Europy, nosi nazwę koni noryjskich od dawnej 
prowincyi rzymskiej Noricum. Napotykamy je w Alpach jako też i są
siednich krajach alpejskich a mianowicie: w Salcburgu, Styryi, Niższej 
i Wyższej Austryi, w południowych Niemczech, w Krainie, północnych 
Włoszech, w Szwajcaryi i Francyi. Nadto typ ten jest rozpowszechnio
ny nad morzem północnem, w pobliżu ujść rzek Renu, Mozy i Łaby • 
w Belgii, Hollandyi, Danii i Anglii. Ciężkie konie nadmorskie nazy
wają niektórzy końmi armoryckiemi od nazwy dawnej prowincyi rzym
skiej Armoricum.

Konie północne.
Konie północne zawdzięczają swe nazwisko ojczyźnie daleko się

gającej na północ. Zbytnie zimno krajów na północy położonych, słaba 
wegetacya ziemi wydającej mchy i rośliny mało pożywne, nadto ży
wienie koni rozmaitemi niezwykłemi pokarmami (między któremi su
szone ryby morskie ważną odgrywają rolę), wszystko to nie sprzyja 
prawidłowemu rozwojowi konia.

Koń północny nie posiadający żadnego podobieństwa ani do koni 
wschodnich ani też zachodnich, odznacza się głównie drobną urodą, 
wysokością 110 cm. i rozwojem ciała przeważnie w kierunku długości. 
Środkowa część tułowia jest najwięcej rozwinięta, głowa mała, u góry 
szeroka u dołu wązka, kształtu klinowatego; linia nosowa wklęsła, 
między nosem a czołem znajduje się bowiem dosyć znaczne zagłębienie. 
Śzyja krótka, pierś szeroka, kłąb wysoki, krzyże mocno spadziste. 
Ciało pokryte jest skórą grubą porosłą sierścią grubą i długą.

Konie północne są nadzwyczaj wytrwałe, poprzestają na lada ja
kim pokarmie, lecz nie odznaczają się wcale rączością.

Rozpowszechnione są w północnej Azyi, w północnej Rosyi, 
w Szwecyi, Norwegii, Laponii, Finlandyi, Islandyi, na wyspach Szet



154

landzkich, w Szkocyi a nawet w Anglii. Niemniej napotykamy ten typ 
koni w Korsyce i niektórych wyspach greckich. Tutaj dostały się one 
w ten sposób, że Rzymianie poznawszy te konie (szkockie kuce, ponny) 
podczas wyprawy do Brytanii, sprowadzili je do Włoch, gdyż spodo
bały się nadzwyczaj Rzymiankom. Stadniny kucyków tych znajdowały 
się za czasów rzymskich na wyspach Korsyce i Sardynii, gdzie się 
przechował ten typ aż do dnia dzisiejszego. W jaki sposób dostały się 
na wyspy Archipelagu greckiego, niewiadomo ; zapewne sprowadził je 
tam jakiś amator.

Dotychczas mówiliśmy o typach i rasach koni, biorąc za pod
stawę ich rozpowszecnienie geograficzne, atoli z upływem czasu nie
wielka tylko liczba ras przechowała się niezmiennie i w czystości jak 
n. p. konie arabskie, perskie, czerkieskie lub konie stepowe: wszelkie 
inne rasy uległy znacznym zmianom, bądź to z powodu krzyżowania 
z typami odmiennemi, bądź też z powodu zmienionych stosunków kli
matycznych. Pierwsze rasy nazywamy dla tego rasami naturalnemi lub 
geograficznemi w przeciwieństwie do mieszanych, które nazywamy ra
sami hodowlanemi lub kultury.

Rasy hodowlane.
W ytworzyły się pod wpływem człowieka i hodowane są li tylko 

do pewnego z góry określonego użytku. W krajach, w których kultura 
osiągnęła wysoki szczebel rozwoju, znajdujemy ogromną rozmaitość 
koni, odpowiednio do rozmaitych potrzeb; w takich to krajach znaj
dują się konie wierzchowe, lekkie i ciężkie pociągowe, wojskowe, 
zbytkowe i t. p. W krajach mniej cywilizowanych i mniej zaludnio
nych napotykamy przeciwnie albo tylko jeden gatunek koni, albo też 
ich niewiele, służących równocześnie do różnych potrzeb.

Rasy hodowlane dzielą się na:
I. rasy pełnej krwi, do których należy koń arabski, koń an

gielski i kłusak Orłowa. Nazwa „koń pełnej krwi“ powstała 
w Anglii w ubiegłem stuleciu i oznacza konia odznaczającego się nad
zwyczajną szybkością biegu, doskonałością zalet i pewnem dokładnie 
wiadomem pochodzeniem t. z. pochodzeniem z rodziców krwi pełnej. 
I tak n. p. koń arabski pełnej kwi odznacza się wytrwałością i oby- 
żością w dłuższym biegu, piękną budową ciała i stałością przekazy
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wania swych własności na potomstwo; koń agielski pełnej krwi niedo
ścignioną szybkością w biegu krótkotrwałym; a kłusak Orłowa naj
większą chyżością w kłusie.

2. rasy hodowlane w stadninach, z różnorodnych ras pierwot- 
tnych wytworzyły się nowe wskutek ciągłego używania koni do je
dnego i tego samego celu.

3. rasy krajowe. Odpowiednio potrzebom i warunkom życia wy
tworzyły się w każdym kraju pewne oddzielne rasy.

Rasy czystej krwi.

»

»

i

I. Koń arabski pełnej krwi.
Tutaj zaliczamy nietylko konia arabskiego Nedżidu, który uchodm 

za najszlachetniejszego, ale w ogólności wszelkie konie szlachetne po
chodzenia arabskiego, utrzymane w czystości krwi, a więc takie, któ
rych szlachetność nie splamiła się nigdy domieszką krwi obcej.

Kształty ciała opisaliśmy szczegółowo powyżej, nie będziemy się 
przeto tutaj dłużej zastanawiać, dodać tylko należy, że z nadzwyczajną 
pięknością kształtów, łączą się także dobre przymioty. Koń arabski' 
pełnej krwi jest rączy w biegu, jakkolwiek przewyższa go o wiele 
w tym względzie koń angielski pełnej krwi, który na krótkiej prze
strzeni niema sobie równego, natomiast w biegu na dłuższą przestizeń 
przewyższa go wytrwały koń arabski. Odznacza się nadto chodem pe
wnym i lekkim, charakterem łagodnym i nadzwyczajną pojętnością, 
a co najważniejsza, zatrzymuje nawet przy lichej paszy i nieszczegól- 
nem pielęgnowaniu swój znakomity bieg wytrwały. W tym względzie 
różni się znacznie od konia angielskiego pełnej krwi, który mimo swych 
znakomitych zalet, nie posiada tak znacznej odporności i jeżeli idzie 
o utrzymanie jego nadzwyczajnej działalności, potrzeba obok dobrego 
pokarmu otaczać go większą starannością w pielęgnowaniu, aniżeli 
konia arabskiego.

Do zaprzęgu nie nadaje się wcale, natomiast jest niezrównanym 
wierzchowcem. Posiada także zdolność stałego przekazywania swych 
własności na potomstwo, z którego to powodu używano go niegdyś tak 
chętnie a nawet jeszcze i dziś się używa do uszlachetnienia kom za
chodnich. Koń arabski jest protoplastą najsławniejszej dzisiejszej rasy

i
L
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koni angielskich pełnej krwi, jemu to zawdzięcza ona swój rozwói 
i pierwszeństwo w świecie. J

Rasa kom arabskich pełnej krwi wytworzyła się pod wpływem 
Mahometamzmu. Pięć klaczy nadzwyczajnej szybkości uchroniły ucie
kającego do Medyny proroka przed ścigającymi go nieprzyjaciółmi 
Klacze te uważano prawie za święte i' odstanawiano je najlepszemi 
ogierami arabskiemi. Potomstwo pochodzące od tych klaczy hodowano 
przy najstaranniejszym doborze całe wieki, według metody chowu 
w samym sobie. Tym sposobem wytworzyła się rasa pełnej krwi bez 
zakażenia krwią obcą. Chowem koni arabskich w czystości trudnią się 

eduim, którzy sprzedają ogiery za ogromne sumy pieniężne, nie po
zbywają się zaś prawie nigdy swych klaczy.

Mahomet rozbudził w Arabach zamiłowanie do chowu koni 
nam świadczą najrozmaitsze jego przepisy. Powiada n. p.: Gd’ ’’ 
^eTb z8łZ°tZi SprOwadził wiatr Południowy Samum; Któremu
chał NaIph P i*  P°wietrznił a stari ciałem żywem“. Wiatr usłu- 

’ i S uf BÓV:rŚÓ tej materyi 1 dmuchną! w nią życie, 
wiekowi m ? a’ - A PM rZ6kł d° ni0S°: Aó masz czło-
ZrzbiTi4 J6g0 Wyg°d 1 WDiesiesz mu bogactwa; on wsiądzie na twój 
^iibmówi 16S?e C1? P° “ad wszystkie inne zwierzęta“. Na innem miej- 
sób iż ,pr0l° ' . « mrnemu, który wychował konia swego w ten spo- 
te na w \ W°Jnie’ w dniu Si*du ostatecznego policzy
ieLmlA^tJ04^^ ? m°CZ je?° ^onia“- A daIeJ : „Każde ziarnko 
na drugim’ świecie“ W6mU k°ni°W1’ ułatwi ci Przebaczenie grzechów

o czem
Gdy Bóg miał 

| któremu

Obecnie koń aiabski traci swą wziętość, a niektórzy nawet po
gardzają mm, mimo, że prawie wszystkie konie całego świata zawie
rają w sobie cząstkę tej krwi. Zmiana w kierunku hodowli, dążąca do 
pro u cyi oni rosłych i ciężkich, jakoteź i dzisiejsza moda anglo- 
mann, wymagaj’ąca koni rosłych i wysokonogich, spowodowała niechęć 
do kom arabskich. Wcześniej czy później odzyskają one jednakże 
znowu dawniejszą swą sławę i mimo swej drobnej urody użyte być 
muszą do poprawy straconej harmonii ciała, jaka się wytworzyła pod 
wpływem różnorodnych krzyżowań. W każdym razie koń arabski jako 
lekki i zwinny wierzchowiec niema jeszcze i dzisiaj równego sobie ry- 
wa a w świecie i łatwo można przewidzieć, że przyjdzie czas, w któ
rym wrócimy się znowu do dawnego źródła t. j. do Arabii chcąc otrzy
mywać należyte wierzchowce.

Dziś znajdują się konie arabskie pełnej krwi nietylko na pustyni 
ale i w Europie, jak n. p. w stadninie króla Wirtembergskiego, gdzie 
hodują je bez najmniejszej domieszki krwi obcej, jakoteż i w sta-
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dninie księcia Sanguszki na Wołyniu. W Austryi zajmują się chowem 
koni arabskich w stadninie rządowej w Babcinie, tu stały się one y 
szemi i silniejszemi, jednakże i pospolitszemu

2. Koń angielski pełnej krwi.
Konia angielskiego hodują przeważnie do wyścigów, t. j. dc. szyb

kiego biegu na mniejszą przestrzeń. Jego wysokosc wynos! od 155 do 
165° cm., a długość przewyższa wysokość z powodu silnego rozwinięcia 
zadu Głowa dosyć długa, wązka i ku dołowi zaostrzona, nasada g owy 
X. aniżeli ¿rabefyka, z którego to powodu koi 

głowę więcej wyciągniętą naprzód, mz spuszczoną ku do o , yj 
długa, cienka fwązka, jej górny brzeg wygina się ty ko meznaczme 
w pobliżu głowy, tak że tworzy prawie równą limę, Jest nadto nJPrZOj 
wyciągnięta i wydaje się wsuniętą między łopatki. I on eD‘ 1
posiada pierś silnie zbudowaną, jednakowoż me bardzc. głęboką, bi 
mocno podkasany, słabizny krótkie, dobrze spojone kłąb wysoki i g y, 
przechodzący powoli w grzbiet. Grzbiet wznosi się me.maczni.ku 
lędźwiom, które są tak szerokie jak u koma arabskiego p J 
Łopatka długa, ukośnie ustawiona, jednakowoż wysunięta znaczm° 
przodowi, z tego też powodu pierś, patrząc z przodu, wydaje się nieco 
węższą, aniżeli u konia arabskiego, tu bowiem me przylegają łopa^i 
na naiwiększej wypukłości żeber, lecz są wysunięte naprzód. Nadpę- 
Xy w stosunL do przedramienia są krótkie, nogi delikatne krzyze 
nieco zaokrąglone zwężają się ku tyłowi a ogon z tego powodu jest 
niżej osadzony aniżeli u kom arabskich. Konie angie s le p J 
pokryte są włosem cienkim i gładkim, a skora ich jest tak delikatną, 
że przezierają przez nią żyły i żyłki. . . .

P Nie wszystkie atoli konie angielskie pełnej krwi odpowiadają zu. 
pełnie wyż nadmienionym kształtom, niektóre bowiem równają 
prawie zupełnie koniom arabskim, z tą tylko różnicą, iz są zawsze 

Wyi’ nam znanych ras, koń angielski p.M krwi jo.t
naiszybszy w galopie, jednakowoż tylko na krótszą przestrzeń bez 
ZZZeLSj ..l wytrwały podobnie jak koi arabski pełnej krw,, 
ieleli nie wymaga się od niego największej szybkości i starannie pie 
1 Zje W bieA niezwykle żywe i ogniste. Nadzwyczajna wartość 

konia angielskiego pełnej krwi polega na tern, że W !>»’;
czona z inteligencją doszła do najwyższego stopom 
mniej przedstawiają konia te ogromną wartość rozpłodową, gdyż p 
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^czJ^nemFLsami. P°t0mstW0 nawot i wtenczas, jeżeli się je 

jednakże w oczalh prlkty^znych" Ang^ikóJ06 — arabskie’ co 
czenia, tudzież, że raz w bie^ pus^e Zed^^T^0 niema zaa‘ 
ze nie dają się kierować według woli jeźdźca^ % takązaPaIczywością, 

Początek i rozwój konia angielskiego pełnej krwi.

tafci*,,  do Ł““ie
Z krajowemi znacznie poprawiono O ile tFl^10’ kt°re krzyźowaniom 
ski przybył do Anglii w roku 1121 z Wladomo’ P^rwszy koń arab- 
czasu, a mianowicie podczas woi™ panowania Henryka I. Od tego 
więcej szlachetnych koni wschodnich r^Z°Wych sPr°wadzano coraz 

Wyścigi konne, instytZa n 8 ™ ™ krajowych.
w Anglii, datująca się od XI wieku ,Z?^CZaj P0Pu,arna i ulubiona 
rżenia rasy pełnej krwi Zauważ™ ’i &7 Plerwszy pochop do wytwo- » wiele lep.«^ t»»;« k™, »ryenLej

grywały nagrody, aniżeli konie krajowi F Wy‘
tego był napływ tak ogierów i i J Następstwem doświadczenia 
Anglii. °°ler0W Jako też i klaczy oryentalnych do

swój dopiero od rofcu^l^^^F? tT krwi bierze początek
ilość wschodnich ogierów ’i kllczv ( l,U Spr0Wadził do kraju znaczną 
arabskich, berberyjskich, tureckich i f ’TZm°gł się naPływ kom 
stego stulecia nieustannie. Wkrót ? 18 * trwad az ośmna-
wama krwi oryentalnej z krwią krll ZaCZ^to kame powstałe z krzyżo- 
prowadzono główną księgę zarodowa tyIk° między sob% 1 za‘
do której zaciągano tylko konie u a°d DazWą »General-Studboock“, 
krwi wschodniej. Ta złota ^1° °d ojca jakoteź i matki

stego wieku, pojawiła sie norm^ .Slęgająca az do początku siedmna- 
lecia; nie obejmuje ona atoli W połowie ośmnastego stu-
«rabskich. Wprawdzie m nie . PIerwotnie sprowadzonych ogierów 
się i dowolnie ułożone rodowody Zaajdują
nie wiarogodne. y’ atomiast dalsze stronnice są zupeł-

wamy koniem pełne i kr w’ ZaP/saneS° w Greneral-Studboock nazy- 
Peinej krwi jesrpoJoAte^lhJF I0"7 Że koa aagieIski

Stości. że tak nie jest dow 7 i.° arabskicb kodowanych w czy- 
jest, dowodzi historya, niemniej potwierdza to już
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aama budowa ciała. Folblut angielski nie jest koniem czystej krwi lecz 
koniem oryentalnym przekształconym wskutek odmiennego wychowania, 

w żvłach jego płynie jeszcze i dzisiaj cząstka krwi zachodniej.
a Najsławniejszemi protoplastami angielskich folblutów są trzy konie, 

a miai.°Byerieys Turc, O którym tylko tyle wiadomo, że zdobyto go 
na Turkach przy odsieczy Wiednia w roku 1683 i ztąd dostał się do 

* koń, którego r-bj» Harley w rokn »1»

w P£oń po(.ho(jzenia berberyjskiego, którego do tego
stopnia nie umiano ocenić w Paryżu, iż używano go do rozwożenia 
wody. Nabyty przez pewnego Anglika, dostał się do stadniny lorda 
Godolfina, gdzie służył za ogiera probierczego. Dziwny przypadep - 
mó-ł mu do uzyskania ogromnej sławy. Zdarzyło się w roku 1731, ze 
ogier Hobgoblin nie chciał pokryć klaczy Roxany, skutkiem czeg 
użyto do niej Godolfina; syn jego okazał się jednym z najlepszy 

koni swej epoki.

ZE Su" konie

po turfie.
Obecnie liczy Anglia przeszło 2.000 sztuk koni pełnej krwi, 

które pochodź. tak od ojca j.koteZ i od bratki z folblutówLtoznr^e 
rozmnożenie rasy nie da się tak łatwo osiągnąć, gdyż kon nad 
zwyczaj poszukiwanym jest w świecie i rok rocznie znaczna ich liczba 
opuszcza Anglię na zawsze. Centralnym punktem sprzedaży kom pełnej 
krwi w Anglii jest Tatersal w Hydeparku, gdzie urządzono pewien 
rodzaj giełdy sportowej; tutaj odbywają się wszelkie kupna, sp 
daże, lniany i oceniani, i t. p. Podobne zakłady ““
W Wiedniu, Berlinie, Paryżu, Petersburgu, Lipsku i t. p., które nos ą 

nazwę Tatersalow.

3. Folblut rosyjski czyli kłusak Orłowa.
Wielu znawców nie uznaje rasy kłusaków. (rysaków) Orłowa_ za 

folbluty; rasa ta, zaledwie 100 lat licząca, me jest owiem wyp y 



160

chowu czystego, tylko różnorodną mięszaniną. Mimo to wytworzony 
z dziwacznych krzyżowań koń Orłowa, odznacza się tak znakomitą 
rączością kłusa, iż w jednej minucie przebiega przeszło 500 metrów 
czyli w kwadransie milę drogi. Przymiot ten posunięty do najwyższego 
stopnia ustalił mu reputacyę folbluta.

Kłusaki Orłowa są 170 do 175 cm. wysokie, długość ich ciała 
równa się zazwyczaj wysokości, czasami nawet ją przewyższa. Na 
pieiwszy rzut oka konie te nie przedstawiają kształtów ciała, dozwa
lających wnioskować o ich niesłychanej rączości w kłusie. Głowa ich 
jest dosyć duża, ku dołowi zaostrzona, długa i prostopadle ustawiona; 
szyja piękna, wcale niedługa, wysoko wzniesiona i ku górze w ka- 
błąk wygięta. Kłąb grzbietowy niski i szeroki, grzbiet długi, lędźwie 
szeroko zarysowane, krzyże szerokie, silne i długie, przytem spadziste. 
Pierś jest miernie głęboka, czasami nawet płaska, łopatki ustawione 
stromo, wyrostki łokciowe nadzwyczaj silne, nadpęcina dostatecznie 
długa i z tej to przyczyny konie te wznoszą nogi wysoko w górę. Zad 
mają silnie rozwinięty, podobnież i nogi tylne, stawy skokowe odpo
wiednio zbudowane, pęcina krótka. Gdy stoją bezczynnie, wyglądają 
wcale niepokaźnie, dopiero w ruchu przybierają nadzwyczaj piękne 
kształty i ruchy bieguna rączego. W biegu zginają kolana tak mocno, 
że uderzają nogami prawie o brzuch, podczas gdy nogi tylne wyrzu
cają daleko poprzed ślad kopyt przednich.

Kłusak Orłowa jest dziełem hrabiego Orłowa, który założył we 
wsi Ostrowie pod Moskwą około roku 1775 stadninę i zaopatrzył ją 
w najlepsze konie. Nabył on razu pewnego ogiera arabskiego, Śmie
tankę, odznaczającego się znakomitą siłą dziedziczności i użył go do 
pokrycia klaczy duńskiej. Z tego mezaliansu zrodzony ogier Polkan 
odstanawiał ówcześnie bardzo sławne kłusaki holenderskie a nadto 
arabskie, perskie i angielskie klacze. Powstały ród krzyżowano tylko 
między sobą, nie wprowadzając wcale krwi obcej. W roku 1855 za
kupił ,tę stadninę rząd rosyjski i zachował nadal raz zaprowadzony 
kierunek chowu.

Wytworzenie się rasy kłusaków Orłowa daje niezbity dowód błę
dnego zapatrywania się niektórych hodowców na teoryę ustalenia, gdyż 
kłusaki, produkt różnorodnych krzyżowań, przelewają swe własności 
z taką samą pewnością na potomstwo, jak i konie chowu czystego, 
ponieważ rasa ta dziś już jest ustaloną.

Orłów wytworzył oprócz rasy kłusaków zawód koni wierzcho
wych noszących jego nazwisko. Konie te będące [produktem krzyżo
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wania koni angielskich z arabskiemi, są nadzwyczaj piękne, jednako- 
woż nie zaliczają się w poczet folblutów.

Konie stadninowe.

Liczne stadniny znajdujące się w świecie są albo dworskie, lub 
też rządowe, krajowe i prywatne. Konie stadnin nie zawsze pozostają je- 
dnemi i temi samemi, lecz zmieniają się pod wpływem klimatu, prze
ważnie zaś stosować się muszą do panującej mody i upodobania swj 
panów, tak że gdybyśmy chcieli mieć jasne pojęcie o kierunkach, 
zmianach i przejściach koni stadninowych, należałoby studyowac historyę

Kierunek chowu zawsze i wszędzie głównie zawisłym był °d po
trzeb wojennych, armia przepisywała kształty i przymioty koma zdol
nego do boju i nadawała mu odpowiedni kierunek. .

W wiekach średnich utrzymywali stadniny w środkowej Eur p 
królowie, książęta, panowie i klasztory, hodując P™żnie koma 
ciężkiego rycerskiego, odpowiadającego ówczesnym potrzebom woje 
nym, a nadto konia lekkiego do podróży i dla kobiet. Konie ho en- 
derskie, duńskie, flamandzkie (u nas fryzami zwane) i burgundzkie 

uchodziły za najlepsze. j. „ „

Z wynalazkiem prochu strzelniczego upadło rycerstwo a z me 
i liczne stadniny: chów konia przybrał odtąd nowy kierunek.

Był czas, w którym zasłynął koń hiszpański, a z powodu lek
kiego chodu i okazałej budowy cała Europa ubiegała się o ogiery 
hiszpańskie i używano ich przez wiele wieków do poprawy ras kra- 

j°Wy<W szesnastym wieku nabrał znowu wziętości koń neapolitański 
dla swej urody i wdzięku kształtów, i wtedy używano go powszechnie 

do h0^W^dmiiastyni i ośmnastym wieku koń oryentalny zajął naj

wyższe stanowisko w świecie.hippicznym, gdy się przekonano o jego 
znacznej wartości rozpłodowej. . . T

Od roku 1820 ukazał się na widowni folblut angielski i zasły
nąwszy swą dzielnością nadał nowy kierunek hodowli.

Dzisiaj po tylokrotnych próbach i zmianach nabrano przekonania, 
że kierunek chowu zależy od rozmaitych celów i że niema ani je
dnego uniwersalnego konia, któryby mógł być użyty do poprawy wszy
stkich ras, lecz że jest ich wiele, pochodzących tak z ras szlachetnych,

Barański, Hodowla.
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jako tez i pospolitych. Niemniej przekonano się, że dla potrzeb kra
jowych najlepszemi są najcelniejsze stadniki krajowe a nie obce.

Konie różnych krajów europejskich.
Każdy kraj w Europie posiada rozmaite rasy i zawody koni, 

które co do własności swych zbliżają się albo do ras naturalnych 
albo też do hodowlanych.

Anglia.

1. Koń angielski pełnej krwi przeważnie używanym bywa do wy
ścigów i rozpłodu; nie nadające się do wyścigów służą pod wierzch 
lub do polowania.

Igizyska hippiczne, którym hołdują Anglicy, są trojakiego ro
dzaju :

1. wyścigi w celu wypróbowania największej rączości konia 
w biegu na lównym terenie, są zarazem środkiem i celem ulepszenia 
chowu koni w ogóle, parlament angielski ustanowił bowiem, iż na go
nitwach li tylko konie pełnej krwi w zawody iść mogą, inne są wy
kluczone.

2. Steeple-chases, czyli gonitwy z przeszkodami. Są to wyścigi 
polegające na tem, że koń biegać musi nietylko z wielką rączością, 
lecz nadto przesadzać bądź to płoty, bądź to rowy, lub też płoty 
i rowy zarazem. Do wyścigów tego rodzaju używa się koni pełnej krwi 
lub też do nich bardzo zbliżonych.

3. Łowy (parforce) noszące zarazem charakter wyścigów, gdyż 
na nierównym terenie konie zmuszone są wraz z myśliwskiemi psami 
ścigać zwierzynę, najczęściej lisa lub jelenia. Chodzi tu więcej o wytrwa
łość w biegu i siłę w przesadzaniu płotow, do czego mniej przydatny 
jest koń pełnej krwi, daleko więcej zaś koń półkrwi, posiadający 
o wiele silniejszą budowę ciała od folbluta.

II. Koń łowiecki czyli Hunter, jest koniem półkrwi, pochodzi 
z krzyżowania folbluta ze zwykłym koniem angielskim. Najsławniej- 
szemi są konie łowieckie irlandzkie, o wiele silniejsze od angiel
skich. Chów konia łowieckiego odbywa się według pewnych ścisłych 
zasad, ponieważ własności jego zależą od terenu, od ciężaru, który 
ma dźwigać, od wytrwałości w biegu, niemniej też od gatunku ściganej 
zwierzyny. Nadto powinien być silnie zbudowany, wcale nie wysoki, 
głęboki w piersiach, w grzbiecie, aby mógł unieść ciężar; silny w tyl-
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nych nogach, aby mógł przesadzać wysokie ploty, przy tern zwięzły 
w łopatkach i wytrwały w biegu. Najodpowiedniejsze są Huntery mie
rzące 165 cm. wysokości.

III. Koń angielski wierzchowy (Cob), elegancki, o pięknych kształ
tach, który zastąpił miejsce dawnego konia wierzchowego używanego 
do podróży konnej, powstał z krzyżowania lekkiego konia angielskie
go z folblutem.

IV. Koń wytworny powozowy, powstały z krzyżowania ciężkiego 
konia angielskiego (rasy Yorkshire czyli Cleveland-gniadych, dziś pra
wie zaginionej) z folblutem. Wysokie te i okazałe karosiery hodują 
w hrabstwie York; służą one atoli więcej do parady, aniżeli do pracy.

V. Kłusak angielski czyli Norfolk-rysak (Roadster). Rasa kłusa
ków angielskich zaledwie od 100 lat istniejąca weszła z krzyżowania 
kłusaków holenderskich z follblutami, według Gaysta zaś z krzyżowa
nia folblutów z klaczami perszerońskiemi. Jestto koń krępo zbudowany, 
krótkonogi, z szerokim i zaokrąglonym krzyżem, który odznacza się 
podobnie jak kłusak Orłowa lub kłusak holenderski znakomitą rączo- 
ścią kłusa, tak że potrafi przebiedz 4 mil w godzinę. Wysokość nie 
przewyższa 165 centimetrow 5 maści jest prawie zawsze różowej.

VI. Kucyk angielski czyli Pony. Anglicy nazywają każdego konia, 
którego wysokość nie przenosi 150 ponym. Pochodzą one od koni 
wysokiej północy i są nadzwyczaj cenione w W. Brytanii, gdyż sto
sunkowo potrzebują mało paszy a nadają się do rozmaitych potrzeb,

Tabl. 10. Pony (kucyk) szkocki. li
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nadto mają temperamet nader łagodny. Cały świat angielski, dzieci, 
dorośli, mężczyźni i kobiety, używają tego konia bądź to pod wierzch, 
bądź też do zaprzęgu. Za najlepsze uchodzą „ponieś8 szkockie zwane 
także welskiemi, które przybrały z powodu domieszki krwi pełnej pię
kne kształty ciała, tak że pierwotny ich typ znacznie się zmienił.

Najmniejszy jest pony shetlandzki czyli koń karłowaty. Zdaje 
się, że jest potomkiem norwegskich kuców, które dostawszy się na 
wyspy brytańskie dziś znacznie się tamże rozmnożyły. Wysokość ich 
wynosi 100 do 120 cm., grzywę i ogon mają czarny, na grzbiecie prę
gę, głowę wąską, szyję krótką, łopatki mięsiste, grzbiet silny, nieco 
wklęsły, krzyże długie i zaokrągloną, nogi delikatne.

Z ciężkich koni pociągowych, które w zaprzęgu chodzą tylko 
stępem, rozróżniamy następujące rasy:

VII. Suffolk czyli koń rolniczy jest 173 do 178 cm. wysoki, sil
nie zbudowany i nadzwyczaj przydatny do powolnej i wytrwałej ro
boty w roli. Do pracy w twardej ziemi i głębokiej orki jakoteż do 
ciągnienia ciężkich maszyn rolniczych, Anglicy potrzebują konia silne
go, któryby tym zadaniom mógł odpowiedzieć.

VIII. Koń Clydesdalski czyli koń gospodarski szkocki jest produ
ktem krzyżowań ciężkich ogierów flandryjskich z klaczami szkockiemi, 
z domieszką krwi holenderskiej. Ojczyzną jego jest dolina rzeki Clyde 
w południowej Szkocyi, gdzie z powodu gleby ciężkiej i zwięzłej, rol
nicy potrzebują konia nadzwyczaj silnego. Koń Clydesdalski przewyż
sza masywnością ciała konia Suffolk, przytem ma temperament żywy, 
jest rączy w stępie a nawet i w kłusie. Ma on mniejsze rozmiary, 
a większą ruchliwość od Pinzgauera, budowę zaś miękką i gąbczastą. 
Odznaczają go nogi kosmate, porosłe gęstym włosem, począwszy od 
kolan aż do samych kopyt.

W najnowszych czasach zakupują w znacznej ilości konie Cly- 
desdalskie do północnej Ameryki i północnych Niemiec, i jako bo
wiem koń rozpłodowy nadaje się szczególnie do wytworzenia lub ulep
szenia ciężkich koni rolniczych,

IX. Koń piwowarski specyalnie hodowany przez piwowarów lon
dyńskich, mających w tern wielkie upodobanie, gdy kolos ten zaprzę
żony do ciężkiego wozu piwowarskiego majestatycznie kroczy po bru
ku londyńskim. Sprowadzony niegdyś z Flandryi, starannie hodowany 
i wybujały na doborowej paszy, doszedł do rozmiarów kolosalnych 
niemal słonia indyjskiego. Wysokość koni tych wynosi 185 do 190 cm. 
przyczem jednakże masywność członków odpowiada wysokości, tak że mi
mo ogromnych rozmiarów zachowuje w kształtach budowy pewną całość
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harmonijną. Konie te są największemi, jakie znamy i prawie zawsze 
są maści karej lub różowej.

Anglia posiada obecnie około 21/o miliona koni.

Francya.

We Francyi był chów koni przez długi czas w upadku,, dopiero 
Napoleon III ogromnem staraniem i znacznym kosztem podniósł go do 
dzisiejszego stanowiska. _

W północnej Francyi a mianowicie na całem wybrzeżu morskiem 
w dawnej Armoryce znajdują się konie ciężkie, mające cechy typu 
koni zachodnich, przeciwnie zaś w południowej Francyi konie lekkie 
pochodzenia wschodniego.

W pośrodku kraju napotykamy rasy mięszane powstałe ze zlania 
się tych dwóch odrębnych typów.

Do ciężkich ras należy:
I. Koń burgundzki znajdujący się W Alzacyi i na pograniczu

Szwajcaryi, jest spokrewniony z rasami ciężkich koni niemieckich, o 
do kształtów i masywności zbliża się nieco do rasy pinzgauerskiej, 
jednakowoż w zmniejszonych rozmiarach. Używają go do powozów lub 
ciężkiej kawaleryi, w ogólności chów konia burgundzkiego podupadł 
i mało gdzie go już hodują. . .

II. Koń ardeński należy raczej do rasy lekkich aniżeli ciężkich
koni pociągowych i znajduje się w Departamentach przyległych Belgii. 
Jako rasa nie ma wielkiego znaczenia, jest bowiem na zagładę prze
znaczona. O koniach ardeńskich będzie zresztą mowa i na innem 
miejscu. .

III. Koń bulonajski (Boulonnais), do którego zaliczają jako podrasę 
konia flandryjskiego przedstawia typ najcięższego konia francuz- 
kiego. Francuzi rozróżniają dwa odcienia tej rasy i nazywają konia 
używanego do pociągu powolnego Boulonnaisem, zas koma, który 
w pociągu kłusem idzie Flamandą. Lubo koń flandryjski co do 
wysokości i masywności o wiele przewyższa konia bulonajskiego, to 
przecież obydwa tak są zbliżone do siebie, że jednym je obejmie 
my opisem.

Wspólną własnością tej ciężkiej rasy jest masywność ciała, roz
dwojone krzyże i pokrycie sierścią grubą. Wysokość ich wynosi od 166 
do 180 cm., głowa mała lecz szeroka, szyja krótka i gruba, silnym 
porostem podwójnej grzywy pokryta, kłąb niski, szeroki i mięsisty, 
grzbiet dosyć długi i wklęsły, pierś szeroka, lędźwie i krzyże obszei- 
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dują je przeważnie w departamencie Pas de Cal»?« w i r C 
wtóS rietXP0'W>'lie i,k P"<”""’tie ’ Londynie d»'“l

, J p- • ! S1? dwa typy S1S znacznie od siebie, jeden z nich
znajduje „e „a wybrzeżu póluecueui, a drugi wewnątrz B.X,U u 
pierwszego naieży kod ciężki pochwy, eluż,Iy pTwaL e d ob° 
tagiwan,. poczt, d„ drugiego mały lecz nadzwyczaj elZiwyLfc 
prowadzony niegdyś przez indy celcyckie. Lekki kod breto» zł’ 

M^Ózbl’ ^'“°i ‘ilŁ° WZ‘S»dnch włościańskich i to w niewiel-

i gr/by ni’e 7Wielt°ŚCi’ d°8yÓ dJuga’ kli*b
S y, p rs szeroka i głęboka, zad nieco spadzisty, silnie zbudo-

V' K°n "“™al"lzl<i- Dawniejszy kod normandzki ma znaczenie 
htatoryczne, gdyż dziś już także nie istnieje. Normando«^““^ 

dztewtątym wieku oddawali się z wielkiem zamiłowaniom ’hodowli 
kom. bojowego i wytworzyli przez krzyżowanie koni wsohZch z k’ 

“Ł”' ™W»w-znego konia bł oweg”

Z“Hm“ul*eW ee° k°°ia "T““8?» 2 “’">»■ i kłusakiem 

krzyżowaniem w 7“ ‘ \ “ 2“‘JomoW« '™CZJ przeprowadzone»
krzyżowaniem, wytworzyła w ostatnich czasach Prancya konia amrlo 

wdzT“z“X "t d°SyÓ f“™“™* 8- Rezultat ten za-
wazięcza hrancya starannie utrzymywanym ogierom rozpłodowym nie- 
«« '’iK,***'  “ ,k>6r7Ch ”pra™« piz8’tóoi8 “p“- 
erę. destto silny a zarazem i okazały koń powozowy doskonały do 

roli a nawet niekiedy i do jazdy wierzchowej przydamy Koń anfflo 
normandzki ma tak wielki popyt i wziętość, że liczne jego okazy do 
X we Prą"?" I10'! a an^™anów nie-

czasach strać ł? W najnowszych atoli
czasach stracił kon na wartości, z powodu częstych oszustw snrzeda- 
andn °Wiem CZę8t° Za °gl'Omne sumy podobne konie półkrwi zamiast 

g -normanow, co naturalnie zdyskredytowało je znacznie.
nastenuiL ^ch’,lubo Jeszcze ™ ^pełnie ustalona, odznacza się 
następującemi własnościami: wysokość 170 do 180 cm maść zazwye
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wany a nogi krótkie. W ogólności konie te uderzają oko piękną mo
da elegancyą członków i dobrym, jednostajnym chodem

VI Koń perszeroński. Przed 70 jeszcze laty nigdzie me było 
wzmianki o rasie koni perszerońskich i nawet dzisiaj jeszcze me można 
uważać jej za zupełnie ustaloną, nie jest bowiem wytworem krzyżo
wania przeprowadzonego prawidłowo, ani też produktem chowu czy
stego, lecz są to konie u których można dopatrzeć się typu.kom bre- 
tońskich i burgundzkich. Okolica la Per che sprzyja hodowli kom, 
posiada bowiem znaczne obszary dobrych pastwisk, na których ro 
rocznie pasie się znaczna ilość rozmaitych kom. Źrebięta zakupione 
w Bretanii, Pikardyi, Flandryi i t. d. chowają się razem na obszer
nych łąkach i nabierają wskutek jednolitego wychowania, Pokar“ 
i klimatu pewnego stopnia podobieństwa do siebie.. Łatwo jednak 
rozróżnić 2 odrębne typy, a mianowicie ciężkiego koma perszerons lego 
od lekkiego, w żyłach którego płynie przeważnie krew wschodnia. 
Z tego względu trudno opisać kształty konia perszeronskiego, nieod- 
znaczającego się jeszcze zupełnie ustalonemi cechami, posiadają one 
jednę tylko wspólną cechę, to jest maść siwą. • , , r

Rasa koni perszerońskich narobiła w swoim czasie wiele hałasu 
w świecie i niema zapewne drugiego konia, o którymby tak rozmaicie 
sądzono. Od jednych wielce ceniony i wychwalany, od drugich ganiony, 
nie potrafił sobie prawie nigdzie wyrobić wybitnego stanowiska ja o 
rozpłodnik. Z początku chwalono bardzo tę rasę, sądzono bowiem ze 
będzie najlepszą do rozpłodu i że nada koniom gospodarskim większą 
masę ciała. W Niemczech próby tego rodzaju me udały się, nie J 
i w Węgrzech. I tak używano ogierów perszerońskich do odstawiania 
klaczy węgierskich pospolitych, aby nadać potomstwu tęzszą budowę. 
Pokazało się atoli, że potomstwo nietylko mc me zyskało na sz ac e- 
tności, ale nawet przez zwiększenie masy utraciło doskonałe przymioty 
wytrwałego konia węgierskiego. .,

O wiele lepszemi i wcale zadawalniającemi wynikami poszczycić się 

mują konie perszerońskie w Łańcucie, Krzeszowicach i Zatorze hodując 
je częściowo czysto, częściowo krzyżując je z klaczami krajow®ko 
licach Łańcuta znajduje się dziś znaczna ilość ^konk
włościan i śmiało rzec można, że osiągnięto dobry re^ul, a . "
nabrały bowiem ciała i siły i stały się o wiele przydatniejsze do robot go 
spodarskich, aniżeli konie krajowe, które jak wiadomo, do pracy powol
nej i jednostajnej, za wiele posiadają krwi.

Mimo to nie da się zaprzeczyć, że konie perszerońskie są dosko- 
nałemi i wybornemi końmi pocztowemi, niemniej nadają się wysmie- 



168

Hicie do omnibusów, tramwajów, jakoteż i roli. Atoli nie należy wy- 
magać od nich znacznej rączości pociągowej, ani też zbyt wielkiej siły 
do wożenia nader wielkich ciężarów.

W południowej Francyi znajdujemy przeważnie konie pochodzenia 
wschodniego, wyrodziły one się tu jednak i nie przedstawiają 
wielkiej wartości. Największą wadą ich jest, że konie te jako wierz
chowce zbyt drobne mają kształty i nie nadają się do lekkiej jazdy, 
na czem kawalerya łrancuzka wielce cierpi. We Francyi bowiem 
w ostatnim stuleciu, skutkiem tylokrotnych rewolucyi i wojen pod- 
upadł chów koni, tak że dzisiaj jeszcze zmuszony jest rząd francuski 
zakupywać znaczną ilość koni za granicą, aby pokryć swe potrzeby 
wojskowe.

Przed stu laty jeszcze słynęła tamże rasa koni limuzyńskich i na- 
warskich, które uchodziły za najlepsze i najwytrwalsze pod lekką 
jazdę, leraźniejszy rząd francuski wielkie czyni starania i sprowadza 
mnóstwo ogierów arabskich i angielskich, aby poprawić lekkie konie, 
jednakowoż i to wiele nie pomaga.

VII. Koń owerński (Auvergne) uchodzi za najgorszego.
VIII. Koń limuzyński o wiele lepszy jest od poprzedniego.
XI. Koń nawarski jest jeszcze najlepszym wierzchowcem francu

skim. Rasa ta pochodzenia hiszpańskiego znajduję się w Pireneach. 
Z biegiem czasu zmieszana z krwią arabską a w najnowszych czasach 
i z krwią angielską, nie rozwinęła się jeszcze tak dalece, aby mogła 
odpowiedzieć potrzebom lekkiej kawaleryi.

Oprócz wymienionych koni hodują na wyspie Korsyce na wpół 
dziko drobne konie, podobne do szkockich kuców o żywem oku i sil
nych nogach.

Francya posiada obecnie przeszło 3 miliony koni.

Hiszpania.

W żadnym kraju nie wyrodził się tak koń jak i człowiek i nie 
podupadł tak dalece jak w Hiszpanii. Minęły czasy dawnej świetności 
konia hiszpańskiego i trudno, aby się kiedyś wróciły.

Już za czasów rzymskich posiadała Hiszpania konie, zapewne 
rasy berberyjskiej (numidyjskiej), które wówczas uchodziły za naj
lepsze.

W czwartym wieku po Chr. dostały się tutaj wraz z Wandalami, 
Swewami i Alanami konie stepowe narodów słowiańskich, które to 
narody założyły państwo Wandaluzyi (dzisiejsza Andaluzya i Grenada.)
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W roku 428 sprowadzili Wisygoci konia germańskiego. Do tych ras 
nrzybył w roku 711 po Chr. koń berberyjski wraz z Maurami. W pół
nocnej tylko części półwyspu utrzymali się Wisygoci, którzy hodował 
jedynie konie ciężkie. Po wypędzeniu Maurów z Hiszpanii królowie 
i grandowie sprowadzali konie z Flandryi i Normandyi, krzyżowali je 
z końmi andaluzyjskiemi, z którego to połączenia powstał dawny kon 
hiszpański, powszechnie dzianetem zwany. ...

W średnich wiekach dzianet andaluzyjski zdobył sobie pierwszeń
stwo w świecie, żaden bowiem ówczesny koń nie dorównał mu w przy
miotach bojowego konia. Byłto koń nadzwyczaj wspaniały, nadający 
się równie dobrze do bojów i okazałych uroczystości, jak i do iiszla- 
chetniania ras pospolitych. Obok pięknej urody posiadał rączosc koma 
wschodniego a łagodność i cierpliwość ciężkiego północnego Głowa 
piękna, nos wygięty, szyja łabędzia, grzywa i ogon obficie włosieniem 
porosłe, grzbiet wklęsły, krzyż spadzisty, znaczna wysokość i silny 
fundament, były jego zaletami. Nadpęcinę miał stosunkowo długą, 
a z tego powodu koń ten wysoko podnosił nogę, przytem kroczy pe
wnie i spokojnie. Później wprowadzono do Hiszpanii konie neapolit - 
skie; mimo to chów podupadł znacznie w 17 i 18 wieku i wcale się 

nie podniósł w wieku bieżącym. . .,
Upadek chowu koni w Hiszpanii przypisują słusznie dwom głó

wnym przyczynom. Z upadkiem rycerstwa i turniejów, miejsce dawnych 
igrzysk hippi-ych zajęły walki byków, do których zamiast dzianetów 
używają znędzniałych szkap, przeznaczonych na śmierć niechybny 
Nadto hodują dziś tam zamiast koni muły i merynosy a tern samem 
znikło zamiłowanie i dążność do hodowania niegdyś tak Celnych 
maków Dzisiaj ginie 3.000 do 4.000 sztuk kom rocznie, ktoie ku 
wielkiej radości widzów padają z rozpłatanym brzuchem pokazami 
rogów rozjuszonego byka. Nie dziw więc, ze od takiego naro 
można się spodziewać wielkiego zamiłowania do chowu kon 
pełnego upadku przyczyniła się także niemało wojna fJancusk"'h 
pańska, w którym to czasie Francuzi porozpuszczali stadniny, J
lepsze konie uprowadzili do własnego kraju.

Dzisiejszy koń hiszpański jest wierzchowcem; do powozom uży
wają albo obcych koni albo mułów. W ogólności konie hiszpańskie 
dadzą się podzielić na 2 działy, w górach znajdujemy nieco silniejsze, 
na równinach zaś konie lekkie i małe, z których to ostatnich za naj
lepsze uchodzą konie andaluzyjskie.

Wszystkie konie hiszpańskie są małe, zaledwie 150 155 .
wysokie; głowa ich ciężka, nos garbaty podobny do merynosów, szyja 
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wzniesiona, nieco wygięta, gruba, długą grzywą zaopatrzona, grzbiet 
w lęsły, zad słaby, ku tyłowi zaostrzony o słabo rozwiniętych mię
śniach, krzyże zwisłe, a ogon nisko osadzony. Jedna tylko stadnina 
królewska posiadać ma obecnie doskonałe hiszpańskie konie.

Hiszpania posiada obecnie około 400.000 koni, 650.000 mułów 
i osło-mułow i 750.000 osłów.

Włochy.

. W ubiegłych wiekach stały Włochy na szczycie swej sławy hip
picznej; o konie bolońskie, padewskie, mantuańskie, florentyńskie 
a mianowicie neapolitańskie dobijano się w całym świecie i wysoce je 
ceniono. Dziś zajmują Włochy zaledwie trzeciorzędne miejsce w cho
wie koni. J

Że konie.włoskie znacznym zmianom ulegać musiały, powodem 
ego częsta wojny i napady, których teatrem była ziemfa klasyczna, 
odczas wędrówki narodów sprowadzili Gotowie, Hunny, Wandale 
ongobardy i t. d. do Włoch rozmaite konie; wszelako zdaje się, że 

konie te były małe, a nawet i konie Normanów, którzy zdobyli Sy
cylię, nie musiały być wcale wielkie, skoro czytamy w kronikach, że 
lycerz faukred „siedział na koniu tak małym, iż nie wiele brakowało 
aby mu się nogi po ziemi nie wlokły“. Atoli już w 13 i 14 stulecid 
rycerstwo włoskie potrzebując konia bojowego postarało o roślejsze 
nonie, mianowicie w północnej części Włoch.

i IJvł81aJ zinaj.duJemy dwa główne typy, a mianowicie w południo- 
wyc i Włoszech i w Sycylii konie pochodzenia wschodniego, które 
sprowadzili niegdyś greccy koloniści z małej Azyi i Berberyi, na pół
nocy zas ciężkie konie z zachodu, służące do pociągu. Niemniej przy
czyni y się dobie diogi północnych prowincyi do wykształcenia się 
ciężkiej rasy pociągowej, gdy przeciwnie na południu złe drogi zmu
siły mieszkańców do używania koni pod wierzch i pod juki. Z tego 
tez powodu znajdują się na południu konie lekkie, małe, o delikatnych 
nogach, jednem słowem wyrodzone, zwłaszcza iż dzisiaj trudnią się 
w ych stronach więcej hodowlą mułów, aniżeli koni. Raz tylko" do
stały się w szesnastem stuleciu w Neapolitańskie ciężkie konie z Flan
ki które krzyżowane z końmi krajowemi i hiszpańskiemi i te dały po
czątek niegdyś bardzo sławnej rasie koni neapolitańskich.

• Kon neapolitański. Rasa koni tych zaginęła we Włoszech pra- 
«m do szczętu a utrzymała się tylko w Austryi w stadninie dworskiej 
w Kladrubie (w Czechach). Tutaj rozróżniają dwa zawody koni neapo-
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litańskich i tak: siwe nazywają się generalissimia karę sacro- 
m o s i. Są to konie nadzwyczaj okazałe, i dla tego tylko do uroczy
stości dworskich używane. Wysokość ich wynosi 170 cm. lub nawet 
i więcej, mają dużą głowę o wygiętym nosie, długą i grubą szyję ła
będzią, nieco wklęsły grzbiet, silny i długi tułów, krzyże spadziste, 
wysokie nogi i długie nadpęciny. Chód ich jest dumny, wspaniały i po
wolny, przyczem odsądzają od zadu kiść ogonową sięgającą prawie do 
ziemi. Podobne są wielce do staro-hiszpańskich kom, różnią się je
dnakże znaczniejszą wysokością. .

Dzisiejsze konie neapolitańskie wyrodziły się i zmalały ; utrzymał 
się w nich tylko wpływ dawnej rasy a mianowicie głowa ciężka, gar- 
bonos i krzyże spadziste. Oprócz koni neapolitańskich znajdujemy na 
południu tylko konie zdegenerowane, lekkie, pochodzenia oryentalnego. 
W samym Neapolu n. p. na Corso widzieć można najrozmaitsze rasy 
koni sprowadzanych, począwszy od małego kuca, aż do ogromnego 
konia powozowego, od delikatnego araba, aż do ciężkiego pinzgaue

II. Koń rzymski podobny jest nieco do konia berberyjskiego, na 
którego kształty niemało wpłynął neapolitański, posiada bowiem je
szcze i dziś dużą głowę i zagięty nos czyli tak zwany rzyms i. 
W ogólności chów koni rzymskich podupadł znacznie, a konie ja ie 
dziś widzimy na ulicach Rzymu, są sprowadzane ze wszystkich krajów 
Europy. Jedne konie kardynalskie zwane „negretti“, które zapizę- 
o-nięte do powozu ładnie się przedstawiają, stanowią wyjątek.

‘ III. Koń polezyński północnych Włoch jest mięszancem kom 
ciężkich i lekkich krajowych. Na tę rasę krew arabska znaczny 
wpływ wywarła. Ojczyzną tych koni są niziny pomiędzy Adygą i Ba
dem, sięgające aż do morza adryatyckiego, zwane Polezmą. Są to ko- 
„i. „ciągowe, u których częsl„ jeszcze napotkać można rozdwojeń, 
krzyż. jako »naks pochodzenia ich od kont ctężfach poi

IV. Koń fryaulski znajduje się W okolicach Wenecy , p
jest do pinzgauera, acz mniejszych rozmiarów, odznacza się atoli wy- 
bitnio szerokością swych członków, i tak: Si«™, .szyja pt.r. gtzW 
i krzyże są masywne, co mu nadaje cechę ciężkiego koma pociąg 
w. J nadającego się znakomicie d. rozwożenia welktoh c.ęzsr.w. 
Konie fryaulskie znajdujemy po części i w Austryn mianowicie p 
łudniowej Karyntyi, w Gorycyi i Gradysce.

V. Koń korsykański. Na wyspie Sardynii znajduje się mały kon 
podobny do korsykańskiego, pochodzącego od szkockiego pony. a o 
znajdują się tam konie od 100 do 140 cm. wysokie, pięknie i silnie 
zbudowane, pochodzenia wschodniego zmieszane z krwią kom Hiszpan 
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skich. O tem ich pochodzeniu świadczą, dokładnie kształty ciała, mia- 
nowicie głowa duża, nos zakrzywiony i krzyż zaokrąglony.

W najnowszych czasach rząd włoski sprowadza znaczną ilość 
koni angielskich do poprawy ras krajowych i osiągnął już wcale dobre 
rezultaty.

Cały kraj liczy obecnie około 1.400.000 koni.

Rosya.

Ogromne to państwo nie posiadało w dawnych wiekach tej mno
gości koni, jaką się dziś pochlubić może. Ciągłe wojny z Mongołami 
i Tatarami wymagały ogromnej ilości koni, dopiero od tego czasu da
tuje się w Rosyi rozwój hodowli koni.

Rosya zaludniona jest na północy przez liczne szczepy fińskie, 
na południu przez tatarsko-mongolskie, środkowo-zachodnia zaś część 
jest czysto słowiańska, zkąd liczne osady Słowian rozprzestrzeniły się 
z czasem po dalekich, mało zaludnionych stronach. Odpowiednio od
rębnym szczepom zamieszkującym Rosyę, znajdujemy w kraju tym 
dwa zupełnie odrębne typy koni. Północne kraje, kolonizowane przez 
Normanów, Szwedów i Pinów posiadają konie północne. Wschodnia 
i południowa część Rosyi zamieszkała przeważnie przez narody pocho
dzenia mongolsko-tatarskiego hoduje rozliczne rasy koni tatarsko-mon- 
golskich czyli stepowych. W środkowej części carstwa napotykamy 
mieszaninę ras koni północnych z końmi stepowemi, których kształty 
jak się zdaje, zmieniły się i pod wpływem konia germańskiego. Nie
gdyś bowiem przebywali Germanowie w środkowej Rosyi zanim osiedli 
stale w dzisiejszej ojczyźnie.

Oprócz koni północnych i stepowych istnieją na samem południu 
Rosyi w kraju kaukazkim i zakaukazkim konie pochodzenia arab
skiego, wszelako większa część ich zmieszana z rasami stepowemi.

Chów koni w państwie rosyjskiem datuje się dopiero od szesna
stego stulecia. W połowie tegoż wieku Szeremietiew pobiwszy hana 
krymskiego zdobył 60.000 koni, a między temi 200 argamaków t. j. 
szlachetnych i dużych koni pochodzenia perskiego. Tych ostatnich użyto 
do ulepszenia chowu krajowego. Niemniej przyprowadzali Tatarzy rok 
rocznie do Moskwy ogromne tabuny koni stepowych, liczące po 30.000 
do 50.000 sztuk, skutkiem czego koń stepowy rozprzestrzenił się 
wkrótce po całym kraju.

Prawdziwie umiejętny kierunek hodowli koni nadał dopiero Piotr 
W ielki przez zakładanie stadnin i sprowadzanie koni ze wschodu i za-
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W niektórych sta-

k„dl. W ośmnastyn. stuleciu posiadała Rosya 10 a^”" raąd»a<y»h, 
d„ których sprowadzano konie ™ wszystkich ozjta.wM., at m.ano-

Arabii, Persyi, Tnrcyi, Anglii, Hiszpan.., Berber?., Neapolu, 

^ćtSiohl^^So’“!’ “ "■ »•*»  .F»1™’“ ‘“"w

dni“t «*»■>•  - »■
mej Europie liczą ich na 16.000.000, a konie południowo-rosyjskie 

“Ł’d,Z\“ “jS/w ^ryf^bodniej znajduj, sio rasa małych 
koni mongolsko-tatarskich:’w zachodniej os^i « sama ra.ajy  ̂

nieco większa i wybujała na mokrych pastwiskach , w p 
stronachNapotykamy konie plemion koczowniczych: Kirgizów Baszfa 
rów i Kałmuków, największa ilość tych kom znajduje się na stepac 
kirgizkich, których liczbę podają na milion niphpra z tego

Konie sybirskie przepędzają zimę i lato pod g ’;Pdnvm
powodu sa one tak zahartowane i wytrwałe, że przebiegają w jednym 
dn7u 80 kilometrów a nawet i więcej bez popasu. Hodowla je t tak 
tXa jak i na stepach kirgizkich, koń bowiem rodzi się i wyrasta pod 
g0łemJniebem; bez opieki powiek, “ pod =-

Koń czerkieski. Na Kaukazie zamieszkanym przez Czerkiesów, 
znajduje riezerkioskich. S, to znakomite komo gorsi™ £ 
chodzenia wschodniego, powstałe ze z™e“ “j^i. „ średniej 
perskiej i tureckiej z końmi słepowem.. Kom. jadzie po

hart iii°Z kmtehrt"’ zaka”k“'™bW Er tan” i Oki T*; s„ (w dawniejszej Karabachii) spotyka s^ 

konia karabachskiego, ‘^““yTnia “‘.takiego
dnich. Łączą one w sobie kształty i przymm y
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i przedstawiają się jako araby w nieco zwiększonych rozmiarach 
a mimo to że są prawie dziko hodowane odznaczają się pięknością ru’ 
chow i pojedynczych części ciała. Zaliczają go do najszlachetniejszych 
kom jakie Rosya posiada. J '

IV. Koń kirgizk i, baszkirski i kałmucki. Koczujące jako też i stałe 
osiadłe plemiona Kirgizów, Baszkirów, Kałmuków zamieszkują rozległe 
przestrzenie w Azyi i Europie i trudnią się hodowlą koni stepowych 
Konie kirgizkie, baszkirskie i kałmuckie spędzają lato i zimę pod go
lem niebem. W lesie pasą się na mokrych i żyznych łąkach, w zimie 
wyszukują wyżyny, gdzie grzebiąc kopytem wykopywują pożywienie 
z pod śniegu. Zyją w większych stadach w tak zwanych .tabu
nach; po 500 do 1000 sztuk; tabuny dzielą znowu na pojedyncze 
»kosiaki , złozone z małego stadka matek pozostających pod przewo
dnictwem ogiera tak zwanego prowodyra. Plemiona koczujące używają 

om stepowych metylko do usług zwykłych, ale także jako zwierząt 
dojnych, z mleka klacz wyrabiają bowiem kumys, główne pożywienie, 
rodzaj napoju wyskokowego.

Konie kirgizkie, baszkirskie i kałmuckie nie są wprawdzie piękne, 
są to bowiem zwierzęta małe, włochate i kościste, o szyi jeleniej 
i brzydkiej głowie, ale za to odznaczają się one silną budową ciała 
i nadzwyczajną wytrwałością w biegu.

V. Koń kozacki. Tak jak kozactwo powstało z wychodźców, 
zbiegów i awanturników najróżnorodniejszych plemion, tak i koń ko
zacki jest mieszaniną różnych ras koni stepowych z końmi wscho- 
dmemi. Dziś w okolicach przez kozaków zamieszkałych, w górach 
Uralu, nad Wołgą, Donem i Dnieprem rozróżniają dwie rasy koni: 
jedna stara, pierwotna, niewiele się różniąca od koni kirgizkich, basz- 
kirskich lub kałmuckich, druga nowa i poprawna. Od sześćdziesięciu 
lat rząd rosyjski dąży nieustannie do polepszenia starej rasy koni ko
zackich, utrzymując znaczną liczbę wybornych stadników. Poprawna 
rasa kom kozackich zyskała obok piękniejszych kształtów i na masie, 
tak ze nadają się metylko do jazdy lekkiej ale i do ciężkiej. Do wy
tworzenia tej rasy najwięcej przyczyniły się konie polskie, wysoce 
uszlachetnione krwią arabską.

VI. Koń nadbałtycki. W Inflantach i Estonii hodują rasę małych 
kom, którą dzielą na dwie grupy, na tak zwane „Doppelkleppery“, 
nieco większe konie, i na „Kleinkleppery“, drobne koniki. Konie nad
bałtyckie pochodzą od koni wysokiej północy, które dopiero po zawo
jowaniu tamtejszych prowincyj przez Niemców krzyżowano z końmi 
memieckiemi, później z końmi wschodniemi a od niedawna nawet ze
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• Dawna rasa koni starofińskich utrzymała się w swej czy- 
.rri8p“ Oe.eL Koni. uaabuhyckie odznaczaj, - 

PMP°V|i j“ «0 “tabni.ly ? powodu wpływu

ostrego ¡M. j«to też i P“j
i niepokaźnej urody, posia a on ulep p rzyozem znosi wszelkie
cierpliwości,, łagodności, i posłuszeństwem, przeczeń, 
trudy, nawet przy lichej paszy. , „ależ,.. a„ j,.

Vl||. Kom. « oac an.kl. ]ak j klzlaltów olała,
dnej rasy, s, rozma 11 włościańskich. Wychów odbywa .1«

tylko ogoln, na « odoh „zą
nadzwyczaj niedbale g y lko same nie mogą się dostate-
się same między sobą p potomstwo. Niemniej szkodliwie
“T ”7aTh ró wój zawczosne Sywauie ich do pracy, już dwulatk, 
wpływa na ich rozwoj J skromnem pożywieniu i braku
bowiem muszą cho^ WgzelakP0 wszystkie konie włościańskie 
wszelkiej pieczołowito • łakAP i dobre konie rolnicze, do9ą tak dalece znędzniałe, znajdują się także i dobre 
których zaliczają bitjugi i obwiń h ubernii woronezkiej, znanej

Bitjug jest poboczną rzeką Donu w gub 

z żyznych pastwisk w pobliżu niemało się przy-
Nadto stadnina kom Or p P tameczne są średniej
X«eXZ.'XXUi «-i 1 «

wybornie tak do biegu na P-““’ X°, miano to
, Kt Z^Łm^Znir^yjskim. U a, rosie 

nadaje si. wszystk niepospoiitemi własnościami koni pociągowych 
1 n ż,Zszyci, i najcięższych koni, jakie po-
W ogolę. Bitjugi należą J 160 n0 cm wysokie.
‘“"yWbTh płynie krew ciężkich koni holenderskich i angielskich, 

oŻ^"- »d rzeki Obwi i ^owstaiy * « - 

“wi2e“ Xr-o.tues,Psilni, zbudowane i nadzwy

czaj wytrzymaj (a „„ jest dziełem
hr. O™! jeb i»

™ U X U znajdujemy 
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rasę tę najczyściej zachowaną, powstałą z umiejętnego krzyżowania 
krwi arabskiej z krwią holenderską i duńską.

X. Wierzchowiec Orłowa. Rasa wierzchowców powstała z krzv 
żowama krwi arabskiej z krwią angielską. Są to konie nadzwyczajnej 
piękności, u których wszystkie części ciała odznaczają się harmonijną 
budową tak dalece, źe widok ich zachwyca oko; przytem są łagodne 
pojętne i zręczne w ruchach.

_ Kłusaki i wierzchowce Orłowa nazywają w Rosyi końmi zawodz- 
kiemi, tj. szlachetnemi.

Nie będzie od rzeczy na tern miejscu nadmienić nieco o sławnych 
stadach polskich, które się przechowały aż do dnia dzisiejszego.

Najznakomitszem jest stado książąt Sanguszków (na Wołyniu), 
znane pod nazwą stada Sławuckiego, założone jeszcze na początku 
szesnastego stulecia. Podstawą stada sławuckiego był koń polski, któ
rego łączono tylko z szlachetną krwią arabską. Sanguszkowie sprowa
dzali od najdawniejszych czasów do swej stadniny oryginalne konie 
arabskie, tak źe ciągłe odświeżanie krwią szlachetną nadały stadu temu 
cec iy czjstej kiwi arabskiej. Konie sławuckie były jeszcze do nieda
wna tak sławne w Europie, że ubiegały się o nie stajnie królewskie 
i cesarskie. Ztąd dostawały się konie sławuckie do stajni króla Wir- 
tembergskiego dla odświeżenia krwi czystego arabów. Obecnie pod- 
upadł w stadach Sanguszków chów czystej krwi arabskiej, o ile sam 
przekonać się mogłem na wielu okazach pochodzących ze Sławuty. 
Mimo zachowanych szlachetnych kształtów, cechujących rasę arabską, 
koń sławucki jest dosyć drobny i zanadto delikatny.

Obok koni krwi arabskiej hodują tam i konie angielskie.

W stadninie książąt Sanguszków*)  hodowano początkowo konie pol- 
® i6’ a t0 z powodu ustawicznych wojen z Turkami i Tatarami. Wojny 
dawały sposobność zdobywania dobrych ogierów arabskich i innych wscho- 

nich, których używano do poprawy koni krajowych.

*) Encyklopedya rolnictwa tom III. str. 662.

Pierwszy z książąt Sanguszków, który zaczął sprowadzać oryginalne 
onie arabskie, był ks. Hieronim, wojewoda wołyński, pod koniec ze- 

sziego stulecia. Naówczas bowiem ustały wojny z Turkami i Tatarami i nie 
można było otrzymać w inny sposób oryginalnych koni arabskich, jak 
tyko przez zakupno ich w ojczyźnie. Ks. Hieronim urządził prawdziwą 
wyprawę na wschód, na czele której stał Burski, domownik księcia. Po 

i u atach podróży wrócił Burski i przyprowadził 5 ogierów arabskich 
czyś ej rwi. Ks. Hieronim nabył także jednego ogiera arabskiego spro- 
’»ai zonego ze Stambułu dla króla Stanisława Augusta, którego atoli król 
hołdujący modzie francuskiej mało cenił jako zbyt drobnego. Stado ks.
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Hieronima S.ngmmki rorp.dlo .i« po jogo ómierei na dwie ejśui,joto.

Żniwie ’umieszczone wspólnie z hr. Alfredem Potockim, w Antoninie na 

Woljniu. nie:szą wyprawę wysiał na wschód ks. Eustachy San8u’
„ko ™ ta"»i™ W rota. 181« P»<> d™«"™ 
zyńskiLo Po dwóch latach wrócił Moszyński i przyprowadził 10 koni 

oryginalnych niepoep.Uloj ™£»- Od“•> 

“Z°.rtL.U trudniącego aiS wy.yl.ni.m koni do Stswuty.
J Naiwiseej przyczynił .ię do wzrostu stad, sl.wnokmgo ta. Roman 
Sansruszko “który udał się osobiście do Arabii w celu nabycia orygi ą Kont’ Napisał Uta.y.szez. i dziś trafne nwagiop«« .. w = 
doświadczeniu dotyczące chowu kom arabskich w dziełku pod tytułe .

O chowie koni i polepszeniu rasy w Galicyi. Lwów 1839 ■ 
’ Od roku 1800 do 1871 dostały się do stada sławuckiego 62 araby 
oryginalne Si,X Sanguszkom nal.śy sig sz.śś, z. wychowem kont 

arabskich zasłużyli się wielce krajowi.
Do znakomitych stad polskich zaliczyć także należy stado hr. 

Branickich na Ukrainie. Trudnią się tam chowem kom arabskich, an

gielskich i perszerońskich.
Pierwotne stado Branickich założył hetman w k. Franciszek Ksa

wery Branicki w Szamrajówce w roku 1778; składa o ®ię ó°a™®£0. 
z 30 klaczy czerkieskich, perskich i polskich, jakotez - b 
^'^■Dzisiejsze stado znajduje się w trzech miejscach w kijowskiej gu
berni: w Janiszówce, Szamrajówce i Uzinie. „„¡„„Inn lub też

Do stada Branickich dostawały się ustawiczme oryg^alne lub 
nadzwyczaj wysoko uszlachetnione konie arabskie. W prz W Jat 7¿ 
szło tam 107 ogierów i 16 klaczy oryentalnych Jak Yy8ok° "n 
chów Branickich możemy podać następujący fakt:
Abdul Azis chcąc dla siebie osobiście urządzić stado pod Stambule y_ 
słał swych koniuszych i weterynarza dla obejrzenia stajni i sta| br- B 
nickich, którzy po szczegółowem przejrzeniu każdej sztuki, zda p ę 
sułtanowi i otrzymali polecenie zakupienia 16 sztuk kom.

W roku 1846 wysłał hr. Aleksander Branicki dla nabycia kom czy 
stej krwi angielskiej koniuszego Robinsona do Angin, °YrJ^wniieto 
dził 10 klaczy i 1 ogiera. Chów koni angielskich pełnej krwi zwinięto

Hr^aZy wprowadzili także w roku 1850 do swych posiadłości 
ogiery i klacze perszerońskie celem wytworzenia dobryc i m y _ 
roboczych. Hodowla koni perszerońskich me powiodła się im jednak, 
i dzisiaj już niewiele ich tani utrzymują.

Barański. Hodowla.
12
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W Królestwie polskiem zasługuje na wzmiankę stado rządowe 
w Janowie, gdzie hodują przeważnie konie angielskie półkrwi, oprócz 
tych trudnią się chowem koni arabskich i rysaków Orłowa. Ztąd roz
chodzą się ogiery po całym kraju w celu poprawy koni krajowych. 
W ostatnich czasach podupadł chów w tym stadzie.

Stado koni rządowych w Janowie Podlaskiem i) założono w roku 
1816 w dobrach narodowych na mocy rozporządzenia rządu z dnia 6 paź
dziernika 1817. Dobra Janowskie leżące w powiecie Bialskim nad rzeką 
Bugiem zajmują przestrzeń około 2.818 morgów.

Zakład stadny przechodził od początku swego istnienia aż do dnia 
dzisiejszego rozmaite zmiany pod względem zarządu. Dziś pozostaje stado 
janowskie pod ogólnym zarządem stad w carstwie.

W pierwszym zawiązku składało się z 55 ogierów i 100 klaczy po
chodzących ze stadnin carskich. Wówczas liczyło to stado:

9 ogierów arabskich
5 „ tureckich
4 „ duńskie
1 „ neapolitańskiego
2 „ czerkieskie

25 „ angielskich
3 , meklemburskie.

Z tej liczby 4 celne, mianowicie 1 perski i 3 angielskie używane 
były Jo pokrywania klaczy stadnych, reszta zaś jako prowincyonalne prze
znaczono do prywatnego użytku.

Klaczy było: arabskich..................4
perska..................... 1
turecka..................... 1
duńskich............... 25
neapolitańska............ 1
czerkieskich............. 7

angielskich pełnej krwi 3
„ pół krwi . 54 

meklemburskich. ... 4
Materyał sam jakkolwiek z rozmaitych ras pochodzący należycie był 

dobrany. Rok rocznie dokupywano do stada po kilka sztuk koni pełnej 
krwi angielskiej, jakoteż i ogierów arabskich. W ogólności krew angiel
ska przeważała nad inną i stado janowskie miało charakter chowu angiel
skiego. W pierwszych czterech dziesiątkach lat swego istnienia były konie 
tego stada bardzo poszukiwane, gdyż odpowiadały potrzebom miejscowym 
a nawet wyrobił się tam pewien właściwy typ koni janowskich.

Chów czysty krwi arabskiej zaniedbano z powodu trudności otrzy
mania dobrych ogierów i z przyczyny nadzwyczajnych wydatków, jakie 
sprowadzenie ich z pustyni za sobą pociąga, przeważnie atoli skutkiem

*) Encyklopedya rolnictwa. Tom III. str. 658.
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p.™S« uprzedzenia S1,t',dU

stadnego. , , j 150 ¿0 165 cm. wysokie,
lL—, —

«.;.azie

|Jyż stada. O wiole w n.d™ycLj miej liczbie.

ZE-.si.siiiE-E-5-’’“1 “.Jględnego wprowadzeni, obcych .1.4. zywiolow.

Niemcy.

bonie^pół^oonyeb^śr.anicl^^polridnio^y.l1 ^iel^’ec^ ^"on^e

Niemiec podobne są szwajcarskie. . . 6awnvch
Konie północnych Niemiec: we wschodniej części w dawnych 

pr.win.yach Polski, w Ł. Poznańskich na Litwie r w Prusioob a.tata 
iw Brandeburgii znajduje ... koń pochodzeń.« .tepowego dzm ,eo«ta 
nadzwyczajni. zmieniony; w środkowej czp.ci: w Meklcrng i , H 
nowerze, Ks. NM.an.kicm i t. d. napotykam.korne 

atoli przybrały zachodnich
^SdSZfJzy? dziś je/oabe Liej.zych rozmiarów i o wicie 

delikatniejsze, poprawione krwią angielską. 7a C7a.
I Koń IteWZki niekiedy taki, nazywany mazowieckim. Za oz« 

.ów jeszcze pogańskiej Litwy, koń litsw.ki był dzik, mały wytrwały, 
pochodzenia mongol.ko-tatarskicgo, maści myszatej lub bulonej 

PrmNPXzXwioo, konie dzikie i oswajano je, nazywano je z litów- 

ska „szwejkis’amiu. W średnich wiekach zakon krzyżacki ni 
wpłynął na chów konia litewskiego. Krzyżacy używał, wprawdzie jako
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koni bojowych tylko fryzów, które sprowadzali z Danii i Hollandyi, 
niemniej wszakże trudnili się oni i chowem lekkich koni litewskich 
tak do potrzeb gospodarskich, jakoteż i do lekkiej jazdy. Po npadku 
zakonu, krzyżowano konie litewskie z końmi arabskiemi i niemiec- <
kiemi, wskutek czego koń zyskał na masie, wysokości i sile, tak iż 
nie wiele się nawet różnił od staropolskich koni. Wszelako i te już 
poprawne konie nie pozostały na jednym i tym samym stopniu ho
dowli; założona za panowania króla pruskiego Wilhelma I. stadnina 
W Trakenach spowodowała dalsze zmiany koni litewskich. W r. 1725 
częścią wykarczowano częścią wysuszono obszerne przestrzenie porosłe 
krzakami, które służyły niegdyś książętom litewskim za ulubione miejsca 
łowów i założono tutaj na wielu folwarkach stadninę, znaną pod na
zwą trakieńskiej. Do rozpłodu używano krajowych klaczy litewskich 
a odstawiano je przeważnie ogierami duńskiemi i arabskiemi. Do stada 
trakieńskiego dostało się także nieco krwi hiszpańskiej, neapolitańskiej 
i angielskiej. Z tej różnorodnej mieszaniny wytworzył się zawód koni 
trakieńskich odznaczających się pięknością kształtów i wytrwałością. 
Krew arabska nadała im żywość i lekkość, krew angielskich folblutów, 
którą wprowadzono w ostatnich dziesiątkach lat w znacznej ilości zwięk
szyła wysokość i tęgość. Stadników trakieńskich używają w wschodnich 
Prusach ogólnie do ostanawiania klaczy krajowych, w skutek czego wy
robiły się tam doskonałe konie wierzchowe zdatne niemniej i do lek
kiego zaprzęgu, znane pod nazwą koni litewskich. Armia posługuje się 
temi zmienionemi końmi litewskiemi jako najodpowiedniejszemi dla 
lekkiej jazdy a znawcy przedstawiają je za wzór nowoczesnych koni żoł
nierskich, gdyż oprócz zahartowania na trudy wojenne i skromności w wy
borze paszy, łączą w sobie przymioty chyżości i zwinności. Jako konie 
żołnierskie są nawet o wiele więcej warte, aniżeli folbluty angielskie. 
Za wadę poczytują im jednakże cienkie i delikatne nogi w porównaniu 
do wysokości i masy ciała, którą to wadę napotyka się zresztą prawie 
w każdym chowie koni wysokonogich i znacznie uszlachetnionych. Za
rzucają im także nadzwyczajną skłonność do ślepoty miesięcznej i że 
znaczna nawet część tych koni ślepnie już w siódmym roku życia.

Koń starolitewski w pierwotnych swych kształtach zachował się 
w niewielu tylko okolicach Mazowsza i przedstawia kucyka wcale 
ładnego.

W Księstwie Poznańskiem konie pochodzenia stepowego zmieniły 
się z biegiem czasu pod wpływem krwi wschodniej i niemieckiej tak 
dalece, że dziś tak masą swą jakoteż i kształtami różnią się znacznie (
od koni innych prowincyj dawnej Polski. W nowszych czasach znacznie
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* się zmniejszył chów lekkich koni wierzchowych, ponieważ silniejsze 
konie pociągowe o wiele łatwiej dają się spieniężyć, aniżeli lekkie. 
Nietylko w Księstwie Poznańskiem ale i wszędzie ciężki koń pocią- 
gowy ma większy popyt, nawet wtenczas gdy nie jest wolny od wad, 
te bowiem nie wiele mu zawadzają przy zwykłej pracy około gospo
darstwa. Przeciwnie rzecz się ma z końmi lekkiemi wierzchowemi; już 
najmniejsze wady a nawet tak zwane błędy piękności szkodzą mu 
i czynią go towarem trudnym do pozbycia. Zresztą od czasu, gdy się 
przekonano, że mniemanie jakoby lekka gleba wymagała konia lek
kiego, ciężka zaś ciężkiego jest błędne, każdy gospodarz stara się 
produkować do roli konie więcej masywne, silne a temperamentu po
wolnego; nie należy się więc dziwić, że chów koni wierzchowych, jako 
mniej popłatnych, coraz bardziej upada.

II. Koń holsztyński napotyka się w prowincyi brandeburskiej, na 
Szlązku pruskim i w Saksonii. Dawniejszy koń tych prowincyj zmienił 
się znacznie pod wpływem krwi arabskiej, zdelikatniał i zmalał. Pó
źniej wprowadzono tutaj konie angielskie pełnej krwi, które nadały 
koniom holsztyńskim więcej masy i wysokości, tak że dziś podobne są 
do angielskich koni pół krwi. Uskarżają się atoli słusznie, że dzisiej-

* sze konie holsztyńskie są za lekkie, ponieważ angielskie pełnej 
krwi nadają wprawdzie potomstwu wysokość, jednakowoż nie wiele 
masy ciała.

III. Koń hanowerski. Panujący dom hanowerski spokrewniony 
z angielskim pozostawał w ciągłych stosunkach z Anglią, w skutek 
czego sprowadzono do Hanoweru jeszcze w zeszłem stuleciu znaczną 
ilość koni angielskich tak pełnej jak i pół krwi. Pierwotnie dostały 
się ogiery angielskie do królewskiej stadniny w Celle, założonej tamże

* w roku 1695, zkąd rozprzestrzeniły się po całym kraju. Przez domie
szkę krwi angielskiej wytworzono z dawnych koni niemieckich bardzo 
piękny i okazały zawód koni powozowych znanych pod nazwą koni 
karuzelowych. Chów koni podniósł się w Hanowerze nadzwyczaj
nie, a konie tameczne zbliżone w swych kształtach do koni angiel
skich, są jednakże od nich silniejsze. Każdy chłop hanowerski hoduje 
tego rodzaju konie i przyszedł do dobrobytu li tylko w skutek tej 
hodowli.

W najnowszych czasach chów koni mianowicie wierzchowych, 
znów nieco podupadł, ponieważ wprowadzono za nadto wiele krwi an
gielskiej, przez co wierzchowiec hanowerski stał się cienko i wysoko- 

t nogim, a daleko szczuplejszym i mniej wytrwałym na trudy i znoje.
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O wiele mniej ucierpiał i zdelikatniał zawód koni powozowych; 
tutaj używano bowiem przeważnie koni pół krwi, masywnych 
i wolnych od wad, gdy przeciwnie do wytworzenia zawodu koni wierz
chowych używano koni angielskich pełnej krwi, które jak wiadomo 
rzadko kiedy napotyka się bez błędów. Mimo to Hanower dostarcza 
dosyć znacznej liczby lekkich koni wojskowych dla armii niemieckiej.

IV. Koń meklemburski. Konie meklemburskie dawniejsze w po
równaniu z dzisiejszemi mogą posłużyć za najlepszy dowód, jak dalece 
przebrana miara w uszlachetnieniu rasy wpływa na jej niekorzyść. 
Anglomania posunięta w Meklemburgu do najwyższego stopnia zepsuła 
rasę tę niegdyś tak sławną i podziwianą.

W średnich wiekach hodowano w Meklemburgu konie małe obok 
koni rycerskich. W późniejszym czasie wyrobiła się ze szczęśliwego 
krzyżowania koni neapolitańskich, fryzyjskich, duńskich i wschodnich 
z końmi krajowemi, mianowicie gdy używano do rozpłodu silnych i nieco 
masywniej szych koni angielskich, rasa koni staromeklemburskich, która 
cieszyła sie ogólną wziętością i znacznym popytem prawie do r. 1830. 
Koń staromeklemburski był w ośmnastem i na początku dziewiętna
stego stulecia ideałem konia bojowego pod ciężką jazdę, przydatnym 
nietylko do trudów i znojów wojennych, ale także i do wytrwałej fur
manki. Konie te były o wiele wyższe (160—170 cm.) od dzisiejszych, 
krótko zbudowane o silnie rozwiniętej piersi, krzyżach nadzwyczaj mu
skularnych i doskonałych nogach. W ogóle przedstawiały one obraz 
konia silnego, pięknego, dobrze zakrąglonego i zwięzłego. Ojcowie nasi 
wspominają z przyjemnością o koniach meklemburskich, które w cza
sach przed zaprowadzeniem kolei żelaznych często się u nas pojawiały» 
rozwożąc po kraju towary niemieckie.

W kraju naszym wyrobiło się błędne pojęcie o koniach meklem
burskich, gdyż ogół nazywa ciężkie i masywne konie pociągowe, jakie się 
napotyka w niewielkiej liczbie w większych miastach, Meklemburgami, 
mianowicie zupełnie niewłaściwie nadają to miano koniom pinzgauerskim 
lub zbliżonym do tamtych.

Od roku 1830 zaczęto w Meklemburgu tak dalece uwielbiać ko
nie angielskie pełnej krwi, że popełniono wielki błąd, używając za 
nadto tego cennego materyału. Zamiast ulepszenia nastąpiło pogorsze
nie, tak że dzisiejszy chów koni meklemburskich równa się prawie pół 
krwi angielskiej. Uszlachetnienie koni w tak wysokim stopniu nie po
zostało bez wpływu. Dzisiejszy koń meklemburski zyskał wprawdzie 
na rączości i delikatności, za to stał się wysokonogim, bardziej wycią-
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śniętym wzdłuż i mniej zwięzłym, jednem słowem stracił na swej jędr- 
ności i wytrwałości. W ostatnich czasach poznano błąd i starają się 
na nowo poprawić rasę przez domieszkę krwi koni masywnych (po
spolitych). .

V. Koń oldenburski. Pomiędzy końmi północnych Niemiec, wy
bitnie się odznacza jednostajnością rasy i umiarkowanym wpływem 
krwi angielskiej. Tutaj bowiem nie wprowadzano za wiele krwi angiel
skiej. Chów koni odbywa się w Oldenburgu z wielką znajomością rze
czy, ustanowione są nawet sądy, które orzekają jakich koni używać 
można do rozpłodu. Co do kształtów podobne nieco do Anglo-norma- 
nów, są jednakże szersze.

Konie oldenburskie posłużyć mogą za wzór koni powozowych, 
łączą bowiem w sobie nietylko eleganckie formy ciała z okazałą po
stawą i pięknemi ruchami w biegu, ale nadto kłusują rączo na krót
szej przestrzeni. Wymagane własności i przymioty koni cugowych znaj
dujemy w zupełności w tej rasie.

Koń oldenburski wytworzył się ze zmięszania krwi pierwotnych 
koni niemieckich z krwią hiszpańską, neapolitanską, polską, wschodnią 
a w ostatnich czasach przeważnie angielską najcięższych koni pół krwi. 
Wysokość koni oldenburskich wynosi 175 do 185 cm., szyja ich gruba 
i miernie długa, pierś szeroka i głęboka, kłąb grzbietowy niski, mię
sisty, grzbiet miernie długi, krzyż zaokrąglony a nogi silnie zbudo
wane. Zarzucić im tylko można płaskie i kruche kopyta, które to 
wady wytworzyły się przez pasanie na nizinnych pastwiskach obfitują
cych w bujną i nader soczystą trawę.

Oprócz koni powozowych nie produkują w Oldenburgu żadnych 
koni wierzchowych, i te ostatnie sprowadzają z innych prowincyj.

VI. Koń fryzyjski czyli fryz. Ojczyzną tego konia są zachodnie 
i nadmorskie prowincye północnych Niemiec, niemniej hodują go 
i w Hollandyi. Koń fryzyjski należy do ciężkich, u których członki 
rozwinięte są w szerz i których wysokość wynosi 170 do 180 cm., głowa 
ich ciężka, szyja krótka, a nogi wysokie. Dzisiejszy różni się jednakże 
znacznie od tego z którym Polska zapoznała się od czasów Łokietka, aż 
do końca panowania Kazimierza Jagiellończyka, w ciągłych walkach 
z zakonem Krzyżackim. Jego kształty bowdem zmieniły się dziś pod wpły
wem krwi ciężkich koni angielskich. Fryzy były ulubionemi końmi Krzyża
ków, którzy hodowali tę rasę w licznych stadach; w bitwie pod Grun
waldem wybili ogromną ilość tych koni wraz z jeźdźcami. W dawnej 
Polsce używano fryzów tylko do powozów; były to konie przeważnie 
maści karej.
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W środkowych Niemczech, w Prusach, Saksonii i Westfalii znai- • 
dujemy jeszcze pierwotnego konia staro-niemieckiego, wydłużonego 
w kadłubie, o głowie ciężkiej, odznaczającego się powolnością i zna
czną siłą pociągową. Kształty jego zachowały się nietylko w Niem
czech, ale nawet i u nas w koloniach niemieckich u tak zwanego „ko
nia szwabskiego“, który na pierwszy rzut oka długością tułowia i ciężka 
głową odbija od koni krajowych jak n. p. w Winnikach pode Lwowem 
w okolicach Sambora i t. d.

Najwięcej jeszcze ulepszono konie w Prusiech i to przeważnie 
krwią angielskich folblutów. W Saksonii zaś chów koni stoi tak nizko, 
że nie warto się nad niemi dłużej zastanawiać.

Wyjątek stanowią tylko okolice nadreńskie, gdzie koń niemiecki *
utrzymał się tak w sile jakoteż i w masie.

Konie południowych Niemiec:
Konie wirtemberskie nie były nigdy sławnemi. Najsławniejsza 

stadnina w Wirtembergii jest królewska w Weil i Scharnhausen. Król 
wirtemberski Wilhelm założył w roku 1817 chów czystej krwi arab
skiej i nieszczędził żadnych ofiar, aby nabywać oryginalne klacze arab
skie ze wschodu. Do pierwszego zawiązku czystego chowu przyczynił 
się najwięcej hr. Rzewuski, który zakupił na wschodzie 8 ogierów i 12 u
klaczy arabskich czystej krwi i odstawił je królowi wirtemberskiemu. 
Ale i w późniejszych czasach sprowadzano nieustannieoryginalne konie 
arabskie tak, ze wschodu, jakoteż i ze słynnej stadniny sławuckiej 
ks. Sanguszków. W stadninie królewskiej postępują podług metody 
w samym sobie z wykluczeniem chowu w bliższem pokrewieństwie. 
Lubo chów czystej krwi arabskiej znajduje się w Europie prawie je
dynie tylko ,w Wirtembergu fi zaledwie stadniny ks. Sanguszków w tej 
mierze współzawodniczyć mogą), kraj sam nie odniósł ztąd korzyści, •
ponieważ lud wirtemberski trudni się przeważnie chowem ciężkich 
koni do roli.

Główna stadnina krajowa znajduje się w Marbach w pobliżu >
Stuttgardu, założona jeszcze przed 300 laty. Przeszła ona rozmaite 
koleje; tutaj hodowano niegdyś konie wschodnie, angielskie pełnej 
rwi, meklemburskie, fryzy, węgierskie, francuzkie i t. p. dzisiaj znaj

dujemy tam przeważnie krew angielską i to ras ciężkich jak n. p. 
Clevelandy, Yorkshiry i kłusaki norfolkskie, ponieważ jak wszędzie 
tak i w Wiitembergu coraz to większa okazuje się potrzeba wytwa
rzania dla gospodarstwa koni większych średniej ciężkości.

Bawarya posiadała w ubiegłem stuleciu doskonałe konie i cie- ,
szyła się znaczną sławą hippiczną, mianowicie gdy stadniny w Ansbach 
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i Zweibriicken trudniły się chowem krwi wschodniej i materyałem 
swym odstanawiały klacze krajowe włościan. W czasie wojen napoleoń
skich upadły obie te stadniny, konie bowiem uprowadzone zostały do 
Francyi; wprawdzie obsadzono je na nowo nowemi rozpłodnikami, atoli 
chów nie doszedł już więcej dawnej świetności. Dziś hodują tam obok 
koni wschodnich konie angielskie jakoteż i anglo-normany.

Oprócz koni krajowych pospolitych napotyka się w okolicach są
siednich Szwajcaryi i Austryi rasę koni tak zwanych alpejskich. Są 
one podobne do koni pinzgauerskich, które odznaczają się znaczną masą 
ciała i szerokością członków.

Cesarstwo niemieckie posiada przeszło 3.000.000 koni.

Szwajcarya.

W Szwajcaryi znajdują się konie ciężkie i lekkie, a ilość wszy
stkich koni razem wynosi zaledwie 100.000 sztuk. Konie lekkie 
odpowiadają typowi koni niemieckich zmieszanych z krwią arabską, 
te napotyka się w górach, gdy przeciwnie w dolinach znajdują się 
konie ciężkie pochodzenia noryjskiego a jest ich tutaj znacznie więcej 
jak lekkich.

Dania.

Konie duńskie przeszły rozmaite koleje, zanim nabrały tych kształ
tów, jakie dziś posiadają. Już starzy Celtowie i Finny posiadali konie, 
wysoko przez Rzymian cenione. W pierwszych wiekach po Chr. wpro
wadzili Gotowie, prawdopodobnie z okolic Donu, konie stepowe, któ
rych typ utrzymał się jeszcze do dnia dzisiejszego na niektórych wy
spach. W średnich wiekach koń duński poszukiwany był przez ryce
rzy do boju i turniejów, byłto ów wielki koń, którego w Polsce nie
właściwie fryzem zwano.

Do sławy hippicznej Danii najwięcej przyczyniła stę stadnina 
królewska w Frederigsborgu, w pobliżu Kopenhagi, która jest najstar
szą w Europie, założono ją bowiem jeszcze w roku 1562. Hodowano 
tu konie wschodnie, hiszpańskie, neapolitańskie, polskie, angielskie, 
salzburskie i fryzyjskie. Z tej mieszaniny wytworzyła się rasa koni' 
duńskich, która przez dwa wieki miała najlepszą reputacyę w Europie 
i wydawała wyborne konie pod ciężką jazdę. Pułki kirasyerów zasi
lały się przeważnie temi końmi. Większe rozchodziły się po dworach 
panujących jako najlepsze powozowe.



186

Stadnina w Frederigsborgu dosięgnęła w zeszłem stuleciu naj
wyższego szczytu swej sławy, między innemi zawodami znacznem po
wodzeniem cieszyły się konie polskie znane pod nazwą tomlerów, nie
mniej wychowywano tam jako specyalność rasę nadzwyczaj pięknych 
czysto białych koni, które już przy urodzeniu posiadały włos biały.

W późniejszych czasach kon duński jako wierzchowiec stracił 
wiele na wartości, ponieważ nie uwzględniono zawczasu kierunku 
i zmiany chowu konia żołnierskiego. Jako rozpłodnik nadaje się zna
komicie, jeżeli chodzi o zwiększenie tuszy, dla tego sprowadzają go 
często nawet do stadnin zagranicznych. Wysokość jego wynosi 150 do 
160 cm., odznacza się masywnoscią, silnemi nogami i pięknym chodem. 
Skutkiem wpływu krwi koni hiszpańskich pozostała mu szyja wygięta 
i gaibonos. W nowszych czasach wprowadzono do Danii wiele koni 
angielskich pełnej krwi, z któremi krzyżują konie duńskie; nie osią
gnięto atoli dobrego rezultatu.

Oprócz tych koni znanych w Europie pod nazwą duńskich napo
tykamy w Danii konie północne, znajdujące się w Szwecyi i Norwegii.

Dania posiada przeszło 300.000 koni.

Holandya.

Holandya posiada stosunkowo znaczną liczbę koni, bo około 
ćwierci miliona, lubo kraj ten niema odpowiednich warunków do ich 
wychowu. Grunt tameczny sztucznie morzu wydarty, przeto wilgotny, 
wydaje wodniste rośliny. Z tego też powodu konie holenderskie da
wniej fryzami zwane, są natury gąbczastej, że tak powiemy nalanej, 
gdyż nie odznaczają się ani jędrnością ani suchością członków, jaką 
się szczycą konie wschodnie.

I. Koń holenderski jestto dosyć masywny i ciężki koń pociągowy, 
służący przeważnie do rozwożenia ciężarów lub do cięższych robót 
w ogóle. Ma 170 do 175 cm. wysokości, głowę wązką i długą, szyję 

grzbiet długi, krzyż masywny, zwisły i zaokrąglony, nogi 
grube, długiemi porosłe włosami a kopyta płaskie i szerokie.

II- Kłusak holenderski. Oprócz konia wyż wymienionego wypro
dukowano jako specyalność tamtejszą tak zwanego kłusaka holender
skiego, znanego także pod nazwą „Hart-drave“. W ubiegłem stuleciu 
osiągnął kłusak ten dla swej rączości najwyższy szczyt sławy; bieg 
jeS°, jakkolwiek nieprawidłowy, odznaczał się tą własnością, że kłu
sak holenderski wyrzucał nogi przednie w tak szybkim tempie a no
gami tylnemi tak sadził naprzód, iż je osadzał nawet przed śladami
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nóg przednich. W rączym kłusie przedstawiał raczej ruchy toczącej się 
machiny, aniżeli bieg konia.

Kłusak holenderski powstał w następujący sposob: Holandya jestto 
kraj poprzerzynany kanałami; podczas ostrej zazwyczaj i długo trwa
jącej zimy, pokrywa się większa część ziemi lodem. Przy takim stanie 
rzeczy nader trudno jest używać wozów, o wiele zaś lepiej i dogodniej 
sań. Z powodu małego ciężaru i gładkiej powierzchni ziemi posuwają 
się sanie z bardzo małem tarciem, skutkiem czego konie zaprzęgnięte 
przyzwyczaiły się biegać z nadzwyczajną szybkością. Z biegiem czasu 
wyrobił się u nich przymiot ehyżości w tak znacznym stopniu, że po
siadały najszybszy kłus ze wszystkich innych koni.

Kłusaki holenderskie dały początek do wytworzenia rasy kłusa
ków angielskich (norfolków) i rysaków Orłowa u których jeszcze i dzi
siaj zachowało się podobieństwo kształtów. Obecnie ginie rasa kłusa
ków holenderskich, a nie wielka ich liczba zmieniona co do pierwotnych 
kształtów nie zasługuje już na nazwę rasy. Dobre drogi, a szczególnie 
też i koleje żelazne przyczyniły się do jego zagłady, a koń angielski 
zastępuje obecnie już przeżytą tę rasę.

Holandya cierpi wielki brak koni wierzchowych, tak ze armia 
holenderska remontuje konie swe za granicą.

Belgia.

W średnich wiekach nazywano konie belgijskie flamandami i bra- 
bantami z powodu, iż Flandrya i Brabancya były głównemi ogniskami 
produkcyi koni bojowych dla średniowiecznych rycerzy. Flamandy 
uchodziły niegdyś za najcięższe konie w świecie i cieszyły się sławą 
swej wagi i masywności. Sprowadzone do Anglii, wybujały w kształ
tach do ogromu dzisiejszych koni piwowarskich Londynu, tak że po
tomstwo o wiele przewyższyło swych rodziców co do wagi i kolosal
nych rozmiarów. Wizerunki starych Flamandów zachowały się jeszcze 
na płótnach malarzy szkoły flamandzkiej, mianowicie na malowidłach 
Rubensa, Van Dycka i innych. . i •• i • u

W dzisiejszych czasach istnieją dwa typy koni belgijskich. 
W okolicach nadmorskich i w ogóle nizinach znajduje się ciężki fla 
mandzki, zaś w górzystych częściach kraju ardeński koń pociągowy.

I. Koń flamandzki (waloński) należy do rzędu ciężkich kom pociągo
wych, w pracy chodzi tylko stępem, ponieważ masywność jego nie po
zwala mu czynić ruchów prędszych. Wysokość flamandów wynosi 176 
do 182 cm., głowa ich jest w stosunku do budowy masywnej za mała
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a tem samem wcale nie piękna, szyja nadzwyczaj gruba, przytem •
krótka i szeroka, kłąb nizki, szeroki, grzbiet łęgowaty, krzyże wyżej 
ustawione aniżeli kłąb, przebudowane, szerokie, mięsiste i spadziste, 
a w środku rozdwojone; ogon nizko osadzony; klatka piersiowa nad- (ł
zwyczaj obszerna, nogi przednie do ogromu innych członków nieco za 
cienkie, kopyta szerokie i płaskie, chód ciężki. W ogólności flamandy 
przedstawiają typ koni niezgrabnych, konstytucyi gąbczastej i ocięża
łego temperamentu. Posiadają jednakże tę zaletę, że na paszy o zna
cznej objętości rozrastają się bardzo wcześnie i już w drugim roku 
życia do pracy są przydatne.

II. Koń ardeński jest lekkim koniem pociągowym, nadającym się 
wyśmienicie tak do pracy około roli jak i do omnibusów, tramwajów *
i artyleryi. Wysokość jego wynosi 160 do 165 cm., zresztą podobny 
jest do flamandów mniejszego rozmiaru, jednakże jest on lepiej i zgra
bniej zbudowany i żywszego temperamentu od tamtych. Żałować je
dynie należy, że z powodu wykupu najlepszych okazów i dążności 
mieszkańców do powiększenia masy, rasa ta przeznaczona jest na za
gładę. Za największą wadę poczytują koniom ardeńskim wadliwe ko
pyta, z którego to powodu niechętnie używają ich do rozpłodu, mimo 
że zresztą wszelkie ku temu posiadają warunki. W wojnach napoleoń- 
skich, a mianowicie w kampanii przeciw Moskwie konie te okazały się 
tak wytrwałe i zahartowane, iż zjednały sobie szczególne uznanie 
cesarza.

Oprócz koni ciężkich, służących w Belgii do rozwożenia ciężarów 
lub uprawy roli, kraj ten nie posiada zresztą prawie żadnych lekkich 
koni wierzchowych, z wyjątkiem tylko nielicznych okazów folblutów an
gielskich.

Belgia posiada ogółem około 300.000 koni. *

Austro-Węgry.

Austrya, podzielona jak wiadomo od roku 1866 na Przedlitawię 
i Węgry (Zalitawię), jak zaludniona jest rozmaitemi szczepami narodów, 
tak też i posiada konie rozmaitych ras. W ogólności prowincye za
mieszkałe szczepami niemieckiemi posiadają konie duże o znacznych 
rozmiarach, kwalifikujące się do pociągu, gdy przeciwnie szczepy sło
wiańskie, romańskie i madjarskie wychowują konie znacznie mniejszych 
rozmiarów, przydatne pod wierzch.

I tak napotykamy dziś w Galicyi konie pochodzenia wschodniego, (
u których przeważa krew arabska, w Węgrzech i Siedmiogrodzie konie
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stepowego, w Czechach i Morawach konie typu niemie
ckiego w górnej i dolnej Austryi w Styryi, Salzburgu, Karyntyi i y- 
rolu ciężkie pociągowe. Kroacya, Illyria i Dalmacya posiada konie po
chodzenia wschodniego, te są jednakże tak dalece wyrodzone i zdr - 
niałe, że zasługują raczej na miano kuców.

Konie znajdujące sie w Galicy i znane są ogolme pod nazwą p - 
skich Są one potomkami owych staropolskich, które uchodziły za naj- 
dzielńieieze rumaki bojowe i o które dobijały się skwapliwie ościenne 
państwa dla lekkiej jazdy. Nazwę koni polskich nadawano> tak w da
wnej Polsce jakoteż i poza jej granicą tylko owym komom, które 
królowie, książęta, szlachta polska, litewska i ruska hodowała w ce
lach wojennych jako wierzchowce i które wytworzyły się w ciągu me- 
“ta ’ S wulk z Tatarami i Turkami. W zapasach tych pczaano dc- 
kładnie cenne przymioty koni bojowych, mianowicie co do hartu, wy- 

iirAi, — “W'“0W‘ich,Zh 
z Bermanami rumaki tureckie, bachmaty tatar.kre ■ b.d.wt.arab- 
skie które służyły do rozpłodu i poprawy kom krajowych. Zdarzało 
się także wcale nie rzadko, że wielcy panowie umyślnie wysyłali znaw 
ców za zakupnem koni na wschód bądź to do Turcyi, Arabii lub Per- 
syi. Niemniej dostawały się do Polski szlachetne konie jako podarunki 

ObC5CZ krZ^.jda.niejazyeh okazów k.ui arabskich; tureckich 
perskich, tatarskich i hiszpańskich, obok u.tawczu.go zaprd 
Ldów i znojów wojennych, powstał ów meocemou, kon staropolsk 
wierzchowy, który za czasów Zygmunta Augusta osiągnął szczyt sw j 
Z ^nsj. Nie była to wprawdzie ras. i»h k.ul ■ąm. 
to zalety ich i wspólne pochodzenie ze zmteszama kr»arabskJ 
z tatarską cechowały je przynajmniej zgrubsza, ze należały J 

dneS°KoyńUstaropolski nie odznaczał się ani znamienitą urodą ani pię

knością kształtów, natomiast posiadał nieocenione zalety odwagi, rą- 
czości, hartu i siły, a więc przymioty, które go czyniły znakom ity^ 
koniem żołnierskim. Był średniej urody, około 1 o5 < .
i zwięźle zbudowany o krzyżach nieco spadzistych, silnym zadzie> isi- 
nych nogach. Koń staropolski zaginął z biegiem 
z powodu/tistania walk z Tatarami i Turkami, 
zmiany dawnej szkoły jazdy naturalnej (polskiej) którą cudzoziemcy 
dziką zwali, na wymuszoną jazdę maneżową. Upac e' zresz ą zeczy 
pospolitej i zaniechanie odbywania podróży konno, y os a nim ciosen 
zagłady tego niezrównanego konia. Już od stu lat y on a ą sami 

cm. wysoki, krótko

czasu, mianowicie 
niemniej z powodu
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rzadkością jak i dzisiaj, zachował się jednakże wpływ, tak że dzi
siejszy koń polski, jakkolwiek już zmieniony, potrafił zatrzymać wiele 
przymiotów swych ojców. Najwięcej podobieństwa do koni staropolskich 
mają konie hodowane w okolicach Sącza i Bochni.

Bardzo często dają się słyszeć najrozmaitsze wnioski i środki celem 
odzyskania napowrót straconego konia staropolskiego. Ci marzyciele nie 
mogą się jednak pogodzić z myślą, że koń staropolski, który był naj
dzielniejszym koniem w ubiegłych wiekach, dziś miałby prawdopodobnie 
o wiele mniejszą wartość. Rzecz bowiem naturalna: koń staropolski był 
koniem wojskowym, wzrostu dosyć miernego. Ówczesna szlachta wycho
wywała swe konie w ten sposób, iż nie zaprawiała ich wpierw do pracy, 
dopóki koń nie ukończył piątego a nawet szóstego roku życia i zupełnie 
się nie rozwinął; mógł więc nabrać większej wytrwałości, aniżeli w dzi
siejszych czasach. Tak długiemu bowiem wychowaniu stoi na przeszkodzie 
zanadto wielki wydatek, którego nikt nie wynagrodzi. Z drugiej strony 
nie żądano niegdyś od koni wojskowych tej rączości i wytrwałości na 
nowoczesne marsze forsowne, jakich obecnie taktyka dzisiejsza wymaga.

Zwiększona rączość koni wojskowych jest następstwem wynalazku 
dalekonośnej i szybko strzelającej broni. Ciężar, jaki dzisiejszy koń woj
skowy dźwigać musi jest znaczny, oprócz jeźdźca bowiem, jego rynsztunku 
i wszelkich przyborów, dźwiga on nadto dwudniowy furaż dla siebie i dla 
żołnierza, co z pewnością przewyższa ciężar 100 kilogramów. Niemniej 
posługi kawaleryi zmieniły się w dzisiejszej taktyce prowadzenia wojny 
o tyle, że tej części armii przypada zadanie ciągłego okrążania i utrzy
mywania czucia z nieprzyjacielem. Dobry koń wojskowy musi być przeto 
tak wytrwały, aby mógł ubiedz codziennie podczas upałów, deszczu i t. d. 
przestrzeń 50—60 kilometrów. Zresztą wymagają dzisiejsze ataki koni 
tęższej budowy, masywniejsze bowiem konie lepiej nadają się do napadu, 
aniżeli lekkie. Z tego wynika, że dzisiejszy wierzchowiec polski w rzeczy
wistości nie jest słabszym i gorszym od staropolskiego konia, lecz że 
obecnie wymaga się od koni wojskowych o wiele więcej zalet, aniżeli 
niegdyś; nadto nie pozwalają do wyrobienia potrzebnego hartu w ko
niach dzisiejsze stosunki gospodarskie.

Znajdują się jeszcze tu i owdzie rosłe konie pociągowe, które na
zywają także staropolskiemi, w dawnej mowie zaś nosiły miano kandy- 
bów. Są to konie półciężkie 165 —172 cm. wysokie i dosyć masywne, co 
do kształtów swych podobne nawet do koni północno-niemieckich, posia
dają bowiem cząstkę krwi dawnych fryzów i koni duńskich. Przed kilku
dziesięciu jeszcze laty znane były w Europie z wytrwałości, przebywały 
bowiem drogę z Polski do Paryża lub Rzymu i napowrót bez poniesienia 
najmniejszego szwanku, a nadto cieszyły się długiem życiem. Dziś utrzy
mywały się one, lubo w nadzwyczaj małej liczbie w niektórych domach 
szlacheckich, pod nazwą koni cugowych.

I. Koń polski pospolity. Jestto koń hodowany przeważnie przez 
biedniejszą klasę narodu, nieodstępnym towarzyszem rolnika i jego 
niedoli. Pierwotnie pochodzenia stepowego, przybrał przez ciągłe krzy-
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źowanie ze stadnikami wschodniemi kształty odmienne, zbliżone do 
typu koni oryentalnych. Jako oznaki pierwotnego pochodzenia pozo
stała mu głowa dosyć duża, mianowicie gruba w ganaszach, szyja je
lenia i spadzisty krzyż. Przeważna ilość koni pospolitych znana 
także pod nazwą koni fornalskich i włościańskich, przedstawia obraz 
wyrodzenia. Złe pożywienie, nędzne utrzymywanie, brak prawie wszel
kiej opieki i zawczesne używanie do pracy, (gdyż wcale nierzadko 
już dwulatek w pługu chodzić musi), dodały koniom tym z jednej 
strony hartu i siły nawet przy najlichszej paszy, z drugiej strony uczy
niły go drobnym i szpetnym*).

*) Jest tu mowa przeważnie o koniach Galicyi wschodniej, okolice 
zachodnie postąpiły bowiem o wiele więcej w chowie koni pospolitych, 
tak że nawet znaczna ich liczba nadaje się pod wierzch dla kawaleryi.

Wcale nierzadko zdarza się widzieć konie, przedstawiające obraz 
degeneracyi, wywołanej wskutek zanadto daleko posuniętego uszlachet
nienia. Tego rodzaju konie są delikatne, ich głowa szlachetna, nogi cienkie, 
wrzecionowate, tułów wysmukły, a cała postać tak zdrobniała i zgrabna, 
że takie konie stają się mimo wygórowanej szlachetności niezdatne do 
użytku. Podobne konie nie dają się tak łatwo poprawiać, jakby się to 
na pozór zdawało. Konie przeszlachet ione napotykamy zresztą nietylko 
u nas ale i we Włoszech, Francyi i Hiszpanii i mimo wszelkich starań, 
poprawa postępuje nader powoli, gdyż tutaj nie krew szlachetna, lecz 
przeciwnie krew zachodnia lepsze oddałaby usługi.

II. Koń polski szlachetny jest potomkiem staropolskiego konia, 
który jednakże z powodu ustawicznego krzyżowania krwią arabską na
brał tyle własności krwi szlachetnej, że dzisiaj trudnoby rozpoznać 
jego pierwotne pochodzenie stepowe. Dlatego śmiało rzec można, że 
szlachetny koń polski jest pochodzenia arabskiego, u którego wpływy 
klimatyczne nieco odmienne wytworzyły kształty. Wskutek tego stał 
się on nieco wyższy od szlachetnego konia arabskiego, gdyż jego wy
sokość wynosi 150—160 cm., niemniej ścięgna nóg nie są już tak sucho 
i dobitnie zarysowane jak u koni piaszczystej Arabii. Jako mała 
cząstka pierwotnego pochodzenia pozostała mu szyja więcej równa lub 
bardzo nieznacznie wygięta i krzyże zaokrąglone. Szlachetne konie 
polskie hodują w stadninach tak mniejszych jak i większych, a któ
rych w ubiegłych dziesiątkach lat o wiele więcej było, aniżeli dzisiaj 
i konie te poszukiwane są w armii austryackiej, najczęściej można na
potykać u oficerów lekkiej kawaleryi, uchodzą bowiem za najlepsze 
konie wojskowe całej monarchii, a nawet stawiają je wyżej od szla
chetnych węgierskich. Szlachetne konie polskie, które nie osiągnęły 
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jeszcze najwyższego stopnia szlachetności mogą posłużyć za wzór dzi
siejszych koni żołnierskich. Pod tym względem są nawet o wiele wię
cej warte, aniżeli folbluty angielskie, pokazało się bowiem, że koń 
angielski pełnej krwi, mimo swej ogromnej wartości w ogóle, nie może 
być dobrym koniem żołnierskim. Ataki konnicy angielskiej w roku 
1815 i w Krymie w roku 1854 były tak ostre i gorące, że rozpędzone 
konie nie dawały się na dany sygnał ani wstrzymać ani kierować, 
a tern mniej do odwrotu zmusić. Nadto koń angielski nader tkliwy 
jest na trudy i znoje wojenne, o wiele mniej zaś szlachetny koń polski.

Nietylko w kraju ale i poza granicami Galicyi poszukiwany jest 
koń polski, rok rocznie wykupują je Niemcy na targach w Tarnowie, 
Rzeszowie, Tarnopolu i t. p. i używają ich bądź to pod wierzch, bądź 
to do lekkich zaprzęgów. Głownem miejscem wywozu jest Wiedeń, 
gdzie najczęściej widuje się je zaprzężone do lekkich pojazdów rączym 
kłusem przebiegające ulice stolicy.

Nie wszystkie szlachetne konie polskie są pochodzenia arab
skiego, znajdują się i uszlachetnione krwią angielskich folblutów. Do
mieszka krwi angielskiej datuje się dopiero od niedawna, a używają 
koni angielskich w tym celu aby potomstwo nabrało znaczniejszej wy
sokości, co też się powiodło. Mimo zwiększonej wysokości koń ten nie 
przybrał atoli odpowiedniej masy ciała czyli innemi słowy: szlachetny 
koń polski nic nie zyskał przez domieszkę krwi folblutów.

Konie te nietylko zalety ale i wady posiadają. Najczęściej napo
tykaną wadą są nogi wrzecionowate, tudzież nieco rzadziej pierś wązka 
i płaska.

Nogi cienkie i delikatne są u naszych koni tak częste, że na to 
mimowoli nie zwracamy żadnej uwagi. Nieda się wprawdzie zaprze
czyć, że cienkie i delikatne nogi są oznaką nadzwyczaj wysoko posu
niętego uszlachetnienia i są nawet pożądane u zbytkowych koni wierz
chowych, lecz z drugiej strony przyznać trzeba, że nogi wrzecionowate 
są znaczną wadą u koni wojskowych, rozpłodowych lub przeznaczo
nych do pracy wytrwałej. Nadto znawcy mają wstręt do nóg tego ro
dzaju, ceniąc zawsze wyżej silny fundament, aniżeli delikatny i szla
chetny.

Pierś wązka i płaska jest następstwem używania do rozpłodu 
nieodpowiednich stadników, zwłaszcza, że przeważna liczba koni arab
skich nie odznacza się tak głęboką i obszerną piersią jaką się n. p. 
szczycą konie angielskie pełnej krwi lub pół krwi. Daleko większy 
wpływ na odpowiedni rozwój klatki piersiowej wywiera atoli wychów 
źrebiąt w pierwszym roku życia. Jeżeli w tym okresie zaniedbuje się
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posilnego żywienia i odbywania wolnych ruchów na świeżem powie
trzu, natenczas klatka piersiowa nie może się rozwinąć należycie 
u źrebiąt.

III. Koń huculski. Szczep ludu górskiego nazwany Hucułami, 
osiadły w górach karpackich, Galicyi wschodniej i na Bukowinie ho
duje konia małego, który uchodzi za najlepszego konia jucznego mo
narchii austryackiej. Koń ten niezaprzeczenie pochodzenia polskiego, 
przybrał z powodu stosunków klimatycznych swej ojczyzny charakter 
koni górskich, zmalał znacznie, tak że jego wysokość wynosi zaledwie 
125 do 145 cm., odznacza się atoli silnie zbudowanemi nogami, nad
zwyczajną wytrwałością i hartem na trudy nawet przy najlichszej pa
szy. Głowę na kształtną, grzywę grubą a nogi tak mocne i pewne, że 
wspina i spuszcza się po stromych ścieżkach skalistych gor bez po
tknięcia się. Przechodząc brody bystrych rzek górskich ostrożnie maca 
nogą grunt, a dopiero gdy dobrze ją osadzi podnosi drugą postępując 
w ten sam sposób dalej. Podczas burzy lub zamieci śnieżnych, gdy 
dalsza podróż między skałami i przepaściami jest niemożebna, konie te 
mają zwyczaj kłaść się na ziemię, dopóki burza lub śnieżyca nie 
minie. Huculi otaczają go nadzwyczajną pieczołowitością, pieszczą go 
i bardzo łagodnie się z nim obchodzą, wskutek czego konie huculskie 
przybierają charakter łagodny i chętnie postępują za głosem ludzkim. 
Koniki te nie nadają się wcale do pociągu, lecz tylko jako juczne do 
noszenia ciężarów na grzbiecie lub pod wierzch w okolicach górskich. 
W górach koń ten jest nieoszacowany, żaden inny koń bowiem nie 
mógłby tutaj być tak użytecznym jak hucuł. Żałować jednak wypada, 
że dzisiaj liczba dobrych hucułów zmniejszyła się nadzwyczajnie a prze
ważna ich część posiada za mało ciała i nogi zanadto delikatne.

Niektórzy mniemają, że koń huculski jest odrębnym typem, pizy 
był tutaj wraz z ludem z dalekich stron. Nie podlega jednakże wąt
pliwości, że nie stanowi on odrębnej i samoistnej rasy, tylko jestto koń 
polski, który zaaklimatyzował się do stosunków miejscowych i jedynie 
z tego powodu przybrał odmienne kształty i przymioty potrzebne mu 
w walce o byt. Konie polskie przyprowadzone w te okolice już w dru
giej generacyi nabywają kształtów i przymiotów hucułów, źrebię bo
wiem wychowując się na połoninach, na terenie nierównym i skalistym, 
nabiera odpowiednich mu własności.

Pomiędzy końmi huculskiemi znajdują się także większej urody, 
te jednak mają mniejszą wartość od koni małych, których niechętnie 
pozbywają się hodowcy tameczni. Podczas okupacyi Lośnii i Herce
gowiny w roku 1878 konie huculskie nader ważną odgrywały rolę.

13 
Barański, Hodowla.
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Znaczną ich ilość wprowadziły wojska austryackie do nowo nabytych 
górskich prowincyi, gdzie jako zwierzęta juczne okazały etę wysmie- 

nitemZ całej monarchii austryackiej posiada Galicya punkowo do 
obszaru ziemi największą ilość koni, liczy bowiem 735 262 sztuk we
dług ostatniego obliczenia w roku 1880. W roku 1869 ~ tylko
695S610 koni; w 11 ostatnich latach zwiększyła się przeto ich liczba 
o 39-652 sztuk. Ilość koni w całej Przedlitawi wynosi zaledwie 

1-463Węgry posiadają po Rosyi największą ilość koni w Europie, bo 
maia ich§przeszło dwa miliony. Konie węgierskie pierwotnie pocho
dzenia stepowego, które niegdyś Madjary ze wschodu sprowadzili, 
zmieszały się w ciągłych utarczkach z Turkami z końmi pochodzenia 
arabskiego, wskutek czego wyrobiła się rasa samoistna.

IV ' Koń węgierski pospolity chowany przeważnie przez ludzi nie
zamożnych Brak odpowiedniej pielęgnacyi i mniej pożywna pasza 
puszt węgierskich wytworzył, w ni™ usdswycz.jny h"“ "'^'“*4,  
na trudy, nie odznacza się atoli ani wzrostem ani uiodą. y

wierzch jak i do zaprzęgu. Zdaje się, iz niema w Emopie diug g 
k„™'i“i zaledwie pospolity koń polski mógłby iść z mm w -wody), 

któryby tak dalece poprzestawał ną małem, jak kon węgi ione
‘ Oprócz tego znędzniałego konia, znajdują się także ^zlach .

krwią arabska i te są o wiele roślejszemu okazalszemi 
uszlachetnione konie znane są pod nazwą Jukeio , • .1- &
do lekkich pojazdów, odznaczających się znaczną hyzoscią kłu 
konnica austryacka zasila się niemi przeważnie 0.

V. Szlachetny koń węgierski jestto wysoko uszla chetmony P 
dukt pierwotnego koma węgierskiego, tory a a^ ch znaj.
dzisiaj trudnoby rozpoznać w nim dawniejszy typ. W ęg ^
duje się znaczna liczba tak stadnin piywa ny . tureCych,
w których używano zrazu do rozpłodu Ogierów ar od
później zaś niemieckich, hiszpańskich 1 neapolitanskic też powodu
lat czterdziestu ogierów angielskie pe nej rw*-  ó pochodzą-
szlachetny koń węgierski pozbył się niezgrabnych kształtów p 
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pveh z krwi niemieckiej, a natomiast przybrał formy koma angielskiego 
Si krwi. Jestto koń pięknej urody 155 do 165 cm. wysoki, ktorego 
używają albo pod wierzch, lub też do eleganckich zaprzęgów.

■ VI. Koń oedenburskl. Okolice Oedenburga, Preszburga i Spiżu 
zaludnione są kolonistami niemieckiemi, którzy tutaj przybywszy przed 
kilku wiekami, przywiedli z sobą konie swej ojczyzny. Ze zmieszania 
sie koni niemieckich z końmi węgierskiemi powstała rasa, którą dzisiaj 
ocdenburską nazywają. W ostatnich dziesiątkach lat rasa ta została 
poprawioną znacznie stadnikami z Mezohegyes pochodzenia normandz- 
kiego t. j. potomkami Noniusa.

Koń oedenburski jest o wiele wyższy i masywniejszy od węgier- 
skieo-o, a kadłub ma znacznie wydłużony, zalicza się go przeto do 
rzędu pół ciężkich koni pociągowych. Nadaje się wyśmienicie do służby 
pocztowej, do zaprzęgu w omnibusach i tramwajach. _

W okolicach Csakaturn, nad rzeką Mur (na granicy Styryi, Kroa- 
cyi i Węgier) znajdują się konie na 160—165 cm. wysokie i si me 
zbudowane, kształtami swemi zdradzające mieszańców. Konie te znane 
ogólnie pod nazwą „Hainzów“ stanowią podrasę oedenburskich i są 
zlewkiem koni noryjskich, arabskich i niemieckich. Po noryjskich odzie- 
dziczyły rozłupane krzyże i tuszę, po arabskich piękne kszta ty i ży 
wość, a po niemieckich długość tułowia. Prawie wszystkie konie tram
wajów wiedeńskich są Hainzami; są to konie półciężkie pociągowe, 
odznaczające się pięknie zaokrąglonemi kształtami, wytrwałością i 
bremi kopytami. . . .

VII. koń siedmiogrodzki. Pod tym nazwiskiem znany jest szla
chetny koń, powstały z pierwotnych stepowych ulepszonych do wyso 
kiego stopnia krwią arabską i hiszpańską. Niegdyś utrzymywano 
w Siedmiogrodzie bardzo wiele stadnin prywatnych, a jeszcze w io u 
1838 liczono ich około 200. Do poprawy używano nasamprzod kom 
pochodzenia arabskiego, później zaś hiszpańskich ze stadnin cesarskich. 
Ze zlewu tej różnorodnej krwi, powstała samoistna rasa koni sie mio 
grodzkich. Dzisiaj jednakowoż znajduje się tam niewielka liczba tych 
koni i zaledwie w dwóch stadninach prywatnych utrzymały się resztki 
tego chowu. Przez jakiś czas hodowano je w kilku zawodach w sta
dninie w Mozehegyes, od kilkunastu lat jednak iząd węgierski zanie 
chał tego chowu. . 1Rr

Konie siedmiogrodzkie są wyższe od hiszpańskich, 61 o o 
cm. wysokie, ich szyja jest mocno wygięta, kłąb ostry i długi, grz let 
wklęsły a krzyże spadziste, nogi wysokie, nadpęciny w stosunku o 
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przedramienia długie, pęciny ku przodowi pochyłe, wskutek czego od
znaczają się chodem elastycznym i powabnym.

VIII. Koń noryjski zwany także alpejskim lub ciężkim pociągo
wym. Ojczyzną jego są okolice Salzburga i Styryi, które niegdyś na
leżały do prowincyi rzymskiej „Noricum“ i zkąd też nazwa rasy tej 
początek wzięła. Konie noryjskie przedstawiają typ ciężki, budowy 
masywnej z wszystkiemi członkami wybujałemi wszerz. Najwybitniej
szą ich cechą są krzyże rozłupane, własność tak stała, że nawet przy 
różnorodnych krzyżowaniach z rasami lekkich koni, rozdwojenie to 
utrzymuje się uporczywie przez wiele generacyi. Konie noryjskie dzielą 
na dwie grupy:

a) Koń pinzgauerski jestto typ najcięższego konia w państwie 
austryackiem, którego hodują w górach alpejskich w Salzburgu (w do
linie Pinzgau, Pongau i t. d.), w górnej Styryi, a częściowo i w Ty
rolu. Środkowym punktem najczystszej rasy są doliny salzburskie.

Koń pinzgauerski dosięga wysokości 165 do 172 cm., jego głowa 
jest ciężka, mięsista, oczy małe; szyja krótka lecz nadzwyczajnie gruba 
i szeroka, kłąb nizki i mięsisty, grzbiet nieco wklęsły, tułów szeroki, 
lędźwie wzniesione (przebudowane), krzyż, a częstokroć nawet i grzbiet 
rozdwojony, zad mięsisty, spadzisty, nogi silne, kopyta obszerne. Tem
perament jego flegmatyczny, charakter łagodny, konstytucya nieco 
miękka i gąbczasta, o niewielkiej odporności przeciw wpływom ze
wnętrznym, do wyżywienia wymaga znacznej ilości paszy lubo nieko
niecznie najlepszej. Nadaje się tylko do pociągów ciężkich a zaprzę
gnięty chodzi zawsze stępem. W ogólności porównać go można z końmi 
bulonajskiemi północnej Prancyi, do którego tak kształtem jako też 
i temperamentem jest znacznie zbliżony, chociaż o wiele ruchliwszy 
i żywszy aniżeli flamand i brabant nizin belgijskich. Maść tych koni 
jest najczęściej tarantowata lub pstrokata. Chowają je włościanie wyż 
wymienionych okolic i utrzymują prawie przeważnie same klacze a mało 
ogierów. Źrebięta sprzedają hondlarzom najczęściej jeszcze przed uro
dzeniem, lub też roczniaki na targach w Bischofshofen 18 i 19 czerwca 
lub w Saafelden 25 września. Ztąd źrebięta te dostają się do niższej 
i wyższej Austryi, Styryi, Karyntyi, Krainy, Bawaryi, Wirtembergu 
i t. d. Już w trzecim roku używają ich do pracy około gospodarstwa, 
a z ukończonym trzecim rokiem są już zupełnie wykształcone.

b) Koń karyncki przedstawia typ zmniejszonego pinzgauera, któ
rego masa ściągnięta jest do mniejszych rozmiarów; nadto odznacza się 
budową krótką i zwięzłą. Zmiany te wywołały krzyżowania z końmi 
burgundzkiemi.



Tabl. 20. 
K

oń pinzgauerski.
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W Styryi znajdujemy oprócz koni pinzgauerskich dwa rozmaite 
typy- W okolicach Lutenburga krzyżowano angielskie z końmi zawodu 
Noniusa, z czego powstały konie półkrwi, jednakowoż o wiele większe 
i silniejsze od angielskich.

Nieco cięższe są konie południowo-styryjskie w okolicach Rad- 
kersburga, powstałe z krzyżowania pinzgauerów z końmi zawodu No
niusa: jakkolwiek nie wysokie, są jednakowoż dostatecznie tęgie i silne, 
zaliczyć je należy do rzędu koni pół ciężkich, od których wymaga się 
nietylko siły pociągowej, ale i szybkości. Dzisiaj konie te są na wy
ginięciu i już mało ich się znajduje. Konie karynckie jakoteż i wielce 
do nich zbliżone południowo-styryjskie widywać można w Wiedniu, tam 
bowiem zaprzęgają jednego takiego konia do wozu tramwajowego, 
a jest tak silny, że mimo znacznego ciężaru, biegnie dosyć rączym 
kłusem.

W innych okolicach Styryi używano do poprawy od dawien da
wna tylko koni arabskich, z których powstał z czasem zawód lekkich 
i eleganckich koni wierzchowych, gdy przeciwnie zawód koni ciężkich 
zupełnie zaginął.

Na wzmiankę zasługuje także zawód koni Burgundo - Aubryjskich, 
które znajdują się lubo w niewielkiej liczbie w rządowej ogierni w Gracu, 
jako też i w rozmaitych miejscowościach Styryi. Zawód koni Aubry wy
tworzył się pod wpływem krzyżowania burgundzkich (utrzymywanych nie
gdyś w Biber) z mniejszomi klaczami pinzgauerskiemi. Kształtem podobne 
do Arabów, są jednakowoż od nich znacznie tęższe i wyższe. _ Zwracamy 
tutaj uwagę na mniejsze okazy tego zawodu, są bowiem 155 160 cm.
wysokie, dobrej tuszy i odznaczają się harmonijną budową ciała, jako też 
i zdrowemi kopytami, byłyby przeto odpowiednie do poprawy ras krajo
wych, a mianowicie w celu wytworzenia nieco masywniejszych i roś ej- 
szych koni.

W wyższej i niższej Austryi znajduje się typ koni noryjskich 
znacznie zmieniony krwią niemieckich. Są one nadzwyczaj wysoko usta
wione, długie w kadłubie, prawdziwe kandyby, które przez domieszkę 
krwi arabskiej otrzymały nogi cienkie. Wyjątek stanowią tylko okolice 
Innu w górnej Austryi, tu spotyka się zawód koni zmienionych krwią 
Noniusa, tak że więcej mają podobieństwa do normandzkich aniżeli nie
mieckich.

W Tyrolu chów koni znacznie podupadł, gdyż tam trudnią się 
przeważnie wychowem bydła. Rasa koni noryjskich znędzniała tutaj, 
a zmieszana z końmi niemieckiemi przedstawia obraz degeneracyi, 
tylko w jednej okolicy napotyka się konia małego, zdegenerowa-
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Klepper“Ch°dZenia W8chodnieg0’ który znany Jest pod nazwą „Havlinger-

W Krainie i Gorycyi znajduje się typ gorycki, jednakże w zna
cznie zmiejszonych rozmiarach podobny do konia północno - noryj- 
skiego.

Na północy typ koni noryjskich utrzymał się w Czechach i to 
w okolicach miasta Budziejowic (Budweiss), jestto tęgi i silny koń po
ciągowy, podobny do napotykanego w Salzburgu.

W Czechach znajdują się konie typu niemieckiego. Rasa staro
dawnych koni czeskich już dawno zaginęła, były one wysokie, długie 
w tułowiu, o spadzistych krzyżach. Od wieków sprowadzano tutaj 
ogiery holsztyńskie, meklemburskie, hiszpańskie, neapolitańskie, angiel
skie i arabskie, krzyżowano najrozmaiciej, tak że dziś powstał tam 
zawód koni mięszanych.

Jedynie tylko w północnych Czechach wytworzył się pod wpły
wem krwi arabskiej i angielskiej zawód koni półkrwi, podobnych do 
angielskich półkrwi, jakie hodują w Hanowerze. Używają ich do po- 
wozow, do służby w kawaleryi lub artyleryi. Zdarza się częstokroć, że 

PfzeProv7dzaJj k°nie z północnych Czech do Niemiec, zkąd 
hanowerskich, od których rzeczywiście 
im atoli na żywych ruchach krwi

197.000 sztuk koni.

znowu wracają pod nazwą koni 
nie wiele się różnią, zbywa 
wschodniej.

Czechy posiadają przeszło
Na Morawach i Szlązku natrafiają się konie podobne do czeskich, 

jednakże nieco mniejsze od tamtych.
W okolicach Moraw i niższej Austryi, graniczących z Węgrami, 

zmieszały się. konie krajowe z węgierskiemi, z czego wytworzył się 
zawód trzymający śro.dek między końmi pół ciężkiemi i lekkiemi. 
Z tych mają pewną sławę konie Marchfeldzkie, które hodują nad Mo
rawą (March); me stanowią jednakże rasy ustalonej, nie posiadają bo
wiem stałych charakterów. Powstały z krzyżowania koni krajowych 
z końmi węgierskiemi, które w ostatnich czasach uszlachetniono krwią 
arabską.

Cesarstwo Austro-Węgierskie posiada ogółem 3.500.000 koni.

W Bośnii i Hercegowinie znajdują się trzy typy koni: 
arabskie, 
bośniackie i 
pospolite węgierskie.

1. Szlachetne konie arabskie utrzymują i to w niewielkiej ilości za
możni begowie i agowie bośniaccy. Są to konie wierzchowe, dosyć drobne.
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2. Bośniackie, są znakomitemi końmi jueznemi lepsze ich okazy są 
doskonałemi inochodami. Lubo malej urody, bo zaledwie 135—150 cm 
wysokie są dobrze zbudowane, niewybredne i wytrzymałe na wszelkie 
Sy znoje. Rączością jednak poszczycić się me mogą. Natomiast wdra- 
miia sie na góry i skały z podziwienia godną zręcznością i przewyższają 
w Urn ^względzie nawet naszych hucułów, którym zresztą wielce są po
dobne Najwięcej uderza w oczy pojętność i mteligencya koma bośnia
ckiego w jego żyłach bowiem płynie przeważnie krew arabska.

8 Ronie bośniackie zasługują na uwagę jeszcze i z tego względu, ze 
byłyby najodpowiedniejsze do poprawy hucułów. Z drugiej strony wyznać 
atoli należy, że w Bośnii nie tak łatwo napotyka się na dobre okazy do 
rozpłodu, może nawet z tą samą trudnością, z jaką walczyc się musi 
w Kołomyjskim przy wyszukaniu dobrego ogiera huculskiego.

3. Konie pospolite węgierskie sprowadzają częścią z Węgier, częścią 
ze Serbii i używają ich zazwyczaj do zaprzęgu. Z ulepszeniem rog 
i środków komunikacyjnych wzmaga się tam dzisiaj potrzeba kom pocią
gowych.

Stadniny w państwie Austro-Węgierskiem.
Stadniny rządowe mają na celu wychowywać najlepsze rozpło

dniki. Najcelniejsze ogiery zwane pepinierami pozostają w stadzie do 
rozpłodu, przeważna zaś część dostaje się do ogierni rządowych czyli 
do tak zwanych „zakład stadników rządowych“. Ztąd rozprowadzają 
je na czas stanowień po wsiach, miastach i miasteczkach i odstana- 
wiają klacze prywatne. Ogiery niezdatne do rozpłodu wałaszą w sta
dninach i rozprzedają. W Przedlitawii stadniny rządowe podlegają co 
do materyału, kierunku chowu i administracyi ministerstwu rolnictwa; 
co do zarządu ministerstwu wojny, gdyż urzędnicy i służba są VOJ 
skowi. Stadniny rządowe w Węgrzech i Siedmiogrodzie pozostają pod 
zarządem ministerstwa węgierskiego, techniczuemi zarządcami są woj 
skowi, zaś zarząd gospodarski jest w ręku urzędników cywilny cłu ,

W całej monarchii austryackiej znajduje się około 3 500 ogierow 
rządowych, których liczba jest stosunkowo za mała dla zaspokojenia 
potrzeb krajowych. W Przedlitawii liczono w 1882 roku 1632 ogierow 
rządowych.

Co do do materyału rozpłodowego celem poprawy kom krajowych, 
Przedlitawia podzielona jest na 5 grup. . . .

Pierwsza obejmuje'dawniejszą prowincyę „Noricum“ mianowicie Salz
burg i okolice jego, gdzie używają do rozpłodu stadników pmzgauerskich.

Druga obejmuje północną część Salzburga, niektóre okolice wyższej 
Austryi, Styryi, Karyntyi, Krainy i Istryi, gdzie używają do poprawy sta
dników ciężkich i lekkich.
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Trzecia obejmuje Czechy (z wyjątkiem okolic południowo-zacho
dnich), Morawę, Szlązk i część niższej Austryi, gdzie używają do rozpłodu 
koni średniej ciężkości.

Czwarta Galicyę i Bukowinę, gdzie używają koni lekkich, prze
ważnie pochodzenia arabskiego.

Piąta nakoniec okolice Karstu t. j. część Krainy, Istryi i Dalmacyę, 
gdzie używają stadników lipickich.

Celem hippicznego rozwoju ustanowiona jest komisya doradcza pod 
nazwą „Centralna komisya chowu koni“, która składa się z członków ho
norowych i pozostaje pod przewodnictwem ministra rolnictwa.

I. Stado w Radowcach na Bukowinie założone w roku 1792, 
leży na przestrzeni 22 mil kwadratowych, pomiędzy Siedmiogrodem, 
Węgrami, Galicyą i Rumunią. Stado to powstało z krzyżowania koni 
staropolskich z arabskiemi i niegdyś miało wielką reputacyę.

W późniejszych atoli czasach sprowadzano do stada radowickiego 
konie najrozmaitszej krwi i przysyłano tutaj wszelkie nieudałe pro
dukty innych stadnin rządowych, nic więc dziwnego, że wskutek takiej 
mieszaniny chów się pogorszył.

Dziś hodują tam krew arabską i angielską. Stadniki pochodzenia 
arabskiego przeznaczone są dla Galicyi, zaś angielskie dla Czech i Mo
rawy. Wszystkie konie urodzone w Radowcach piętnowane są na udzie 
koroną i literą R.

Stado w Piber (w Styryi) założone w roku 1798 już nie istnieje. 
Natomiast utworzono tam przed trzema laty „zakład wychowawczy 
wojskowych koni“. Zadaniem tego zakładu jest hodowanie doskonałych 
koni wojskowych, a mianowicie koni oficerskich dla armii austro-wę- 
gierskiej. Władze wojskowe zakupują źrebięta, roczniaki, dwulatki 
i trzylatki i wychowują je racyonalnie do przyszłego zawodu. Po 
ukończonym czwartym roku rozsyłają konie do pułków.

Z początkiem roku 1882 znajdywało się tam ogierów 24, wała
chów 163, klaczy 202, razem 389 sztuk. Co do pochodzenia największa 
liczba przypada na konie polskie (z Galicyi) i węgierskie.

Lubo w zasadzie zakład taki jest nadzwyczaj korzystny, jednak 
remonty w nim wychowane, wypadają daleko drożej, aniżeli zaku
pione od osób prywatnych. Cena dobrego źrebięcia wynosi 255 złr., 
a po dwuletnim tylko utrzymaniu w zakładzie, remonta kosztuje 
w przecięciu 650 złr. Znawcy utrzymują przeto, że za taką sumę, 
a nawet za niższą, bo za 500 złr. hodowca prywatny dostarczy chętnie 
zupełnie odpowiednie remonty, a tern samem państwo zyska na pro- 
dukcyi.
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|| stado dworskie w Lipicy (w Kramie) posiada konie poc o- 
dzenia hiszpańskiego. Pierwotnie krzyżowano tam konie 
z hiszpańskimi, a z tego krzyżowania powstało samoistne stado kon 
rosłych. Klacze hiszpańsko - polezyńskie odstanawiano ogierami arab- 
skiemi tak że dzisiejsze konie lipickie łączą w sobie yp om 
pańskich i arabskich, przytem odznaczają się wszelkienn dobremi w a- 
snościami koni górskich. Jedyną wadą jako wierzchowców jest kłąb 
za nizki nie mają też tej wysokości, jaką się dawniej odznaczały. 
Przeważna część ich służy na potrzeby dworu, inne zas 
wierzchowcami. Konie lipickie rozwijają się powoli, a dopiero w 
dmym roku życia są zupełnie wykształcone, skutkiem czego posiadają 
nadzwyczajną wytrwałość i długo żyją, odznaczają się one dotąd ele- 
gancya ruchów dawnych Dzianetów. Podziwiać je można codzienn 
fi tylko w maneżu dworskim we Wiedniu, tu bowiem utrzymał se 
jeszcze ostatni zabytek jazdy szkoły hiszpańskiej, niegdyś tak rozpo
wszechnionej po całym świecie. . .

III. stado dworskie w Kladrubie (w Czechach). Tutaj hodują konie 
dwojakiego rodzaju: staroneapolitańslde i angielskie powozowe.

Pierwsze są pochodzenia staroneapolitanskiego i hiszpanskieg , 
i od 200 lat utrzymywane w czystości. Maść ich albo siwa albo kara, 
siwe nazywają się Generale, karę Sacromoso od ogierow tych nazwisk. 
Wysokość ich wynosi 170 do 180 cm, głowę mają dosyć długą, nos 
wygięty, szyję piękną w kabłąk wygiętą, grzywę długą i gęstą, grz i 
wklęsły, długi, krzyże zaokrąglone i mięsiste, ogon porosmę y gęs ym 
i długim włosieniem a nogi silne. Konie staroneapolitanskie postępują 
majestatycznie, z wielką powagą, przyczem wysoko wznoszą nogi prze
dnie zginając je znacznie w kolanie. Z tego powodu używają ich do 
zaprzęgu przy wspaniałych uroczystościach dworskich, lub tez 1 nie
kiedy pod siodło do jazdy hiszpańskiej. Okazałość i wspaniałość tyc 
koni podziwiać można we Wiedniu podczas uroczystości Bożego Ciała, 
gdzie zaprzęgnięte do rydwanu cesarskiego dumnie postępują, izjma 
jąc ogon daleko odsądzony od zadu. Ich kiść ogonowa jest tak długa 
i gęsta, że sięga prawie do samej ziemi.

Oprócz tych koni hodują w Kladrubie eleganckie konie angie s le 
półkrwi, przeznaczone dla dworu: mają one 180 cm. wysokości, si nie 
zbudowane, maści gniadej. Tutaj znajdują się także konie angielskie 
pełnej krwi, pół krwi, Norfolki, Anglonormany i muły.

IV. Stado w Mezóhegyes (w Węgrzech) jest największe w pań
stwie austryackiem, położone na przestrzeni 28.000 morgow. Pierwotnie 
hodowano tutaj konie arabskie, któremi odstanawiano klacze krajowe, 
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później sprowadzono konie pochodzenia hiszpańskiego (z Lipicy i Klad- 
rubu), siedmiogrodzkie, normandzkie i angielskie. Klacze podzielone są 
na 2 oddziały. Każdy oddział nosi nazwę ogiera, od którego pochodzi, 
jak n. p. Nonius, Majestoso i t. d.

Co do rasy znajduje się tam stado pół krwi arabskiej, stado an- 
gielsko-arabskie, stado normandzkie i stado Norfolków. Pojedyncze 
stada i stadka pasą się na pusztach, a strzegą je jezdni czikosze, 
ciągle okrążając poruczone im konie.

Jłajsławniejszem stadem jest stado Noniusa i Furioso.
Nonius był ogierem normandzkim, którego zdobyto we Francyi 

w roku 1814 i do rozpłodu użyto. Potomstwo Noniusa jest silnie i ma
sywnie zbudowane i z tego to powodu używa się koni tego zawodu 
do poprawy ras krajowych, jeżeli chodzi o uzyskanie zwiększenia masy 
ciała i wysokości.

Dziś zawód Noniusa podupadł znacznie a nawet grozi mu zupełna 
zagłada, jeżeli źle zrozumiana anglomania nie zostanie pohamowaną. 
Konie tego zawodu posiadają nadzwyczaj dużą i ciężką głowę, którą 
starano się zmniejszyć. W tym celu użyto folblutów angielskich, wy
nik tej nieszczególnej próby był jednakże taki, że w potomstwie głowy 
się wprawdzie zmniejszyły, obok tego atoli zmalała masa ciała a i nogi 
stały się zanadto delikatnemi. Zarząd stadny zmuszony jest przeto wy
brakować te nieudałe konie i aby utrzymać zawód w czystości, spro
wadza dziś ostatki ogierów Noniusa z Siedmiogrodu, gdzie utrzymały 
się jeszcze w tamtejszych ogierniach rządowych.

Przeważna liczba stadników stada w Mezbhegyos jest wierzchow
cami. Rok rocznie produkują tutaj około 150 ogierów, które rozsyłają 
ztąd do ogierni rządowych.

V. Stadnina w Babolnie (na Węgrzech), założona w roku 1789. 
leży na prawym brzegu Dunaju i trudni się chowem koni arabskich, 
Umieszczone są tu nietylko najlepsze ogiery, ale i matki czysto arab
skie. Przeważna zaś część matek jest pochodzenia węgierskiego.

Koniom w Babolnie zarzucano do niedawna jeszcze, że mimo 
pięknych kształtów i doskonałych własności mają drobną urodę arab- 
czyków i że z tego powodu są niewłaściwemi do poprawy ras lekkich. 
Ten zarzut był słuszny, gdyż sprowadzano do Babolny ustawicznie 
oryginalne konie arabskie pełnej krwi, które, jak wiadomo, chociaż 
odznaczają się nadzwyczajną pięknością, są drobnej urody. Dzisiaj 
zmienił się koń arabski w Babolnie na korzyść, gdyż pod wpływem kli
matu i zmienionego pożywienia po kilku generacyach stał się wyższym 
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i o wiele tęższym, aniżeli jego przodkowie. Nadto nie utracił wcale 
dawniejszej swej rączości, wytrwałości i siły.

VI. Stado w Kiszber. Dwie mile od Babolny znajduje się stado 
w Kiszber, w którem trudnią się chowem angielskim pełnej i pół krwi. 
Rok rocznie stado to zasilają stadnikami świeżemi wprost z Anglii 
sprowadzanemi, dla zakupna których utrzymuje rząd węgierski stałego 
agenta w Anglii,

Między innemi znakomitemi ogierami angielskiemi pełnej krwi odsta- 
nawiał tutaj ogier „Buccanier“, którego zakupiono w Anglii za 13.000 
złr.; za tego samego ogiera ofiarowali Anglicy nadzwyczaj wysoką cenę 
(200.000 złr.), aby go nabyć napowrót, będąc bowiem sam zwycięzcą na 
wyścigach płodzi znakomite potomstwo. Roczne ogierki pochodzące po 
Buccanierze sprzedają po 10 do 12.000 złr. Z daleka, bo nawet z Anglii 
doprowadzają klacze do niego i płacono po 500 złr. za skok.

Niegdyś hodowano w Kiszber Perscherony, chciano bowiem wy
tworzyć dobre konie robocze. Chów ten zarzucono jednakże, gdyż Per
scherony tamtejsze okazały się mało płodnemi i nieodpowiedniemi do 
poprawy koni węgierskich.

VII. stado w Szambatfalva (w pobliżu Fogaros w Siedmiogro
dzie) założone w roku 1874, jest najmniejsze. W tym stadzie znaj
dują się ogiery lipickie, które krzyżują z klaczami szlachetnemi węgier- 
skiemi.

Podobnie jak w Piber, założył rząd austryacki w roku 1882 drugi 
zakład wychowawczy dla koni wojskowych w Billak pod Bystrzycą 
(w Siedmiogrodzie). Ilość źrebiąt wynosić ma 400 sztuk.

Każdy koń urodzony w stadninie nosi na udzie piętno początko
wej litery stada i koronę i tak n. p. R (Radowce), B (Babolno, L(Li- 
pica), K (Kladrub), M (Mezohegyes), K (Kisber), F (Fogaros), T (Tra- 
keny) i t. p.

Rozpoznawanie ras.
Rozpoznawania rasy konia nie można się nauczyć z książki, gdyż 

nauka ta wymaga wielkiego doświadczenia i tylko przez praktykę na
być jej można. Rozpoznanie koni ras ustalonych nie sprawia wprawdzie 
wielkiej trudności, przeciwnie zaś rzecz się ma z końmi ras miesza
nych, jakie są przeważnie po świecie rozpowszechnione.

Pierwszym warunkiem jest oznaczenie, czyli badany koń należy 
do rasy pospolitej, czy też szlachetnej.
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Jeżeli pochodzi z rasy pospolitej, natenczas należy zbadać, czy 
zaliczyć go wypada do rasy lekkich koni, czy też do ciężkich.

W koniach uszlachetnionych należy uwzględnić, czy koń jest 
uszlachetniony krwią arabską, czy angielską, lub też rosyjską. Uszla
chetnienie tą ostatnią zdarza się jednakże przynajmniej u nas nader 
rzadko, dlatego zachodzi zazwyczaj pytanie, czy użyta została krew 
arabska czy angielska. Jeżeli zważymy różnice charakterów, jakie za
chodzą między temi dwoma rasami, rozpoznanie nie będzie trudne.

Do kategoryi uszlachetnionych ras należą także konie stadninowe, 
których rozpoznanie jest nadzwyczaj trudnem, a ułatwione może być 
tylko wtenczas, jeżeli znajdują się wypalone piętna stadne. Te znaki 
są w stadninach prywatnych nader rozmaite, potrzebaby więc znać je 
dokładnie, gdyż zdarza się często, iż handlarze wypalają naumyślnie 
piętna celem uzyskania większej ceny.

Czy badany koń jest folblutem lub nie, nieda się oznaczyć ze 
samego oglądania, lecz żąda się niezbitych dowodów pochodzenia z fol- 
blutów tak dobrze po ojcu jak i po matce.



ROZDZIAŁ II.

Nauka o zewnętrznych kształtach konia (Exterieur) czyli 
o ocenie konia z powierzchowności.

Co do kształtów ciała i rozwoju umysłowego rozróżnia się konie:
1. szlachetne,
2. pospolite czyli ordynarne, 

lub też co do położenia geograficznego:
1. wschodnie,
2. zachodnie.

Przez pierwsze rozumiemy także konie szlachetne, przez osta
tnie pospolite.

Ten podział jakkolwiek niesłuszny, a którego granice nie dadzą 
się nigdy ściśle określić, jest od dawien dawna w użyciu w braku od 
powiedniejszego. Ponieważ atoli od wieków krzyżowano ustawicznie 
konie wschodnie z zachodniemi, wytworzyło się z czasem mnostwo 
ras pośrednich.

W ogólności konie ras szlachetnych odznaczają się pięknemi 
kształtami ciała, na których z przyjemnością oko spoczywa, a zarazem 
rączością, siłą, charakterem żywym, wytrwałością, pojętnością i inteli- 
gencyą. Konie szlachetne posiadają delikatną skórę, sierść krotką, 
cienką i lśniącą, a ścięgna i mięśnie są wybitnie zarysowane.

Natomiast napotykamy u koni pospolitych kształty grube, zwisłe, 
chatakter powolny, ospały, wyraz twarzy nic nie oznaczający, sierść 
grubą, długą i gęstą, ruchy ociężałe i flegmatyczne.
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pośrodku między końmi szlachetnemi a pospolitemi, mieszczą 
się pośrednie, powstałe ze zmieszania się tych dwóch głównych typów.

Ze względu na użytek można podzielić konie na:
1. wierzchowe, do których zaliczamy konie wschodnie i od nich 

pochodzące, lutaj należą także górskie, przydatne zarówno pod siodło 
jak i pod juki;

2. pociągowe, do których zaliczamy konie zachodnie.

I Konie wierzchowe.

Wierzchowiec dobry powinien mieć miarę średnią od 150 do 
165 cm., budowę delikatną i prawidłową, nogi silne, kopyta dobre, rą- 
czosć, żywy charakter, wytrwałość, pojętność i łagodne usposobienie.

Pod wierzch nadają się rasy: arabskie, perskie, tureckie, turko- 
manskie, czerkieskie, berberyjskie, nadnilowe, konie stepowe, polskie, 
litewskie, węgierskie, siedmiogrodzkie, orłowskie, angielskie pełnej 
krwi, łowieckie, lipickie, hiszpańskie, niektóre rasy francuzkie i t. d.

W szczególności wierzchowce dzielą się na następujące kategorye:
1. wyścigowe, należące do najlżejszych koni wierzchowych, a źe 

żąda się od nich najwyższej rączości biegu na krótkiej przestrzeni, 
winny więc być zbudowane lekko i delikatnie, a mimo to silnie i mu- 
szkulainie i pochodzie z rasy szlachetnej, posiadać odpowiednią wyso
kość, doskonałe organa oddechowe, kadłub wyciągnięty, szyję długą, 
kłąb wysoki, pierś obszerną, brzuch mały, zad i nogi silnie zbudowane, 
przedramię długie, kopyta zdrowe i stawy bez błędów. Do działalności 
tej przysposabiają konie już za młodu, zadając im w pierwszym roku 
życia znaczną ilosc owsa, bobu i t. p. a oprócz tego zaprawiają je 
do nadzwyczajnej szybkości tak zwanym „treningiem“. Wałachy nie na
dają się do wyścigowi.

2. wierzchowce damskie średniej urody, charakteru łagodnego, 
niebojaźliwego i odpowiedniej tresury. Ich chód powinien być lekki, nie 
trzęsący. Najlepiej służą pod wierzch dla dam konie starsze, spokojne 
i wyuczone, z nieco wklęsłym grzbietem. Lepszemi są wałachy od 
klaczy, ogierów zaś nie należy nigdy na ten cel wybierać.

3. łowieckie średniej miary, nadzwyczaj silnie zbudowane i wy
trwale. Mianowicie stawy skokowe powinny mieć czyste i silne, gdyż 
tylko takie mogą wytrzymać ostre nacieranie na zwierzynę i przesa
dzać wszelkie zapory.
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4 wierzchowce eleganckie. Do zalet ich me należy ani nadzwy- 
• a raczość ani wytrwałość, lecz głównie piękna budowa ciała bez 

czajna rączosc;a ) mianowicie zaś dresura. Szlachetne
’̂edtiej miary ceni shj wysoko jako eleganckie wierzchowce- 

y 5 wierzchowce wojskowe powinny w ogóle posiadać wiele zalet, 
mianowicie- siłę, wytrwałość na znoje, zwinność i chyzosc Podczas 
mianowicie, snę, j których wymaga się od kom nadzwy-
kampami z arz^ umysłu. Z ulepszeniem broni palnej, szybko-

i • «osiada iazda tern mniej jest narażoną na ogień mepizyja- 
»«». d0/‘“kuziyw±h

“zapaiem, mimo to łatwo powodować .1« dawały jodżcow. w ruchach 

bodowy zwięzłej i krępej (P«'ś Srzbwt k” ’

“wedio^Zpl^woj.kowyoh w
chowe powinny mieć od 155 do 165 om. «y.oko.c, « wtok od 

d° ’ kL odcor.kie .ą zazwyczaj o wiole .zl.ohetniej.ze od koni pod- 

oficerskich i żołnierskich.

Konie juczne.
Z wyjątkiem niektórych okolic i krajów południowych w ogólno

ści nie używa się dziś koni jucznych do no.zeuia ciężarów. Dawniej 
o wiole wiecei używano tego rodzaju transportu, zwłaszcza gdy n 
kr" dobrych dróg i kolei żelaznych. W Au.tryi utrzymał stę ton 

y ■ • 070 tvlko w górzystych okolicach podkarpackich, w Da
zwyczaj J“““‘J k” ’¿““ogowinm. „żywa
Xnyoh w' krajach górzy.tych nie poddających odpowledmoh .rodkow 

juczne nadają oię najlepiej .zwierzęta wzrod w kra
inach górskich jak n. p. hucuły, korno bo.n.ackm t. * »1 >ch wy
borze nie uwzględnia eię bynajmniej piękno.«. k.dltow ™
głównie uwagę na budowę krótką, zwięzłą 1 silną a mianowicie 

krótki zilny, nogi mnezkularno, chód pewny charakter a- 
godny i nieustraszony. W ogólności lepsze są mniejsze od du y .
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W armii austryackiej używają koni wyższych pod wierzch w k™ u 
górzystych zaś mniejszych do noszenia juków. ’ jach

II- Konie pociągowe.

Konie pociągowe dzielą się na lekkie i ciężkie Do lekkie 
z r“y “ 
holsztyńskie8 °cz“,\edX“T t"’ °ldenb™^

tvlko S PrZeZnaCZOn-V, do lekkiego zaprzęgu odznaczać sig winien nie-
I KonTd!0^ a°brym biegie“’ a kłZe

Ip • • i - d0.r^czeJ Jazt|y Pociągowej. Na .ten cel nadają się nai- 
kim JurzvtemJ °dznacza^ce siS pięknemi kształtami ciała, lek-

Łpxt iak - '■ —
nie MeK""'ln’OCZt0,W''.!rai,il’“80'*" > ‘ ,ram«i«« naleonć ,ie winny 
ieb m 1TO ¿“'t n ,]S ,ił’ ! j«d"»»‘«jnosoi, chodu. Mi.,,i tZ;~iX“ylsga pieri “* “

3. Konie powozowe należą do zbytkowych, a jeżeli maja odno
wie ziec swemu zadaniu, powinny mieć 170 do 180 cm. miary im- 
chaDXeVi T maSyWDii .bud°Wę ° formach zaokrąglonych; łagodny 
strzel) ' W kłusie (lubo ^ylko na krótszą prze-
do wielkości yCZaJ‘ TZa 1 na t0’ aby Para lub czwórka tak co 
do wielkości, maści jak i oznak należycie była dobraną. Jako konie . 
~^^Tnee.8ą konie ol“ie’angiei8kie pół 

tyle t K0"ie i01"/020- ° tyCh da 8ię P°wiedzi«d w ogólności tylko 
tyle ze o wiele lepiej nadają się do pracy w roli większe i tęższe 
okol :P77ntem P°W01nym’ od koni małych i żywych. W każdej 
okolicy atoli używają takich koni, jakie kraj produkuje.

P i P0C,ęg0We wojskowe są dwojakiego rodzaju, przezna
czone albo do pociągów (furgonów), lub dla artyleryi.
dn °CIąg0We odznaczać się mają siłę pociągową i wzrostem od 153 

o 166 cm., oraz silną budową ciała.
Przeciwnie zaś, przeznaczone dla artyleryi, powinny mieć nad- 

k y-aZa-Dei-a naleźytJr icb wybór Jest najtrudniejszem zadaniem 
isyi rekrutacyjnej. Jak wiadomo w wojnach teraźniejszych odgrywa 

y erya najgłówniejszą rolę, ona rozstrzyga bitwy i losy narodów.
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Z wynalazkiem dalekonośnych dział i z powodu nadzwyczajnej celności 
pocisków przewaga i doniosłe znaczenie artyleryi nie polega jak da
wniej na lepszem lub gorszem systemie dział, lecz dobrych koniach. 
One to w bitwach rozstrzygają losy narodów, gdyż bowiem chodzi oto, 
aby artylerya jak najszybciej zajęła najdogodniejsze stanowiska, co 
najczęściej tylko przy nadzwyczajnem natężeniu sił końskich da się 
osiągnąć.

Z tego powodu konie artyleryjskie nietylko winny posiadać siłę 
jednostajną i wytrwałość w wysokim stopniu, ale nadto mieć charakter 
żywy, aby w razie potrzeby szybko stanęły u celu. Znaczną siłę po
ciągową posiadają tylko konie masywne i rosłe, które jak wiadomo, 
więcej powolne w ruchach, są temperamentu flegmatycznego. Żywy 
charakter posiadają przeciwnie konie szlachetne, nie odznaczające się 
wcale ani wytrwałą ani znaczną siłą pociągową, odpowiednio do mniej
szej masy ciała. Konie przeto artyleryjskie winny łączyć obie te tak 
sprzeczne własności, i na tern właśnie polega trudność wyboru dosko
nałego materyału do bateryi.

W ogólności koń artyleryjski powinien mieć od 161 do 168 cm. 
wysokości, silną i zwięzłą budowę, zwinność i wytrwałość, szeroki 
krzyż, silne nogi, stawy i kopyta zdrowe, a to dla tego, aby mogły 
znosić nawet największe wysilenia bez szwanku; niemniej powinny jeść 
szybko i dobrze, niebyć bojaźliwemi ani narownemi.

Wiek koni branych do furgonów lub artyleryi wynosić ma co 
najmniej lat 4 a najwyżej 7.

Armia austryacka w czasie pokoju liczy około 45.000 koni wierzchowych 
i 5.000 pociągowych, razem 50.000 sztuk. Podczas wojny około 75,000 
koni wierzchowych a 100.000 koni pociągowych, razem 175.000 sztuk. 
Z tego wypływa, że w czasie mobilizacyi mouarchia austryacka musi do 
zwykłej ilości dodawać 30.000 koni wierzchowych i 95.000 koni pociągo
wych, który to kontyngens pokrywają pojedyncze kraje korony austro- 
węgierskiej.

Niegdyś monarchia austryacka nieposiadając odpowiedniej ilości koni 
wojskowych, zmuszoną bywała zakupywać remonty po za granicami pań
stwa, podobnie jak to jeszcze dzisiaj czynią Francuzi. Nabywano naow- 
czas przeważnie konie polskie, ukraińskie, wołyńskie i rumuńskie. Z ulep
szeniem hodowli koni krajowych ustała potrzeba dalszego sprowadzania 
koni zagranicznych, tak że w roku 1846 nabyto z zagranicy po raz osta
tni 600 sztuk koni. Dziś ilość koni w Austryi nie tylko jest dostateczną 
*lo pokrycia potrzeb wojskowych, lecz pozostaje nawet zwyżka, którą wy
prowadzają z kraju.

W czasie pokoju pokrywa armia swe potrzeby przez zakupno koni 
w kraju. Zakupnem i badaniem zdatności trudnią się osobne komisye woj-

Barańaki, Hodowla. 14 
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skowe a nadto komendy pułków kawaleryi są upoważnione do nabywania 
koni na własną rękę. Na wiosnę i w lecie kompletują się zwykle ubytki 
a dopiero w jesieni zakupują konie w większych ilościach. Ceny remont 
są ustanowione z góry jako ceny przeciętne (obecnie n. p. 250 i 325 złr 
za sztukę), jednakowoż w ten sposób, iż cena pojedynczych piękniejszych 
i lepszych koni może być podwyższona, byle tylko nie przekraczano o~ól- 
nej kwoty przeznaczonej na zakupno remont. W ostatnich czasach upo
ważniło ministerstwo wojny wszystkie pułki jazdy do nabywania corocznie 
po 5 sztuk wyborowych koni oficerskich nawet po cenach wysokich tj. po 
600 złr., wszelako kupno tak cennych remont musi być wpierw należycie 
umotywowane. Konie niezdatne już do służby wojskowej wyprzedają się 
przez licytacyę, a tego rodzaju wybrakowane konie nazywają się ranżerami.

W czasie mobilizacyi potrzebę koni pokrywa się konskrypeyą przed
siębraną podczas pokoju. W tym celu sporządzają starostwa co roku wy
kazy tak co do ilości, jakoteż i jakości koni znajdujących się w ich po
wiatach. W pewnych oznaczonych dniach, zazwyczaj w jesieni każdy wła
ściciel obowiązany jest poddać swe konie oględzinom komisyi klasyfika- 
e}jnej, kioia składa się z naczelnika powiatu, naczelnika gminy, rzeczo
znawcy, dwóch członków rady gminnej i rzeczoznawcy wojskowego. Ko- 
misya klasyfikuje konie:

1. Na uwolnione według ustawy od poboru,
2. niezdatne do usług wojskowych i
3. zdatne, bądź to jako konie wierzchowe, pociągowe lub juczne.
Na podstawie klasyfikacyi przedkłada starostwo wykazy władzy cy

wilnej krajowej, a ta ministerstwu obrony krajowej i ministerstwu rolni
ctwa. Ministerstwo wojny udziela co roku ministerstwu rolnictwa wykaz 
potrzebnych koni w razie mobilizacyi, które rozdziela liczbę ogólną na 
pojedyncze kraje korony. Władza polityczna krajowa rozdziela dalej na 
pojedyncze starostwa.

W razie mobilizacyi pokrywa armia potrzebę swą końmi objętemi 
ostatnią konskrypeyą i uznanemi za zdatne lub czasowo niezdatne. Oprócz 
tego każdy właściciel obowiązany jest przedstawić swe konie, które wpraw
dzie nie są jeszcze konskrybowane, jednakowoż ukończyły czwarty rok 
życia i nie należą do kategoryi koni uwolnionych. Komisya rekrutacyjna 
wybiera z przedstawionego materyału konie przydatne do potrzeb wojen
nych za odpowiedniem wynagrodzeniem właścicieli.

6. Konie ciężkie do rozwożenia ciężarów winny posiadać jedno
stajną, powolną ale zarazem bardzo znaczną siłę pociągową, zatem być 
mają rosłe, silne, masywne i szeroko zbudowane. Do tej pracy na
dają się wyśmienicie konie zachodnie jak n. p. konie pinzgauerskie, 
styryjskie, belgijskie, Perscherony ciężkie, Boulonaisy, konie piwowar
skie londyńskie i t. d. W dobieraniu pary uważać zawsze należy, aby 
obydwa konie zgadzały się nietylko co do wielkości kształtów, lecz 
przeważnie co do jednakowego temperamentu. Temperament żywy 
z temperamentem ospałym nie zgadza się bowiem nigdy.
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Oznaczanie miary koni.
Wielkość koni jest nadzwyczaj rozmaitą, niektóre dochodzą dwóch 

metrów wysokości (konie piwowarskie londyńskie), inne znowu, zale
dwie do 90 cm. sięgają (kucyki szkockie). Pomiędzy tak jedną 
a drugą ostatecznością, są konie pośrednie najrozmaitszej wysokości.

Chcąc dokładnie oznaczyć wysokość konia, należy go mierzyć 
w następujący sposób. Ustawiwszy dobrze konia na płaszczyźnie równej 
pociąga się linię od najwyższego punktu kłębu prostopadle na dół. Li
nia ta u dobrze zbudowanego konia dotyka ziemi 4 5 cm. po za pięt
kami. Wysokość zwierzęcia odpowiada linii od kłębu aż do ziemi, 
którą się mierzy. Ustawiając konia do miary, baczyć należy, aby stał 
spokojnie a nóg nie podsuwał ani zanadto pod brzuch, ani też ku przo
dowi, lecz trzymał prostopadle.

Wysokość koni mierzy się miarą metryczną, podzieloną na cen- 
timetry, w którym celu służy miara końska wstęgowa.

Daleko dokładniejszą miarą do mierzenia wysokości jest drążek czyli 
miara na sposób szubienicy. Drążek ten podzielony na centimetry ustawia 
się prostopadle obok konia, zarazem obniża się drążek poprzeczny, ru
chomy, tak długo, aż spocznie na najwyższym punkcie kłębu. Na drążku 
prostopadłym odczytuje się ilość centimetrów, która przedstawia prawdziwą 
i dokładną wysokość konia. Mimo swej dokładności nieużywa się prawie 
nigdy tego przyrządu, gdyż nie zawsze można go mieć pod ręką, a co 
najważniejsza, że konie nieco żywszego temperamentu płoszą się na sam 
widok drążka i niedozwalają wcale wziąść miary. Z tych oto powodów 
używa się w Austryi, Niemczech i Rosyi tylko miary końskiej wstęgowej; 
we Francyi, Anglii i Belgii posługują się najczęściej miarą drążkową.

Miara końska wstęgowa jestto wstęga około 2 cm. szeroka 
a na 2 metry długa, podzielona na centimetry. Na jednym końcu znaj
duje się blaszka mosiężna, która się podsuwa z zewnętrznej stiony 
pod nogę między wspory kopyta a ziemię, miarę zas wypręża się ku 
górze, posuwając ją aż do najwyższego punktu kłębu t. j. do miejsca, 
w którem się kłąb wyraźnie odgranicza od szyi. Liczba centimetrów 
na najwyższym punkcie kłębu, oznacza wysokość konia. Łatwo pojąc, 
że podobne mierzenie nie jest ścisłe, raz z powodu, iż miara powin- 
naby spadać pionowo od najwyższego punktu kłębu ku ziemi, a w tym 
razie blaszka mosiężna posunęłaby się o 4 do 5 cm. po za nogę prze
dnią, a powtóre wstęga miarowa opisuje nieco dłuższą drogę, gdyż 
"Wyginać ją trzeba odpowiednio do wypukłości łopatki. Mimo to ten 

14*
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Handlarze koni używają częstokroć rozmaitych wybiegów, aby 
zwiększyć lub zmniejszyć wysokość koni, mianowicie gdy chodzi o do
bieranie pary równej miary. I tak konie małe starają przedstawić wyż- 
szemi przed dodatek wysokich oceli, niezbieranie rogu wsporów lub 
nieodpowiednie mierzenie wstęgą. Konie za nadto wysokie starają się 
uczynić niższemi w ten sposób, iż kują je podkowami bez oceli, zbie
rają nadmiarę rogu kopyt, lub wyprowadzają je nieokute, albo też 
przykładają miarę poniżej najwyższego punktu kłębu. Takiemi to spo
sobami udaje się łatwo zwiększyć lub zmniejszyć konie nawet w grani
cach dwóch centimetrów.

Przymioty konia.

Są przymiotami ciała, umysłowemi lub fizyologicznemi.

I. Przymioty ciała.

Do przymiotów ciała zaliczamy piękność, siłę, chyżość i wy
trwałość.

I- Piękność. Piękność koni polega na wrażeniu, jakie wywołuje 
harmonijna budowa ciała, pewna regularność i proporcya pojedynczych 
członków i wymiarów do siebie.

Od dawien dawna kuszą się rozmaici badacze utworzyć konia 
wzorowego (prawidłowego) z pewnemi rozmiarami długości i szerokości, 
tak aby podług tego wzoru oznaczyć można każdego konia co do pięk
ności i przydatności, lecz nadaremnie. W takim razie musianoby dla 
każdej rasy wytworzyć osobny wzór, gdyż koń ciężki zarówno jest 
piękny w swoim rodzaju, jak koń szlachetny. Zresztą nawet i nieregu
larna budowa ciała wcale nie przeszkadza, aby koń tego rodzaju był 
mniej zdolny do użytku, aniżeli prawidłowo i pięknie zbudowany.

Bourgelat założyciel pierwszej szkoły weterynaryi (w Lyonie 
1762) podzielił głowę na trzy części, Bojanus na siedem. Te liczby 
służyć miały do rozmaitych wymiarów wysokości i długości, pojedyn
czych części.

Roloff przyjął za podstawę do oznaczenia wymiarów tak zwany 
krój złoty, twierdząc, że u prawidłowo zbudowanego konia długość 
równa się wysokości.

Ponieważ wszelkie wymiary tego rodzaju dążące do oznaczenia 
Piękności i zdolności do użytku na drodze matematycznej okazały się
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Chyżość jest rozmaitą, a zależy od ruchów, mianowicie czy 
Odbvwaią się stępem (krokiem), kłusem czy galopem bą konie nad- 
lvcLi rącze w galopie, iune w kłusie, a inne znów odznaczają się 
dużym i szybkim stępem. Chyżość sama zawisła przeważnie od bu- 
dZy ciała (od długości i ściągania się mięśni) i od wprawy. Kon rączy 
odznacza się długą szyją, wysokim i długim kłębem e o 
nym przodem, łopatką długą, ustawioną ukośnie, lędźwiami krotkiemi, 
słabizną dobrze spojoną, silnym zadem, długim i o ile możności krzy- 

ŻeD1 ^Najwyższa chyżość w galopie jest 12 - 14 metrów w jednej 
sekundzie, jaką się poszczycić mogą tylko najlepsze konie

4 Wytrwałość t. j. przeciąg czasu w którym kon potrą , . y 
wać pewny jednostajny ruch. Wytrwałość mierzy się wedle ilości go
dzin w jednym dniu, podczas których koń pracuje me umęczywszy się 
za nadto. Przymiot ten jest rozmaity i zależy od tego, czy kon pra
cując idzie stępą, kłusem lub galopem; dalej od ciężaru, terrenu i uprzę
ży. W ogólności pracuje koń 10-12 godzin dziennie w ruchu powol
nym, z wzmagającą się chyżością obniżają się godziny pracy w o p 
wiednim stosunku. I tak n. p. w kłusie wytrzyma koń 6 - 8 godzin, 
w galopie zaś zaledwie dobry Hunter przez dwie godziny.

Przymioty umysłowe.

Każdy koń zanim odpowie swemu przyszłemu celowi, musi byc 
wpierw zaprawiony do pracy. Przygotowując konia do pewnego ce u, 
musi się go najsamprzód ugłaskać, otargać, ujeździć, aby wyro ic w nim 
należytą działalność. Wyuczenie konia o tyle jest ułatwione, że zwie
rzę ma wyborny wzrok i słuch, nie mniej posiada pamięć czy ije nem 
słowem własności psychiczne. Mimoto napotykamy najrozmaitszo sto 
pnie pojętności u koni, jedne dają się łatwo wyuczyć, inne tru no, 
a niektóre wcale nie, co zależy od woli i chęci czyli koń chce byc 
posłusznym człowiekowi lub nie; są i takie, które po każdcm umęczę 
niu odmawiają dalszej usługi.

Charakter czyli temperament konia bywa łagodny lub z os iwy. 
Oba napotykamy zarówno u koni złośliwych jak i ociężałych, on 
charakteru łagodnego jest powolnym i spełnia chętnie rozkazy człowie a 
złośliwy stawia opór i sprzeciwia się wymaganej pracy.
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Przymioty fizyologiczne.
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Na niektórych miejscach ciała, krzyżują się włosy ze sobą i two
rzą albo wiry jak n. p. na czole, lub podłużne odwroty czyli piórka 
jak n. p. na szyi. W czasach zabobonnych przywiązywano wielką 
wagę do tych wirów i piórek, wróżono z nich szczęście lub nieszczęście, 
jak się to dzieje jeszcze i dzisiaj u Arabów.

2. Włosień czyli włos długi. Włos długi służy albo do ochrony 
lub też do dotyku i nosi rozmaite nazwy. Pojedynczy włos nazywa się 
włosieniem.

Długi włos osadzony na górnym brzegu szyi (grzebieniu) zowie 
się grzywą; na ogonie, kiścią ogonową; na głowie pomiędzy uszyma, 
czupryną; na tylnej stronie pęciny, szczoteczkami lub skrzydełkami; 
rozrzucone na wardze górnej, włosa dotyku, naokoło ocz, włosem bo- 
jaźni. Ten ostatni podobny jest do szczeciny stoi sztywnie i służy zwie
rzęciu do poznania że jakiś przedmiot znajduje się za nadto blizko.

Źrebięta rodzą się z sierścią mięką i długą, tak zwaną mleczną. 
W piątym lub szóstym miesiącu zaczyna włos wypadać, a w miejsce 
jego ukazuje się sierść gładka i połyskująca. Co do maści zauważać 
można, że sierść mleczna nieraz jest zupełnie inną, aniżeli późniejsza. 
I tak n. p. źrebięta maści karej lub gniadej stają się w późniejszym 
wieku siwoszami.

Maść.
Maść czyli barwa sierści koni domowych jest nadzwyczaj rozma

itą, dzikie nie posiadają tej różnorodności maści, gdyż wszystkie ko
nie znajdujące się w tym stanie są albo ciemno - bułane albo myszate 
z Pr?gą przez krzyże.

Ze zmieszania się rozmaitych ras z sobą i z powodu innych nie
znacznych okoliczności wytworzyły się dziś najrozmaitsze i najdziwa
czniejsze maści.

Barwa sierści czyli jak ją inni nazywają koszula, nie pozostaje 
zawsze jedna i ta sama przez całe życie, zmienia się ona 
z wiekiem a nawet i w pojedynczych porach roku. Wcale niewiele 
koni zachowuje maść niezmienną od urodzenia aż do starości; do tych 
zaliczyć można siwki, białe od urodzenia (czysto-białe), bułane, iza- 
belowate, taranty i pstroki. Wszystkie zas inne maści zmieniają się. 
Karę często rodzą się jako jasno-popielate, przeciwnie zas siwe lub 
siwo- jabłkowite często przychodzą na świat w karej koszuli i t. p.

W zimie nabiera maść nieco ciemniejszej barwy, gdy przeciwnie 
w lecie jaśnieje.
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A. ZMZaści pojedyncze.

I. Sierść biała czyli siwa (pleśniwa*).

*) W dawnych czasach nazywano w Polsce maść siwą-pleśmwą (tłu
maczenie z niemieckiego „das Schimmelhaar“), dziś wyraz ten już prawie 
wyszedł z użycia i mówi się tylko kiedy niekiedy koń gniado-pleśniwy, 
kasztanowato-pleśniwy i t. p.

Maść siwa odznacza się^ sierścią białą; może być ona albo sama 
rozprzestrzeniona po całem ciele, albo zmieszana z sierścią czarną, 
brunatną, czerwoną lub żółtą w najrozmaitszych odcieniach. Wszystkie 
tego rodzaju konie nazywamy siwemi, siwoszami lub siwkami.

Jeżeli cały koń pokryty jest li tylko sierścią białą, zowiemy go 
siwo-białym. Siwo-biały koń barwę tę posiadać może już od urodze
nia, nazywamy go natenczas czysto (prese) białym, jeżeli zas nabiera 
koloru tego dopiero z czasem, mleczno-białym.

1. Czysto-białe posiadają czysto-białą sierść, skórę czerwonawą, 
kopyta jasno żółte a oczy brunatne lub czasami rożowe (albinosy.) 
Maść czysto-biała jest nadzwyczaj rzadką i tylko ją mają konie w sta
dzie w Frederigsborgu (w Danii) i niektóre perskie. Co do połysku 
sierści, ta może być matowa t. j. bez połysku lub atłasowa, gdy od
znacza się właściwym połyskiem.

2. MleczniO-białe rodzą się w koszuli czarnej, czerwonej lub bru
natnej, a dopiero z wiekiem otrzymują coraz to więcej sierści białej; 
rozprzestrzenia się ona począwszy od głowy na resztę ciała. W śre
dnim wieku życia takie konie są siwo-jabłkowatemi, a dopiero na sta
rość stają się zupełnie białemi. Te ostatnie odróżniają się wybitnie od 
czysto-białych, gdyż skóra ich jest ciemna, tożsamo i kopyta.

Z mieszania się sierści białej z czarną powstają następujące 
maści siwe:

3- Murzynek. Maść murzynkowata powstaje wtenczas, gdy sierść 
czarna znacznie przeważa, a sierść biała tylko tu i owdzie, jednako
woż jednostajnie rozprzestrzeniona jest po ciele. Skóra i kopyta są 
czarne, głowa i nogi pokryte sierścią albo zupełnie czarną lub bardzo 
nieznacznie zmieszaną z włosem białym. Również spostrzega się przy
mieszka białych włosieni na grzywie i ogonie. Niektórzy nazywają tę 
maść karo-siwą lub niezupełnie odpowiednio karo-mroziatą.

4. Siwo-żelazista. Stanowi ją sierść czarna, zmieszana na poły
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mniei8ze lub większe kępki ciemniejsze na tle jasnem. W ogólność! 
niewiele się różni od maści ciemno-dereszowatej.

12 Siwo-hreczkowata (tatarką obsypana). Maść hreczkowata od
znaczacie centkami czerwonemi, mniej więcej wielkości soczewicy, 
rozsianemi na tle białem. Tę maść nazywają także z niemieckiego 
nstragową (Forellenschimmel).
P O koniach siwych, którym w podeszłym wieku występują na 
skórze ciemniejsze plamki, powiadamy, że obsypują się gorczyczką.

2. Sierść brunatna czyli gniada.
Maść gniada znamionuje się sierścią barwy brunatnej, grzywa, 

ogon, kopyta i skóra są czarne, a zazwyczaj i dolne części nóg pokryte 
są czarną sierścią. Maść gniadą odróżniamy od kasztanowatej równej 
barwy tern, iż u koni maści gniadej grzywa i ogon są czarne, u ka
sztanowatej zaś czerwone.

Rozróżniają się następujące odcienia koni gniadych:
1. Jasno-gniady posiada sierść jasno-brunatną, wpadającą więcej 

w kolor żółty, podbrzusze jest podpalone t. j. pokryte sierścią jaśniej
szą ; grzywa, ogon i kopyta czarne.

2. Złoto-gniady ma barwę nieco ciemniejszą od poprzedniego 
z odcieniem czerwonawym, odznacza się przytem silnym połyskiem, 
uwydatniającym się mianowicie pod blaskiem promieni słonecznych. 
Grzywa, ogon i kopyta czarne.

3. Kasztanowato-gniady cechuje się sierścią ciemno-brunatną
i lśniącą, podobną do powłoki owocu kasztana. Grzywa, ogon, do na 
część nóg i kopyta czarne. . , .

4. Wiśniowo-gniady (wiśniak czyli wiśniuch), pokryty sierścią 
barwy ciemno-czerwonej z silnym odcieniem brunatnym. Gizywa, ogon, 
dolne części nóg i kopyta czarne.

5. Gniado-jabłkowity koń ma na tle gniadem okrągławe plamy 
koloru jaśniejszego rozrzucone albo tylko na zadzie, albo też i w oko 
licy łopatek.

6. Ciemno-gniady posiada sierść ciemno-brunatną, zbliżającą się
nieco do barwy czarnawej. , .

7. Skaro-gniadej czyli podżara, stanowi przejście do maści karej, 
głowa i nogi są zupełnie czarne, sierść tułowia posiada odcień barwy 
czarnej, tylko chrapy, pachy i brzuch są jeszcze gniado podpalone.
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4. Sierść żółta, izabelowata i bułana.
Konie, których sierść zabarwiona jest żółto, nazywamy izabelo- 

watemi lub bułanemi.
Maść izabelowata cechuje się sierścią biało-żółtawą, skórą różową 

(bez czarnego barwiku), kopytami białemi lub źółtawemi i oczyma tak 
zwanemi szklannemi.

Maść bułana sierścią żółtą, skórą i kopytami czarnemi, grzywą 
i ogonem mniej więcej czarno zabarwionym.

Maść izabelowatą nazywano w dawnych czasach płową. Gdy atoli 
w szesnastym wieku zaczęto sprowadzać do Polski szlachetne konie hisz
pańskie zwane dzianetami, które miały sierść barwy jasno-żołtawej, na
tenczas weszła w użycie nazwa maści izabelowatej. Przymiotnik zaś »pło
wy“ pozostał tylko dla oznaczenia sierści jasno-żółtawej koni pospolitych.

Wyraz izabelowaty pochodzić ma od księżniczki austryackiej Izabeli, 
córki Filipa II., która ślubowała w roku 1601 nie zmieniać koszuli, dopóki 
Ostenda nie zostanie zdobytą. Barwie długo niezmienianej i zabrukanej 
koszuli nadano z pochlebstwa nazwę izabelowatej.

Konie maści izabelowatej znajdują się przeważnie w Hiszpanii, 
u nas pojawiają się bardzo rzadko.

Odmiany maści izabelowatej są następujące:
1. Migdałowata (sobolowata). Jestto najlżejsze zabarwienie sierści 

koloru żółtawego, grzywa i ogon białe.
2. Masłowata czyli jasno-izabelowata nazywa się sierść koloru 

żółtawego, podobnego do żółtego masła. Grzywa i ogon są biało- 
źółtawe.

3. Złoto-izabelowata odznacza się sierścią żółtawą z połyskiem 
złotym.

4. Ciemno-izabelowatą zwie się sierść barwy żółtej, zaś włosień 
grzywy i ogona albo żółtawy lub też zmięszany nieco z czarnym. Ta 
maść stanowi przejście do bułanej.

Maść bułana znamionuje się sierścią żółtą na czarnej skórze, ko
pytami czarnemi, grzywą i ogonem ciemno zabarwionym lub nawet 
czarnym. Częstokroć napotykamy u bułankow ciemną pręgę przez 
krzyże.

Rozróżniamy następujące odcienia tej maści:
1- Jasno-bułana. Konie jasno-bułane posiadają sierść żółtą, ko- 

Pyta, grzywę i ogon ciemno zabarwione, mające zas sierść połyskującą, 
zowią hulankami srebrzystemi.
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B. Maści mieszane czyli złożone.

Ze zmieszania się dwóch lub więcej maści pojedynczych bądźto 
w równym stopniu, bądź też w formie mniejszych lub większych plam, 
powstają maści mięszane.

Do tych zaliczamy:
1. Maści mroziate (Stichelhaar). Jeżeli tu i owdzie są poje

dyncze białe włoski rozsiane na sierści czerwonej, czarnej lub bru
natnej, natenczas nazywamy konie takie: kasztanami mroziatemi, karo 
mroziatemi, gniado-mroziatemi i t. p.

2. Rozmaite maści siwe, o których wyżej była mowa.
3. Tarantowate (tygrysowate). Na tle białem znajdują się mniej

sze lub większe plamy okrągławe i ciemne. Pod białą sierścią znajduje 
się skóra różowa, zaś pod plamami ciemnemi skóra czarna. Taranty 
posiadają w okolicy pyska, ócz i części rodnych jasną sierść i skórę, 
ich kopyta zaś są bądź to jasne bądź ciemne.

Ze względu na przeważającą barwę plam nazywamy taranty: 
tarantami bułanemi (na tle białem znajdują się plamy okrągławe 

od wielkości bobu aż do wielkości dużego jabłka koloru żółtego), 
tarantami gni^emi (na tle białem gniade plamy), 
tarantami karerni,
tarantami kasztanowatemi i t. p.
Taranty mające plamy rozsiane przeważnie na grzbiecie, nazy

wamy tarantami w czapraku.
Czapraki zad biały, w czarne duże krągłe plamy, reszta ciała 

ciemno-dereszowata, a na niej mniejsze plamy siwe i czarne.
4. Pstrokate czyli srokate. Pstrokami nazywamy konie, u któ

rych znajdują się duże i nieregularne płaty porozrzucane po ciele. 
U każdego pstroka napotyka się płaty białe na skórze różowej, 
które przedzielone są płatami ciemnemi na czarnej skórze. Czasami 
przeważają ciemne płaty nad białemi, inną rażą znowu białe nad 
ciemnemi.

Według maści płatów ciemnych rozróżniamy:
karo-srokate (srokacze),
kasztanowato-srokate, gdy mają płaty kasztanowate na tle białem, 
gniado-srokate, 
bułano-srokate i
myszato-srokate.
Barański, Hodowla. 15
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Odmiany.
Odmianami nazywają się białe plamy na sierści, bądź to nagło- 

Zi 311 czf*‘ch I,apo‘ika ,ie

Odmiany mają pewną wagę, mianowicie przy należytym i ścisłvm 
opisie konia, z tego powodu noszą rozmaite nazwy.

I. Odmiany na głowie.

1. Pojedyncze białe włosy na czole w okolicy odwrotu, 
środku' czola^ płateCZek’ oznacza małił plamę białą na samym

. „ 3; Gw,azdka jestto większa biała plama na czole. Tak co do 
wielkości jakoteż i kształtu może być rozmaitą, i tak:

a) duża lub mała gwiazdka,
b) Strzałka. Strzałką nazywamy małą gwiazdkę zakończoną spi

czasto ku dołowi,
c) wydłużona jestto gwiazdka sięgająca aż do połowy nosa, na

zywa się także strzałką grotem ku nozdrzom spuszczoną,
d) ukośna, gdy ma kierunek ukośny.
e) kółko jesto gwiazdka okrągła, mająca w środku włos ciemny,
t) gwiazdka mięszana, jestto gwiazdka biała, na której rozsiany 

jest włos ciemny.
4. Łysina jestto biała długa kresa idąca od czoła do nozdrzy. 

Kozrożnia się:
a) łysinę wązką,
b) szeroką mniej więcej szerokości dłoni,
c) ukośną,
d) latarnię, jaką to nazwę nosi szeroka łysina rozciągająca się na 

nozdrza i część twarzy,
e) łysinę całkowitą, gdy szeroka lub wązka spuszcza się od czoła 

aż o szpary pyskowej, zamiast więc nazwy łysina z chrapką, zowie 
się właściwie łysinę całkowitą,

f) łysinę przerwaną, jeżeli spuszczając się ku dołowi w tem lub 
o^em miejscu przedziela ją sierść ciemniejsza.

5. Chrapką nazywa się biała plama rozmaitej wielkości na war
dze górnej lub dolnej.
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6 Mleczna morda jestto biała plama na wardze górnej lub 
dolnej, lub też na obydwóch zarazem, podobną do mordy zmaczanej 

w mleku. . . . , . . ,
7. Żabią mordą zowie się pstrokate zabarwienie wargi górnej lub 

dolnej. Na skórze różowej (bez barwiku), są małe plamy czarnawe, 
tak że pysk nabiera barwy podobnej do skóry ropuchy. Tę odmianę 
napotyka się u tarantów, siwych lub pstroków.

2. Odmiany na nogach.

Są to białe plamy rozmaitej wielkości u koni maści ciemnej. 
Rozróżniamy:

1. białe piętki, gdy biała plama znajduje się na piętce,
2. biała korona czyli noga „z koronką“, gdy znajduje się wązki

biały pasek w około korony. , _
Biały do pół korony czyli zpólkoronką, nazywamy konia, u któ

rego biały pasek rozciąga się tylko do połowy korony.
Korona tarantowata zowie się biała korona z czarnemi plamami.
3. Biała pęcina, gdy całą pęcinę pokrywa sierść biała.
Biała pęcina do połowy, nazywa się odmiana, gdy siwizna sięga 

mniej więcej do połowy pęciny.
Biała (noga) wyżej pęciny, gdy zabarwienie sięga ponad pęcinę.
Czasami napotyka się na taką odmianę, że po zewnętrznej stronie 

siwizna zajmuje całą pęcinę, po wewnętrznej zaś tylko do połowy.
4. Biała noga do połowy nadpęciny, gdy sierść biała pokrywa 

nogę aż do połowy nadpęciny, niektórzy używają także wyrazu „koń 
w pończoszce“.

Jeżeli maść biała sięga jeszcze wyżej, natenczas zowie się. 
biała noga do kolana lub przegubu, 
biała noga wyżej kolana lub przegubu i t. d.
Oprócz wymienionych odmian znajdują się jeszcze i inne jak np. 

pojedyncze białe włoski na twarzy lub łukach ocznych, które są 
°znaką starości; białe plamy na kłębie lub grzbiecie (powstałe z po
wodu ucisku chomonta lub siodła), białe plamy na brzuchu, pręga przez 
krzyże i t. p.

Tutaj należą także piętna stadne lub wojskowe, to jest liteiy lub 
znaki wypalone na lewej ganaszy, na lewej stronie szyi, na lewem 
ndzie lub też na grzbiecie.

15»
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Niemniej należy przy opisywaniu badanego konia wymienić znaj
dujące się blizny, brak sierści na pewnem miejscu, brak oka, kata
raktę, kusy ogon, szczurzy ogon i t. p.

Rozpoznawanie wieku.
Rozpoznawanie wieku koni jest nadzwyczaj ważnem, gdyż lata 

są najlepszą rękojmią do ocenienia wartości i użyteczności konia. Do
piero w średnim wieku są konie najużyteczniejsze do pracy i rozpłodu 
i tylko wtenczas przedstawiają największą wartość. Między piątym 
a siódmym rokiem osiągają one największą cenę, przeciwnie zaś starsze 
lub młodsze są o wiele tańsze, gdyż koń ceni się tylko w tym wieku, 
w którym może pracować, a więc od lat 4 do 16 lub najwyżej 20.

Lata koni rozpoznają się najdokładniej po zębach. Nadto są je
szcze i inne oznaki, mogące posłużyć za wskazówkę do oznaczenia 
młodości lub starości.

M młodości konie są o wiele mniejsze i drobniejsze, mają głowę 
więcej zaokrągloną, kości jej nie wysterczają znacznie, nie są jeszcze 
ostio zarjsowane, doły nadoczne są wypełnione a rów podszczękowy 
(sanki) płytki.

U starych wyrasta siwy włos w okolicy ócz, doły nadoczne są 
podcięte, kości głowy wysterczające i ostro zarysowane, rów podszczę
kowy głęboki; na całej skórze ukazują się rozproszone włosy siwe, 
a w jeszcze późniejszym wieku obsypuje się skóra gorczyczką.

M szystkie tu wyliczone oznaki świadczą wprawdzie o młodości 
lub staiości w ogolę, nie wystarczają jednakże do dokładnego ozna
czenia wieku. Z tego powodu należy koniecznie badać zęby, gdyż 
tylko po nich można oznaczyć dokładnie wiek konia.

Zęby.
Zęby konia dzielą się: 1. na sieczne, 2. kły i 3. trzonowe.
Ogiery i wałachy dorosłe mają po 40 zębów, mianowicie • 12 

siecznych (po sześć w szczęce górnej i dolnej), 4 kły (w górze i u dołu 
po dwa) i 24 zębów trzonowych (po sześć u góry i u dołu, w każdej 
szczęce.)

Klacze mają tylko 36 zębów, t. j. 12 siecznych i 24 trzonowych. 
Kłów albo nie mają zupełnie, albo zamiast nich nadzwyczaj maleńkie 
ząbki kształtu okrągławego.
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Zęby źrebięcia nazywają się mlecznemi i wyrzynają się w pierw
szym roku życia, wypadają zaś dopiero wtenczas, gdy inne zaczynają 

wyrastać.
Zęby występujące po mlecznych, nazywają się stałemi czyli koń-

Każdy ząb, czy to mleczny, czy to stały, posiada: 1. koronę, to 
jest część wysterczającą nad dziąsło, 2. szyjkę otoczoną dziąsłem 
i 3. korzeń osadzony w szczęce.

Zęby sieczne.
W każdej szczęce znajduje się po 6 zębów siecznych, które na

zywają się cęgi, średnie i okrajki.
Cęgami czyli przedniemi są dwa zęby osadzone na samym przo- 

dzie, obok nich znajdują się dwa zęby średnie (po każdej stronie cę
gów po jednym), a po obydwóch stronach zębów średnich okrajki.

Przy urodzeniu sieczne zęby mleczne przykrywa jeszcze dziąsło, 
w kilka dni po urodzeniu przerzynają się przez nie nasamprzód 
cęgi, w piątym tygodniu okazują się zęby średnie, a w 6, 7 lub 8 mie
siącu okrajki.

Koń zmienia zęby mleczne na stałe pomiędzy drugim a trzecim 
rokiem życia. Z tyłu i po pod zębami mlecznemi znajdują się w szczęce 
zęby stałe, które posuwają się coraz to więcej ku górze i wywierają 
tym sposobem ustawiczny ucisk na korzenie mlecznych. skutek tego 
zmniejsza się korzeń zębów mlecznych, ząb sam poczyna się chwiać 
i ruszać w szczęce, aż wreszcie zupełnie wypada. Na miejsce wypa
dającego okazuje się ząb stały.

W drugim i pół roku wypadają cęgi mleczne.
W trzecim i pół roku zęby mleczne średnie.
W czwartym i pół roku okrajki mleczne.
W tym czasie wypadają także u ugierow i wachałów kły.
Po wypadnięciu mlecznych, ukazują się zaraz zęby stałe z pod 

dziąsła, potrzebują jednakże pół roku zanim zrówna się zupełnie z wy
sokością zębów obok stojących. Z ukończonym piątym rokiem koń ma 
już wszystkie zęby stałe, a zęby sieczne dochodzą do równej z sobą 
wysokości.

Zęby sieczne mleczne różnią się znacznie od zębów stałych 
Pierwsze są wązkie, barwy nadzwyczaj białej; na powierzchni prze
dniej znajduje się kilka delikatnych rowków wzdłuż przebiegających, 
a korona wyraźnie i wybitnie oddziela się od szyjki.
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Zęby sieczne stałe są znacznie większe, szerokie, koloru żółte™- 
i dopiero w starszym wieku nabierają bamy b.ałe._ Ka ś(_e g , 
tai płytkK sTb^ pła8ZCZyZny r0Wek Podłużny, jednakowoż 

de! płytki i słabo zarysowany. Wybitnej szyjki t. j. ścisłego od™, 
niezenia korony od korzenia nie widać.

Każdy ząb z dziąsła świeżo wyrżnięty ma na powierzchni, ocie
rającej się z przeciwległym zębem, brzeg przedni znacznie wyższy od 
v nego, a w pośrodku poprzeczne i owalne zagłębienie. To zagłębienie 
“fiołek ki“ (CZerWem) 8ięga °k01° 6 mm- " P-d’

Zęby sieczne są najdogodniejsze do oznaczenia wieku konia, już 
ści zZn "" łnW° WZTOkU d°^P^o, i- też dk sta-

do Ln ’ ei‘la eÓ Sig dają‘ DIateS° też używają się
do oznaczenia wieku a mianowicie sieczne szczęki dolnej.

Kły i zęby trzonowe.
Każdy koń ma kły mleczne, które jednak nie są widoczne, gdyż 

przekryte IZ a’*" PrZerZynają 8i§ wcaIe Przez dzUsło i są niem

Po -.kończeniu lat czterech, zazwyczaj równocześnie ze zmianą 
j \ow, wyizynają się kły stałe i między 8 a 10 rokiem dochodzą 

zupę nego wykształcenia. U ogierów i wałachów jest ich 4, w każdej 
szczęce po dwa. Klacze, jak mówiliśmy, nie mają ich wcale, albo nad-

Jzwyczaj małe.
. Do oznaczenia wieku nie używamy kłów dla tego, że zmiany 

ścieranie, się ich nie zależy jedynie od wieku, lecz przeważnie od 
wędzidła, które na nich spoczywa. W każdym razie kły krótkie i mo
cno starte napotyka się tylko w wieku podeszłym. Bardzo stare konie 
tracą kły zupełnie.

Zęby trzonowe czyli mielce znajdują się poza kłami, od których 
prze zie a je odstęp około 8 cm. wynoszący dziąsłem pokryty (między- 
zę le). Zęby Ozonowe są to czworokątne słupki, zaopatrzone na pła- 

J nic tlącej wyniosłościami i zagłębieniami. Trzy pierwsze zmieniają 
się, zas ostatnie trzy są zawsze zębami stałemi.

V- pierwszym roku zmienia się pierwszy ząb trzonowy mleczny, 
między 1—2 drugi, a między 3-4 rokiem trzeci.
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Ścieranie się zębów.

Wszystkie zęby tak mleczne jak i stałe ścierają się z powodu 
ustawicznego żucia i rozdrabniania pokarmów na płaszczyźnie trącej. 
Ścieranie odbywa się tern prędzej, im miększe są zęby i im twardsze 
pokarmy.

Zęby sieczne mają na płaszczyźnie trącej dołek poprzeczny zwany 
rejestrem lub czerwem, otoczony z przodu brzegiem nieco wyższym 
i tylnym nieco niższym. Przy rozpoczynającem się ścieraniu zębów 
dolnych z górnemi, przytępiają się nasamprzód brzegi przednie, a do
piero później tylne, przez co na płaszczyźnie trącej występuje wybitnie 
owalny dołek z białą obwódką naokoło.

Im dłużej trą się zęby o siebie, tem dołki robią się płytsze, aż 
w końcu zupełnie nikną, a na miejscu im odpowiadającemu pozostaje 
tylko ślad rejestru. Na płaszczyźnie wyrównanej dostrzega się naten
czas poprzecznie położoną obwódkę, odbijającą się wyraźnie od reszty 
powierzchni. Z czasem znika i ona, a pozostaje w środku zęba cie- 
mno-żółta plamka (jąderko) bez obwódki.

Jak już nadmieniono, wiek konia rozpoznaje się po zębach siecz
nych. Głównemi wskazówkami wieku są: zęby mleczne, następnie ich 
wypadanie i wyrzynanie się w ich miejscu stałych, dalej zmiany reje
stru na zębach, a wreszcie kształt powierzchni trącej zębów siecznych.

Zmiana cęgów mlecznych na stałe występuje w 2'/2, średnich 
w 3%, a okrajków w 4l/2 roku życia. Każdy z tych zębów potrzebuje 
około i/2 roku czasu, aby się zupełnie zrównał z wysokością zęba obo
cznego ; jeżeli więc wszyskie stałe zęby są w równej wysokości, na
tenczas koń ma lat 5.

Skoro ząb sieczny zrównał się z sąsiednim, zaczyna się jego pła
szczyzna ścierać i występują rejestry. Rejestry czyli dołki są w dol
nych zębach głębokie na 6 mm., u górnych na 12 mm. Przy prawi- 
dłowem żywieniu zęby ścierają się w jednym roku po 2 mm.; dołki 
lejestrów nikną przeto zupełnie w zębach dolnych po trzechletnim tar- 
Clu sig, u górnych zaś dopiero po upływie lat sześciu. Ścieranie się 
W trzech latach zębów dolnych aż do dna dołku jest nadzwyczaj pewną 
cechą dla oznaczenia wieku, zaś co do zębów górnych cechy rejestrów 
nie zawsze są stałe i pewne. I tak trafia się nieraz, że dołki tych zę- 

ow są o wiele głębsze jak 12 mm. i wskutek tego można je widzieć 
Po upływie sześcioletniego ścierania się.
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zębów607 ZnikD^.reJestry’ wtedy do oznaczania wieku służy kszWi 

1cy w ™r •c" "■ k>“ 

około XT»oiSe "°cz°e s*. b"dz° »erokie, mniej ,leMj
* ^nioa p^ozno “

’X“<‘ iTLTeT” ■“a** p»kilt»!°“ ”2 
6k^ ™Ziat 4 i‘ścierainn^ ■ • 101116 .WęŻsz^’ za® szerszą z przodu ku tyłowi. W końcu

rozmiaru długości ^tZunek^aiTT r°Zmiar Szerokości do

przy ZZoie.l!U r“'““ k“““y ZiMw ”dzi«« ’»‘"™

je w X”ePX

IŻ*  Pe'jOdÓW “yli “trez™P J d. ?.°W m,ecznych od urodzeniaW»J)w»

. , - --------- .u. aż do 21/« roku,
zmiany zębów siecznych od 21/, do 6 roku, 
poprzeczno-owalny od 6 do 12 roku. 
Okrągły (obły) od 12 do 18 roku 
trójkątny od 18 do 24 roku.
przewrotnie (podłużnie) owalny od 24 roku do końca

2.
3.
4.
5.
6. 

życia.

I. Perjod zębów mlecznych.

Z rokiem 22/s i- j- do
Rozpoczyna się z urodzeniem a kończy się 

wyrżnięcia się cęgów stałych.
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Cęgi mleczne i średnie znajdują się albo już przy urodzeniu, lub 
występują w kilku tygodniach po urodzeniu, zaś okrajki mleczne do
piero po upływie ł/2 roku-

Rejestry zębów mlecznych są o wiele płytsze, aniżeli stałych 
i znikają na cęgach w lJ/2 roku, nieco później na średnich, a z ukoń
czonym drugim rokiem na okrajkach.

Źrebię roczne posiada przeto wszystkie zęby sieczne (mleczne); 
dołki (rejestry) zaczynają znikać na cęgach, na średnich ściera się tak 
dobrze brzeg przedni jak i tylny, a na okrajkach tylko przedni, gdy 
tymczasem tylny jest albo jeszcze nienaruszony lub rozpoczyna się do
piero ocierać.

Dwulatek nie posiada dołków ani na cęgach, ani na średnich, ani 
na okrajkach. Cęgi i zęby średnie są małe.

2. Perjod zmiany zębów.
Po upływie półtrzecia roku wypadają cęgi mleczne tak w dolnej 

jak i w górnej szczęce, czasami nieco wcześniej w górnej. Na miejsce 
ich ukazują się cęgi stałe , potrzebujące pół roku, zanim wysuną się 
z zębodołów tak znacznie, aby się mogły zejść ze sobą. Dopiero 
z ukończonym trzeciw rokiem zaczynają się ścierać cęgi górne o dolne.

W półczwarta roku zmieniają się zęby średnie, a w cztery lat 
i pół okrajki.

Trzylatek posiada przeto w obu szczękach po 2 cęgi stałe, które 
przedniemi brzegami wzajemnie ścierać się zaczynają, a nadto po 4 
zębów mlecznych w obydwóch szczękach.

Koń czteroletni posiada w każdej szczęce cęgi i zęby średnie 
8tałe, a tylko okrajki są jeszcze mleczne.

Koń pięcioletni niema już zębów mlecznych.
Podczas zmiany zębów średnich i okrajków, cęgi ścierają się na

wzajem. Ponieważ te okrajki zaczynają się wzajemnie ścierać dopiero 
P° upływie trzeciego roku, a dołki do zupełnego starcia potrzebują 
trzech lat, a więc cęgi o dołkach startych oznaczają ukończony rok 
szósty.

Podobnie jak cęgi potrzebują zęby średnie jakoteż i okrajki trzech 
lat czasu, zanim ich dołki znikną zupełnie.

Z ukończonym szóstym rokiem, po zniknięciu dołków na cęgach 
pozostały ślad rejestru jest poprzeczno-owalny, na zębach średnich 
ZQajduje się jeszcze płytki dołek, a okrajki ścierają się zarówno brze
giem przednim jak i tylnym.
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3. Perjod poprzeczno-owalny.
. Rozpoczyna się na zębach siecznych zaraz po starciu dołków to 
jest wtenczas, gdy płaszczyzna trąca nabiera kształtu elipsy, a wymiar 
poprzeczny ma się do wymiaru podłużnego jak 6:3. Perjod ten obja
wia się na cęgach dolnych po ukończeniu lat sześciu. W rok późniei 
występuje na okrajkach.

Siedmioletni koń nie posiada dołków ani na cęgach ani na ze- 
ach średnich, ma je tylko na okrajkach.

U konia ośmioletniego nie napotyka się dołków na zębach siecz- 
nyc dolnych, wszystkie rejestry są bowiem już starte. Wyjątkowo 
tylko dostrzega się czasami na okrajkach zamiast śladu rejestru szcze- 
inę wąziutką, która znika dopiero po kilku latach.

Na zębach siecznych górnych znikają rejestra o trzy lata później niż 
, onJC], gdjź są dwa lazy głębsze. Perjod owalny z płaszczyzną wy

równaną występuje na cęgach górnych po dziewięciu, na średnich po 
dziesięciu, a na okrajkach po jedenastu latach.

Pomnieć jednak należy, że zęby górne ścierają się zazwyczaj 
nieregularnie,, a czasami mają nawet o wiele głębsze dołki. Z tego po- 

o u zę y góine nie zawsze służą za nieomylną wskazówkę do ozna
czenia wieku.

4. Perjod okrągły.

Występuje na cęgach dolnych po 12, na średnich po 13, a na 
okrajkach po 14 roku.

Kaźdj ząb traci rocznie na wysokości 2 mm. wskutek czego zmie
nia się z wiekiem kształt płaszczyzny trącej, gdyż ząb zwęża się co
raz ardziej ku koizeniowi. Po 12 latach cęgi dolne nie przedstawiają 
więcej płaszczyzny owalnej, ale okrągłą, ślad więc rejestru jest okrą- 
g y i mały, położony w pobliżu brzegu tylnego. W środku płaszczyzny 
trącej występuje zaś plamka ciemno żółtawa czasami nawet nieco 
wklęsła.

ymiar poprzeczny płaszczyzny trącej ma się w tern perjodzie 
do wymiaru długości jak 5:4.

Ten perjod trwa od 12 do 18 roku.
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Perjod trójkątny.
Trwa od 18 aż do 24 roku. Po ukończeniu ośmnastego roku 

płaszczyzna trąca cęgów dolnych przybiera kształt trójkąta, w rok pó
źniej występuje ta zmiana na zębach średnich a jeszcze po roku na 

OkiajlWymiar poprzeczny ma się do wymiaru podłużnego jak 3 : 5. 
W pośrodku płaszczyzny trącej znajduje się ciemno-żółta plama a za
razem i nieco wklęsła. Ślad rejestru znikł zupełnie.

6. Perjod przewrotnie owalny.

W 24 roku zmienia się płaszczyzna trąca cęgów dolnych wręcz 
przeciwnie jaka była w perjodzie owalnym. Elipsa jest tutaj obrocona 
od przodu ku tyłowi, a wymiar poprzeczny ma się do wymiaru po
dłużnego jak 3 : 6, czyli szerokość zęba jest o połowę mniejszą o 
długości. W rok później występuje perjod przewrotnie owalny na zę
bach średnich, a jeszcze później na okrajkach.

Karby na okrajkach.
W dziewiątym roku zauważać można, że okiajki górne nie 

rają się w równej płaszczyźnie, tylko, że część tylna pozostaje mena 
ruszona, wskutek czego wytwarza się wcięcie czyli kar . ar jes 
dosyć pewną wskazówką, że koń ukończył dziewiąty rok. zie ą
tym lub jedenastym roku ginie on zupełnie. .

Nierówne ścieranie się okrajków górnych pochodzi ztąd, że szczęka 
dolna wydłuża się z wiekiem, tak że płaszczyzny trące me schodzą się 
zupełnie z sobą i tylna część okrajków górnych nie ulega tarciu. Do
piero w dziewiątym lub jedenastym roku wydłuża się szczęka górna 
i znikają karby. .

Drugi jednakowoż znacznie mniejszy karb występuje w a 
sami nawet i trzeci po 20 roku. _ . ,

Dawniej uważano karb na okrajkach za nieomylny zna' u o 
czonego dziewiątego roku, lecz niesłusznie, często bowiem go niema 
lub też występuje dopiero w późniejszym wieku. Dlatego karb jest 
tylko wtenczas nieomylnym znakiem ukończonego dziewiątego roku, 
Jeżeli inne oznaki z tern się zgadzają.
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Nieprawidłowe ścieranie się zębów.
WSZy8tkich koni ścierają się zęby po 2 milimetry rocznie 

r tac, mu.cj jat m p. Mgiel,kio , S2)acl,etn« mbl
skie, hpiokie i sybtakie. u tatich toni ozaac2a ’ sję wiek w“.a 
posob, ee dedaje eie do liczby lat wekazanyoh na zębach jeden rok 

lat2 ttto w P' ”Siel‘ti “ark,1Je 14 “lekyL de 
lat 2, gdyż w rzeczywistości posiada lat 16
zeby naiJobi.-?ÓWPMMai* “,’iS łj'kaW<’fai to jest etawiaj,

przodowi W ° "T ra0S° “j*  "*  “k“"“ l"
P • akich razach zachodzi nieraz wielka trudność dokład-
ego oznaczenia wieku. Zazwyczaj ścierają się najwięcej cęgi i żęty

■ ,‘i“CZ“enl. ot™JŁi nienareezone l te tylko
mog^ posłużyć do oznaczenia wieku.
m.pofcbZ’'*  ‘ ‘“tie iż

Podrabianie czyli fałszowanie zębów. 
konie^?01“26 • ludzie.nicsumienni umieją nieraz przedstawić młode 
konie sta szemi x używają w tym celu następujących sztuczek: 
nodohićhHwZr rosłych przedstawiają zęby mleczne za stałe. Pewne 
podobieństwo mogłoby mieć miejsce tylko w tym wypadku, gdyby

HW*  ZDaWCa jedDakźe ^o rozróżnil po- 
W™ oh k i7? -.WyfaZDa SZ'VJka> srebrno-biała barwa, starte re- 
L to’^by SZ ‘ UÓW’ °k“™ ’J'”“'”

z§by mleczne, aby wowołać tym sposobem sztu- 
. ZimiaD® Z® °W‘. °8z^wo da się łatwo wykryć, gdyż pozostałe 

ę y m eczne wskazują w takim razie rzeczywisty wiek konia, a nadto 
stałego°8 1Z6ga 81^ P° wyrwan’u sztucznem wykluwającego się zęba

Daleko częściej aniżeli wyrywanie zdarza się wypalanie dołków 
zę ac siecznych, gdyż handlarz stara się zazwyczaj przedstawić 

starego koma młodszym.
Wiadomo jest ogólnie, że młode konie mają dołki na płaszczy

źnie rącej, przeto roztrucharze starają się, skoro już znikły, podrobić 
sz ucznie. tym celu wyźłabiają dołki ostremi narzędziami lub wy- 
pa ają je rozpalonem żelazem lub też czernią ślady rejestrów kwasami,
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Kami i t. p. Takie postępywanie nazywamy podrabianiem, fałazo-
1 reieatrowaniem lub kontrmarkowaniem zębów.

Si. 'n.w«y tego rotaju I*»  wykryd. Jetel. n p.
•a • aie dołki na płaazczyznach trących u czternastoletniego o Z3 X-a widoczna, że *1  podrobione, gdyż w tym wypadku plaaz- 

c yzna trąca będzie poaiadać kaztałt okrągławy a nie pop-ecznie 
owalny Zresztą wypalony dołek nie jest nigdy owalny lecz okrągławy 
a nadto brakuje mu obwódki białej (emaliowej), która zawaze otacza 

dałoby się uskutecznić oszustwo u konia ośmioletniego 
gdyby w owalnym śladzie rejestru wydłubało się dziurki i to na wszyst
kich zębach siecznych dolnych. Przy powierzchownem badaniu moznaby 
konia wziąść za pięcie lub sześcioletniego. Jednakowoż okrągłe dołki, 
jakie się najczęściej zdarzają, łatwo wykrywają podrobienie. .

Ponieważ wiadomo jest ogólnie, że długie zęby oznaczają wiek 
podeszły, starają się niektórzy skrócić je, bądź to piłując je pilnikiem 
lub też delikatną piłką. Tym sposobem osiąga się atoli przeciwny sku
tek, gdyż zęby skrócone czynią konia jeszcze starszym, aniżeli mm 
jest w samej rzeczy i dlatego podobne oszustwo zdarza się nader 

rzadko. . , , . , . .
Badanie zębów powinno być tern ściślejsze i dokładniejsze, im 

więcej wzbrania się koń i nie dozwala zaglądać sobie w zęby, wz u 
dza bowiem podejrzenie, że zęby są podrobione. Częstokroć używają 
handlarze i innych fortelów, aby utrudnić odkrycie oszustwa i tak na
cierają umyślnie pysk solą lub innemi draźniącemi środkami, ym spo 
sobem wzbudzając ślinienie, zarazem utrudniają badanie, gdyż 'on me 
dozwala sobie otworzyć pyska. .,

Chcąc przeto poznać prawdziwy wiek konia należy uwzględnić:
1. ogólne oznaki młodości lub starości, 

czy posiada zęby stałe czy mleczne ? 
który perjod mamy przed sobą.” 
czy zęby nie zanadto długie lub za kiótkie. .
czy nie znajdują się jakie nieprawidłowości w ścieraniu się lub 

są zęby podrobione.

2.
3.
4.
5. 

czy nie
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Ogólny podział ciała zwierzęcego.

Ciało zwierzęce co do kształtu dzieli się na trzy części t. i. -ł0. 
wę, tułów i kończyny (nogi).

Każda z tych głównych części rozpada się znowu na poddziały 
zwane okolicami ciała.

Dzieląc ciało zwierzęce od głowy aż do zadu, przez sam środek 
na dwie równe części, wypada 2 połowy, t. j. lewa i prawa. Stanąwszy 
z tyłu zwierzęcia twarzą zwróconą ku zadowi, połowa po lewej zwró
coną nazwie się lewą, a po prawej prawą.

Stojąc zaś z boku, jeżeli przetniemy ciało płaszczyzną od ostat
niego kręgu grzbietowego ukośnie aż do tylnego brzegu mostku, otrzy
mamy część przednią i część tylną (Vorhand, Nachhand).

I. Podział głowy.
Na głowie rozróżniamy:
a) część tylną czyli czaszkę,
b) część przednią czyli twarz.

Czaszka.
1. Potylica czyli kark położona poza uszyma, w miejscu, gdzie 

głowa łączy się z szyją.
2. Ciemie między uszyma, zaopatrzone w kosmyk włosów czyli 

czuprynę.
3. Czoło pomiędzy oczyma.
4. Uszy.
5. Dół skroniowy leżący nad okiem ma zagłębienie, w którem 

zauważać można podczas żucia wznoszenie się i upadanie.

Twarz.
6. Nos rozciąga się od czoła, aż do otworów nosowych.
7 Warga górna (czyli przednia) i nozdrza zwane także chrapami, 

otoczone skrzydłami nosowemi.
8. Łuki (łęgi) oczne sterczą poniżej jamy skroniowej, a po

wyżej ócz.
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, Banasie •» 8 b”k"' Brz°8 i™0” “‘“/Si'
«wr » Wdówkę a» wystana art.ry. twarzowe; («.

którą, używa się do badania tętna.
}’ 10. Szpara pyskowa pomiędzy wargą górną a dolną.

11 Warna dolna czyli tylna z brodą.
12. Rów podszczękowy zwany także sankami między oc noga

mi żuchw.

2. Podział tułowia.
Talów rozpada .1« na szyję, grzbiet, lędźwie, krzyże (krupa), ogon, 

LXUh«y sie z przodu z głowa, a z tylu z piersi., ma dwie 
Szyja łączy się p s ZWany grzebieniem

szerokie płaszczyzny, lewą i piawą, orzeg g j 
(13) ‘^s^TgSieZiU flrzywą. Po obydwóch 

.tr.u.l gardła znajduje^ rowek wzdłuż id,oy, w którym przobroga 

Ż’*-  ozęóó położona toż za ^zwie^

kłębem (16), który opuszczając się ku dołowi , P ~
w grzbiet. Grzbiet sięga od szyi, aż do ostatniego zeb. J P
żona między grzbietem a krzyżem, sięgająca od ¿Ro-
nego do drugiego wyrostka biodrowego zowie się lędźwianu czyli oko 

liC’Zz".’0%’i krupa (18) sięga od 

dwóch stronach w granicach linii pociągmę ej o

Biodrami (19) nazywają się wyniosłości kostne, znajdujące się po 

obydwu stronach zadu. __ oł.QwaTn;Pierś dzieli Się na pnedpiersle (20) między ubyth™.. 8“ 
barkowemi, podpiersie między nogami i boczne s rony p 
prawo i lewo po za łopatkami. . n/ihvtnBrzuch rozciąga się od tylnego brzegu mostku, az do odbytu 
i dzieli się na przednią, średnią i tylną część. Częsc prze ma¡sięga 
mostku, aż do linii pociągniętej od ostatniego żebra z jednej stronydo 
ostatniego żebra z drugiej strony; część średnia o os a nieg 
do bioder, część tylna znajduje się pomiędzy udami. . •

W średniej części brzucha znajdujemy na dole pępek, w go j

części słabizny (22) czyli boki.
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"O^W^prSd7zÓrtatu *>  «• *
nazwą fałdu kolanowego (słabizny). 7 g 1 ZDany Jest pod

Tylna część brzucha zowie sie srompm TT
duje się tutaj puzdro (23) wraz z nraeipm i. erząt m?zkich znaj, 
mi, U zwierząt żeńskich wymię. ? i moszna z jędra-

Otwór odbytnicy ™zyheSrzyćkrągły’ SClą§D1§ty * znacznie wysterczający 

Międzykroczem nazywamy okolice miedzv <•
i mosznami u samców, u samic zaś P 7 °tworem odbytnicy 
płciowemi. ’ Zas mi?dzy odbytem a częściami

dwoma wargami witjdBw’^,.1^ odl'Jle“1 8zPara sromowa otoczona

i - Uo0n„S “ie “ ra” »"»»»wy <*■  i- »ges bez włosienia)

3. Podział kończyn.

Da dWie PrZedDie 1 “a tylne.

Ku”przodowi CtTrcza^bark^stf kIatki Płowej,

w tyle i nieco ku dołowi znajduje 'łokieć(26^" ra“ieniem)’ 
zas strome łokcia pachwina czyli pacha. ( A P° wewn^znej 

* piąłem a^Śtem TebreJudeS.“ °b°k "*  "« “«' 

s t: " " ““ -
duje się wyrostek zgrubiałei siWewnę.tlzneJ strome przedramienia znaj- 
sztanem. g ub,ałej skor? ““^rośnięty włosem, zwany ka-

Nadpęcina (29) sięga od kolan aż do pęciny.
ciny znajduj Lsmyk wlT PęCin0Wy’ Na tylnej stronie pu

dełkiem). W środku szczotki^'"aQy.Ch szczotk? Pęcinową (skrzy- 
zgrubiałej skóry zwany ostroga^ZDajduje się drug> wyrostek 

Korona (31).
Kopyto (32).
Na nodze tylnej rozróżnia się:

przedzie (83) 2 k”lanem Winem (34) pota^m ku dołowi f m
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Przedudzie (35) czyli goleń (spodnie.)
Staw skokowy czyli przegub (36).
Nadpęcina tylna (37).
Pęcina tylna (38). 
Korona tylna (39).
Kopyto tylne (40).
Po zewnętrznej stronie stawu skokowego znajduje się kasztan, a na 

tylnej stronie pęciny ostroga wraz z szczotką pęcmową.

Głowa.
Niegdyś przywiązywano do głowy wielką wagę, w ogólności atoli 

nie można osądzić z jej wielkości o użyteczności badanego konia. Głowa 
ma o tyle tylko pewną wartość, że z szerokości czaszki można wno
sić o objętości mózgu, niemniej z połączenia głowy z szyją o łatwiej- 
szem lub trudniejszem kierowaniu głowy. Konie z szeroką czaszką, jak 
n. p. konie wschodnie cechują się pojętnością i łatwo dają się uczyć 
rozmaitych sztuk, gdy przeciwnie konie zachodnie mające czaszkę wą- 
zką, a dolną część głowy nadzwyczaj rozwiniętą, odznaczają się więcej 
zwierzęcością, aniżeli intelligencyą.

"Wielkość głowy winna pozostawać w harmonii z całem ciałem 
t. j. nie być ani za nadto dużą, ani za nadto ciężką.

Głowa za nadto duża i ciężka, ocięża przód zwłaszcza wtedy, gdy 
spoczywa na wązkiej i słabej szyi. Takie konie są niezdatne pod 
wierzch.

Dobrze zbudowana głowa powinna być ostro zarysowana, z wy- 
sterczającemi kościami, powleczona delikatną skorą, bez tłuszczu pod
skórnego. Głowy takie zowią się suchemi, duże zaś, zaokrąglone i tłusz
czem zaopatrzone mięsistemi.

Co do kształtu głowy rozróżnia się:
1. Głowę równą (prostą), u której linia pociągnięta od ciemienia ku 

dołowi aż do końca nosa jest równa. Taką uważa się zazwyczaj za pię
kną i napotyka się u ras koni wschodnich.

2. Głowę Z garbonosem (horbonosem), odznaczającą się nosem wy
pukłym i wygiętym, uchodzi także za piękną i jest przymiotem koni 
uszlachetnionych jak n. p. neapolitanskich, hiszpańskich, anglonormań- 
skich, storopolskich i t. p.

Tutaj należy także łeb owczy, gdy nos jest równy, ciemię zaś 
1 czoło wygięte.

Barański. Hodowla. 16
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3. Głowę szczupaczę. Ta jest mała i posiada nos wklęśnięty nn
dobnie jak u szczupaka. v

4. Głowę świńską, która ma także nos wklęśnięty a nadto jest
długą, ciężką i niezgrabną; uszy kłapciaste. J

5. Głowę wołową miewają przeważnie konie ras zachodnich i cięż
kich, jest ona duża i w ogóle niezgi-abna.

6- Głowę klinowatą. Ta podobna jest do klina, u góry szeroka 
a zwężającą się ku dołowi, jaką posiadają przeważnie konie wyso
kiej połnocy. J

Połączenie głowy z szyją zowie się nasadą głowy. Przy badaniu 
przydatności konia pod wierzch nasada głowy znaczną odgrywa rolę, 
chodzi bowiem oto, aby połączenie było lekkie i poddajne a nie szty
wne. Od dobrej lub złej nasady zależy mianowicie czy koń poddaie 
się należycie działaniu wędzidła lub nie. Jednem słowem dobra na
sada głowy rokuje, że koń będzie należycie nosił głowę i łatwo da 
się powodować lejcami.

Nasada głowy jest dobrą, jeżeli kark jest długi, głowa od szyi 
w ten sposób oddzielona, iż tworzy się po obydwóch stronach poniżej 
uszu wyraźny rowek, gardło u góry należycie jest wcięte a sanki za
głębione, tak iż przy zgięciu głowy z przodu ku tyłowi z łatwością gardło 
w nie wchodzi.

Nasada głowy jeBt złą, gdy kark jest krótki i sztywny, głowa od 
szyi meoddzielona, szyja u góry gruba a sanki wązkie. W tym wy
padku nietylko że zbliżanie się głowy ku szyi jest trudne, ale i jej 
s ręcanie na jedną lub drugą stronę bywa nadzwyczaj nieznaczne. Koń 
taki jest pod wierzch nieprzydatny.

Konie, noszące łeb wysoko i ustawiające szyję prawie prostopadle, 
tak że wędzidło nie działa na nie, nazywają sięAstronomami.

Konie ujeżdżone miewają głowę spuszczoną prostopadle ku do- 
łowi. Zdarza się czasami, że ją zginają za nadto ku piersiom, czyli jak 
powiadamy „biorą na kieł“, natenczas wyzwalają się z pod działa
nia wędzidła.

Uszy umieszczone są po obydwóch stronach czaszki. Konie szla
chetne posiadają zazwyczaj uszy małe, krótkie, w górę sterczące; po" 
kryte włosem delikatnym, gdy przeciwnie pospolite mają uszy wielkie, 
grube i pokryte grubym włosem.

Co do kształtu:
1. uszy myszate, są małe i zaokrąglone,
2. zajęcze, długie, wązkie i wazko obok siebie stojące,
3. ośle, duże i szerokie,
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4 świńskie czyli kłapciaste są grube, duże, które znacznie od- 
8tają od siebie i chwieją się przy każdem poruszeniu głowy.

Oczy.
Użyteczność konia zależy niemało od dobrych i zdrowych oczów, 

dlatego przy każdem badaniu, należy na nie szczególną zwracać uwagę.
Oko zaopatrzone jest powiekami t. j. powieką górną i dolną, 

które je chronią od obrażeń, kurzu i t. p. Na brzegu powiek znajdują 
się włosy zwane rzęsami.

w'stanie prawidłowym są powieki cienkie, ruchliwe i delikatne, 
zaopatrzone rzęsami. Grube i nabrzmiałe, niemniej brak rzęsów i ob
fite wydzielanie się łez, są oznaką choroby oka, bądź to już przebytej 
bądź też istniejącej.

Powieka trzecia czyli ptasia jest w prawidłowym stanie prawie 
niewidoczna, występuje dopiero podczas stanu zapalnego.

Gałka oczna, czyli właściwe oko ma w samym środku część prze
zroczystą zwaną rogówką (cornea) i część białą, nieprzezroczystą, ota
czającą naokoło rogówkę, zwaną białkówką, (twardówką, clerotica).

Rogówka jest to błona zupełnie przezroczysta i znacznie wypukła. 
Zajrzawszy do wnętrza oka przez rogowkę widzi się błonę, zazwyczaj 
koloru brunatnego t. j. tęczówkę (iris), posiadającą w samym środku 
otwór poprzeczno-owalny. Ten otwor w tęczówce nazywa się Źrenicą 
(pupilla), przez którą wpada światło do wnętrza oka.

Tęczówka posiada własność zwężania i rozszerzania się. Gdy wiel
ka ilość światła wpada do oka, wtedy się zwęża, gdy zaś mała tylko 
(na przykład w miejscu nieco przyciemnionem), rozszerza się. W choio- 
bie zwana jasną ślepotą, tęczówka jest nieruchoma, źrenica jest duża 
i niezmienna na wpływ światła.

Tuż po za tęczówką i w samym środku źrenicy znajduje się so
czewka. W prawidłowym stanie oka soczewka jest zupełnie przezro
czysta i dlatego niewidzialna, jeżeli zaś w skutek choroby n. p. kata
rakty stanie się białą i nieprzeźroczystą, natenczas widać ją wyraźnie.

W stanie prawidłowym oko powinno być czyste, bez zaczerwie
nienia i obrzęku, rogówka przezroczystą bez żadnej plamki, tęczówka 
zaś ruchliwa, a wnętrze oka jasne z odcieniem nieco niebieskawym.

Chcąc należycie zbadać oczy konia, uważa się, czyli powieki oby
dwóch ócz są jednakowe i dostatecznie rozwarte, następnie porównywa 

wielkość obydwóch gałek ocznych. Już najmniejsze zmalenie jedne
go oka okazuje, że oko to prawdopodobnie cierpiało na ślepotę miesięczną.
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Badanie ócz odbywa się najdogodniej w prowadzając konia pod 
bramę i obracając go przeciw światłu. Naprzeciw głowy końskiej tło no- 
winno być ciemne.

Zboczenia oka, w krótkości zebrane, są następujące:
1. Na rogówce białe plamki i blizny (zaciągi): pierwsze wskazują na 

przebyte^ zapalenia ócz, drugie zaś są następstwem skaleczenia rogówki.
2. Tuż za rogówką i ku dołowi może się znajdować (w przedniej 

komórce ocznej) nieco ropy lub krwi.
3. Zaćmienie lub nierówne zabarwienie tęczówki, a nawet zrośnię

cie się jej, tak że źrenicy nie ma wcale. Są to następstwa prze- 
bytej choroby zwanej ślepotą miesięczną.

4. Zaćmienie soczewki czyli katarakta (bielmo). W tym wypad
ku widzi się w samej źrenicy znacznie rozszerzonej, ciało białe i owalne. 
Tęczówka sama jest jednakże ruchoma, gdyż światło zawsze jeszcze na 
nią działa, mimo to koń jest ślepy.

Czasami widzi się w soczewce białawy lub niebieskawy punkt, który 
jednakże przy poruszeniach gałki ocznej zmienia swe położenie, a nawet 
i zniknąć może; nie jestto zaćmienie soczewki, lecz tylko ogni
sko oka.

Zdarzają się i takie choroby oczne, w których oko wygląda czysto 
i pizezroczysto, a mimo to konie są ślepe jak n. p. w ślepocie jasnej lub 
miesięcznej.

5. Jasna ślepota. Oko jest czyste, źrenica duża, a tęczówka zu
pełnie nieruchoma na światło. Koń taki jest ślepy i nic nie widzi, 
a skutkiem tego bojaźliwy, płochy, wznosi wysoko nogi w górę jakby 
brodził przez wodę i często uderza o rozmaite przedmioty. Cho
roba ta polega na zmianie siatkówki, nerwu wzrokowego lub też sa
mego mózgu. Choroba ta według ustaw austryackich, należy do rzędu wad 
zwrotowych z terminem 30 dniowym. Jeżeli koń cierpi tylko na jedno 
oko, badanie może być nieraz nadzwyczaj utrudnione.

6. Ślepota miesięczna czyli perjodyczne zapalenie óczu jestto za
palenie wewnętrznych tkanek oka. Choroba ta powtarza się zawsze 
kilkakrotnie zanim koń oślepnie. Zazwyczaj powtarzają się napady zapa
lenia co kilka miesięcy, aż wreszcie soczewka staje się zupełnie nie
przezroczystą (katarakta, bielmo).

Podczas napadu, występują oznaki zapalenia ócz dobitnie. Po jego 
ustąpieniu oko cierpiące zmniejsza się, rogówka jest lekko zaćmiona 
i jakby pyłem obsypana, soczewka nabiera barwy białawej a powieki 
zbliżają się bardziej do siebie.
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Niemniej wiedzieć należy, że jeżeli oko raz zostało zaatakowane 
,. ta miesięczną, to po kilku napadach nietylko choroba kończy się 
zawsze ślepotą, ale i drugie oko jest w niebezpieczeństwie, bo w kilka 
Xiecv (a nieraz dopiero po kilku latach) zapada na tę sarnę chorobę 
i siennie. Podług prawa austryackiego ślepota miesięczna należy 
do wad zwrotowych z terminem zwrotu 30-dniowym. Konie z ślepo ą 
miesięczną lub jasną, wyklucza się od rozpłodu, gdyż są to wady 

dziedziczne. . . . ,
7. Czasami koń utraci jedno oko i naówczas wstawiają im Han

dlarze sztuczne oko, sporządzone z cienkiej blaszki szklannej lub ro
gowej. W ogólności znoszą konie bardzo dobrze sztuczne oczy i wcale 
im to nie przeszkadza ani w chodzie ani w spoczynku.

Szyja.

Głowa łączy się z szyją zapomocą stawu kości potylicznej z pierw
szym kręgiem szyjnym. Ta część nazywa się karkiem.

Dobrze zbudowany kark powinien być długi, szeroki, mięsisty 
i nieco wygięty. Krótki kark utrudnia swobodne ruchy głowy.

Co do długości rozróżniamy szyję długą i krótką.
Co do masywności: grubą i wązką.
Co do kierunku: ustawioną poziomo i ukośnie w górę.
Stosownie do użytku, jakiego wymaga się od konia, szyja winna 

mieć rozmaitą budowę; i tak konie wierzchowe do lączego biegu po 
winny mieć szyję długą, pociągowe zaś krótką. Im dłuższa szyja, tern 
więcej zyskuje koń na ruchliwości.

Szyja długa, wązka i płaska jak deska, jest wadliwą.
Szyja masywna i gruba koni pociągowych, jest pożądaną, gdyż 

wskazuje silny rozwój mięśni grzbietu. Jednakowoż znacznie giu a 
i tłusta, tak zwana słoninowata, jest wadą, bo znacznie obciąża przo 
i utrudnia ruchy łopatek. Koń o szyi słoninowatej nie nadaje się pod 
wierzch, przód jest bowiem zanadto ciężki, zwłaszcza że z wa ą tą 
połączona jest prawie zawsze i inna t. j. sztywność w karku i cięż 
ka głowa.

Wszystkie konie, podczas rączego biegu wyciągają szyję po 
z'omo na przód, aby robić nogami przedniemi jak największe kroki. 
Dlatego też konie wyścigowe powinny mieć szyję długą, wj ciągniętą 
ku przodowi i chudą.
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Dla zwykłych wierzchowców najodpowiedniejszą jest szyja mierni 
długa, silna i ustawiona ukośnie w górę, gdyż tylko wtene™ 0 6 
jeździec dowolnie kierować koniem. 7 7 ZaS może

U Paradjerów tak wierzchowych jakoteź i pociągowych poźadan. 
jest ezjja w kabląk wygiętą tak zwana łabędzią Dla koni 
d.«kioh . pociągowych w ogóle krótka, silna, ustawiona bądź to » ’ 
ziomo, bądź też w górę. 1 0 P°’

Co do kształtu rozróżnia się następujące rodzaje szyi-
1. równa wznosi się w prostej linii naprzód i ku górze jest mier 

ZgowTh;1 ■’d’0W,ed“i* “ dobtM d1“ k»"‘ wierzchowych jak i po. 

nie o2JS’^‘ i w górze wygiętą w kabląk. Ko-
o takiej szyi przedstawiaj, się wspaniale jak n. p. hiszpańskie;

.. h 1 “i"'!3 P°WOli ’ gÓre’ '"'“S «6™y i«’1 "i“» wklę-
£’ „ „ t° "7. “n '? 1 i'“ sW’“’ceoh*toni s‘eP»wjoh
jak n p kozackich, kirgiskich, pospolitych polskich i węgierskich 
di, sif Zf 1° WZ"iei“’ 2 '» P"”d" “•

o dowie “ot la*’“c1» ’f'“»’™«. » J«M daj, się powodowaó konie 
o głowie prostopadle na doł ustawionej.

Konie o szyi jeleniej posiadają grzbiet nadzwyczaj silnie zbudo
wany i nadają się dlatego lepiej pod juki, aniżeli pod siodło 
skich nełneM “ ■ * / ZUajduje naJcz«8ciej u ^ni angiel-
przód nj przed" oh ? W7“'nWe d° ^da‘“«p ““« -- 

notj“” iM* ’Z7J'8 “ 1 ’** ”8 - <*

Czasami osadź! k°nie ci^e jakoteź i kuce.
, zasami osadza się na grzebieniu znaczna ilość tłuszczu, tak iż w jego 
czyli świński Sl§ Wyniosłosó- Tak^ 8zyje nazywamy słoninowat?

Kłąb.

Stanowi przednią część grzbietu, wznosi się w górę tuż za szvia 
rx:j:‘e ,Tkorw 4» 

p»dSe ,T,! P » grzbiet Za

grzbietowych, które do piątego kręgu są coraz dłuższe i wyższe od 
piątego zas do dziesiątego coraz niższe. 7 ’
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Kłąb ma nadzwyczajna doniosłość nietylko u koni wierzchowych 
. i pociągowych, gdyż zwięzłość i siła grzbietu od mego jest zawi

słą. Szczególnie też wierzchowce winny mieć kłąb, gdyż na mm spo- 
„vwa cały ciężar jeźdźca w galopie. ,

7 W ogólności kłąb powinien być wysoki i długi a po obydwóch 
stronach zaopatrzony silnemi mięśniami. Wierzchowce winny nnec kłąb 
wysoki, odpowiedniej szerokości u góry, przechodzący łagodnie w grzbie , 
a nadto, należycie wypełniony mięśniami po obydwóch stronach. Kłą 
niski lub krótki czyni konia niezdatnym pod wierzch. Wysoki i długi 
dodaie nietylko zwięzłości i siły grzbietowi, lecz umożebma także znacz
nie ruch łopatek, wskutek czego krok konia jest o wiele wydatniej
szym. Na kłębie wysokim i długim siodło najlepiej spoczywa, gdyż ezy 
prawie nieruchomie na jednem miejscu.

Rozróżnia się następujące rodzaje kłębu. . .
1 wysoki i długi posiadają konie angielskie pełnej krwi, wznosi 

się on o 4-5 cm. wyżej od krzyżów i przechodzi nader łagodnie 

w grzbiet; . . ,
2. wysoki a ostry nie nadaje się wcale pod siodło, gdyż brzeg 

górny jest za wązki, a nadto cały kłąb jest cienki i chudy, z tąd tez 
łatwo następuje odsednienie (odparzenie) czyli stłuczenie tego miejsca;

3. wysoki a krótki sięga tylko do ósmego kręgu grzbietowego, 
wznosi się wprawdzie wysoko, lecz spada raptownie w tył. Konie o 
kim błębie, nadają się lepiej do pociągu, aniżeli pod wierzch;

4. nizki, położony o wiele niżej, aniżeli najwyższy punkt krzyzow. 
Konie o nizkim kłębie nazywamy przerosłem! (przebudowanemi), 
są one nieprzydatne do jazdy wierzchem i mogą służyć tylko o 
pociągu. Konie tego rodzaju posiadające mimo to silnie zbudowany 
grzbiet, są dobremi końmi jucznemi.

Grzbiet.
Ta część tułowia ma nadzwyczajne znaczenie u kom wierzcho

wych, na grzbiecie bowiem spoczywa cały ciężar jeźdźca. Im krót
szy grzbiet, tern silniejszy i tern łatwiej podnosi zad przód ciała jak 

n. p. w galopie. , ,, .
Grzbiet sięga od kłębu aż do pierwszego kręgu lędźwiowego, 

t. j.do ostatniego żebra. W ogólności najodpowiedniejszym jest krotki, 
równy, w którym kręgi ściśle łączą się z sobą.

Dobry wierzchowiec zdolny wytrwale nosić jeźdźca, winien po
siadać kłąb długi, grzbiet krótki i silny i krótkie lędźwie. Konie o dłu- 
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gxm grzbiecie nadają się tylko do pociągu, gdy przeciwnie grzbiet krótk' 
i w gorę wygięty, wyśmienitym jest dla koni jucznych.

Co do kształtu rozróżniamy:
1. Grzbiet krótki o długim kłębie jest silny i nader

: wytrwałych kom wierzchowych. Czasami zdarza »¡o za nadto S 
grzbiet w porównaniu dc wysokości ciała; taki jest wprawdzie b.rdf« 
silny lecz n.ewygodny dla jeźdźca, gdyż koń taki trzęsie i odrzuć, 
a nadto zacina zazwyczaj nogi tylne o przednie.
zarażem dł“81 niGkorz-vstll-v’ Sd7ż * długością zmniejsza sig
zarazem szła dźwigania ciężaru. Z drugiej strony długi grzbiet ma 
żeli ! ! d°g0dnOSC’ lź JeSt daIek0 wiecej poddajny i elastyczny, ani- 
żeli krotki i zwięzły, koń o długim grzbiecie odznacza się przeto cho
dem przyjemnym i łagodnym. Jeżeli więc idzie o to, aby koń obok 
zmniejszonego ciężaru jeźdźca posiadał chód elastyczny, jak n. p u kom 
przeznaczonych dla dam lub starszych mężczyzn, natenczas długość 
gizbietu jest pożądaną.

3. Grzbiet łęgowaty posiada zagłębienie ku dołowi i uważany 
jest za wadliwy u wierzchowców, ponieważ zwięzłość i siła grzbietu 
znacznie się zmniejsza. Grzbiet łęgowaty napotyka się u starych koni 
wierzchowych, u klaczy, które były często źrebnemi lub też już od 
urodzenia. , Mierne zaklęśnięcie grzbietu nie jest bynajmniej znaczną 

a ą i kon taki nadaje się do jazdy pod wierzch dla kobiet, lub osób 
do c' 5 ° ck°d jeg° jest elastyczny i siodło dobrze przylega

■ . d Grzbiet garbaty czyli ośli jest nadzwyczajnie silny do noszenia 
ciężarów dlatego jest nader cenny i poszukiwany u koni jucznych.

b. Grzbiet rozłupany napotyka się u koni ciężkich, u których 
mięsnie grzbietu nadzwyczaj są rozwinięte, tak że przewyższają po oby
dwóch stronach wyrostki kolczaste kręgów.

Lędźwie.

Lędźwie mają za podstawę 6 kręgów lędźwiowych, są one o wiele 
więcej ruchome, aniżeli kręgi grzbietu.

Lędźwie sięgają od ostatniego żebra aż do krzyża, a po obydwóch 
stronach aż do bioder.

Dobrze zbudowane lędźwie powinny być krótkie (u koni średnich 
mn.ej więcej szerokości dłoni) i szerokie t. j. sięgać daleko po oby
dwóch stronach. Nadto jak najmniej ruchome czyli zwięzłe. Ku krzy-

l
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,ic bowiem bardzo często, że konie arabskie
6, jak inne konie.

Rozróżnia się : szerokie, ceni się wysoce

M wznoszą, •>« ’ «*«•  jed-towH I«**
• hvé dosvé nieznaczne.

Konie pochodzenia wsohodniogo odznaczw sią ^iiom.^szo.o. 
kiemi lędźwiami, zdarza się-------------
posiadają tylko 5 kręgów lędźwiowych a me

Rozróżnia się :
1 Lędźwie krótkie, jeżeli są zarazem i .

u koni wierzchowych, znamionują bowiem siłę i odpowiednią ru-

2. Lędźwie długie nie są wcale wadą kom pociągowych, zas dla
wierzchowców niekorzystne, gdyż są zanadto ruchome i mnie a ie 
nie zdołają dźwigać ciężarów na dłuższej przestrzeni. Jeżeli są zara
zem i wązkie, a zatem słabe, wtedy stanowią wadę tak kom wierz
chowych jak i pociągowych. . . , -t

3. Lędźwie rozłupane, jakie miewają konie ciężkie, są cechą siły.

Krzyże.
Zwane także przez niektórych krupą (la Croupe), stanowią górną 

i tylną część ciała końskiego i rozciągają się w kierunku podłużnym 
od lędźwi aż do nasady ogona, w kierunku zaś poprzecznym po oby
dwóch stronach do linii pociągniętej od bioder ku tyłowi aż o wy 
rostków kulszowych. .

Dobrze zbudowane krzyże są bardzo ważną zaletą koma, gdyż 
zad stanowi podstawę jego użyteczności, on to bowiem popycha naprzo 
cały przód. Dlatego też silnie rozwinięty krzyż znamionuje silnego 

i rączego konia.
Konie wierzchowe powinny mieć inne krzyże, niż pociągowe.
Niegdyś uważano krzyż równy i to im bardziej poziomie położony, 

nietylko za najpiękniejszy, ale i za najodpowiedniejszy. Wszelako prze
konano się z doświadczenia, że mniemanie to o tyle tylko jest słu- 
sznem, o ile się odnosi do koni wierzchowych i ich rączosci, jeżeli zas 
idzie o siłę pociągową, natenczas o wiele więcej jest odpowiedniejszy 
krzyż spadzisty od równego. ir

Co do krzyżów należy zwracać uwagę na ich długość, szerokość 
i kierunek. . .

Co do długości najlepszy krzyż jaknajdłuższy, gdyż długie mię
śnie kurczą się znaczniej, aniżeli krótkie, a więc wywo ują wy 
datniejsze ruchy. Konie o krótkich krzyżach posiadają chód krotki 
1 pozostają w biegu w tyle.
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Co do szerokości ceni się wysoce krzyże szerokie u koni pocia 
gowych, od których wymaga się znacznej siły a mniej rączości. ? *

OO kierunku krzyż równy czyli poziomy jest wielce pożądany 
dla wierzchowców, gdyż konie takie winny odznaczać się znaczną ra 
czosmą, lubo niewielką siłą. Siła mięśni jest bowiem tern większa’ 
im więcej ich przyczypienie jest oddalonem od linii poziomej. Jeżeli 
krzyz jest nieco pochyły, natenczas zwiększa się siła. Konie, posiada- 
jące krzyze długie, a zarazem szerokie i nieco pochyłe, odznaczają 
się nadzwyczajną siłą i wytrwałością w biegu, z drugiej strony zmniej
sza się ich chyżość tern więcej, im krzyż jest spadzistszy.

la tego też wymaga się diakoni wyścigowych krzyżów długich 
i równych, dla kom ciężkich pociągowych szerokich i pochyłych. Koń 
o krzyzu mocno spadzistym nie nadaje się pod wierzch, gdyż od koni 
wierzchowych wymaga się głównie rączości.

Rozróżniamy:
1. Krzyz poziomy, jeżeli kość krzyżowa ma kierunek równy, tak 

iz powierzchnia tworzy jedną płaszczyznę. Tego rodzaju krzyżem od
znaczą się konie arabskie i angielskie, jest on zarazem długi i szeroki. 
Uchodzi za najpiękniejszy i najlepszy pod względem rączości, lubo 
takie konie są mniej silne.

2’ Krzyż zaokrąglony jest nieco pochyły i W całym swym kształ
cie wypukły. Jeżeli ma nadto odpowiednią długość, uważa się za naj- 
o powiedmejszy tak ze względu siły, jako też i wytrwałego biegu.

. Krzyz spadzisty spuszcza się stromo ku tyłowi, jeżeli jest 
przytem silny, szeroki i mięsisty, wtedy choć wprawdzie nie jest 
pięknym, jednakowoż wybornym do dźwigania ciężarów na grzbiecie, 

ego rodzaju krzyże miewają konie pochodzenia stepowego, niemniej 
konie ciężkie. °

4. Krzyze rozłupane znachodzi się u ciężkich koni pociągowych.
5. Oślim krzyżem nazywamy krzyże spadziste, które wznoszą się

znacznie w gorę , a spadając ku dołowi tworzą mały garb tuż przed 
nasadą ogona. r

U kom prawidłowo zbudowanych wystaje najwyższy punkt kłęba 
o 2 /2 cm. nad najwyższy punkt krzyżów, niektóre jednak konie mają 

rzyż przewyższający nieco kłąb jak n. p. noryjskie, konie takie na
zywamy przerosłemi. U koni pociągowych przerosły krzyż niema wiel- 
'iego znaczenia, ale jest wadą u wierzchowców, gdyż w tym wypadku 

przód obciąża się zanadto w biegu. Wyjątkowo tylko krzyż tego ro
dzaju stanowi pewną zaletę koni wyścigowych.
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Ogon.
Ogonem nazywamy najwięcej w tył wysuniętą część ciała, jego 

A<Waw°a sa kręgi ogonowe. Dzieli się on na rzep i kiść ogonową _ 
P Wysoko osadzony ogon uchodzi za piękny i taki przy nasadzie o 
zadu leży na równej płaszczyźnie z krzyżem. Ogon tego rodzaju mie
wają konie pochodzenia arabskiego, obok krzyzow równych lub tez 
zaokrąglonych i wtedy noszą ogon odsądzony od ciała i w łuk wygię y.

Nizko osadzony ogon przylega zazwyczaj do ciała i jest własno
ścią koni o krzyżu spadzistym.

Pierś.
Klatka piersiowa obejmuje płuca i serce. O wielkości i obszer- 

ności tych organów żywotnych można wnioskować w niejakiem przy
bliżeniu z objętości i budowy klatki piersiowej ; działalność bowiem 
konia zależy głównie od dobrze rozwiniętych płuc i należytego obiegu 
krwi, dla tego też kształt i budowa piersi zajmuje niepoślednie stano
wisko przy oznaczaniu dobroci konia.

Obszerność piersi da się ocenić z kształtu przodu (przedpiersi), 
jako też mniejszego lub większego wygięcia żeber. Ważną jest również 
głębokość piersi, którą mierzy się linią pociągniętą od najwyższego 
punktu kłębu, aż do przedniego brzegu mostku. Imdłuzszy ten odstęp, 

tern pierś jest głębszą. .
W ogólności najlepszą jest pierś szeroka i głęboka, Szeroka jes 

wówczas, gdy wyniosłości barkowe znacznie oddalone są od mebie 
i żebra należycie wygięte; głęboka sięga w kierunku pionowym daleko 
ku dołowi, a konie tego rodzaju są zazwyczaj nizko ustawione.

Nie zawsze jednak można wnioskować o prawdziwej szerokości piersi 
. „.X oddalenia wyniosłości barkowych. Zd.rs.J, *£><»»  
konie, « których wynio.lości barkowe ».c.n.e ab • do ..eh . 
pomimo to nie należy takiej piersi uważać za wązką a to ^enCZ’ ,’J*  
żeli łonatki wysunięte są znacznie naprzód, a wyrostki łokciowe zwracają 
Sę naPzewn2: Przeciwnie znowu wyniosłości barkowe mogą byc zna
cznie oddalone od siebie, a mimo to me zawsze posunTete są
żać za szeroką. Zdarza się to w tym wypadku, gdy^lopa ki posumę ą 
wieeej ku tyłowi i spoczywają na największej krzywizme żeber, wy 
rostkf łokciowe zbliżają się na wewnątrz ku klatce piersiowej.

Konie wierzchowe oprócz miernie szerokiej i głębokiej’ winny 
mieć pierś długą, a więc pierś posiadająca mostek odpowiedniej długości.

a wy-
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Na długim mostku spoczywa bowiem częściowo ręgort, wskutek 
dech jest swobodny, a i siodło dobrze się utwierdza. S°

Rozróżnia się pierś :
1. szeroką zwaną także lwię, jaką miewają najczęściej cieżkie 

konie pociągowe., Mięśnie przedpiersi są tutaj nadzwyczajnie rozwi
nięte, a wyniosłości barkowe rozchodzą się znacznie;

2- kogucią, która jest szeroką i dobrze zbudowaną, a na samym 
przodzie ma wysterczającą wyniosłość. Konie z piersią kogucia są za
zwyczaj wybornemi wierzchowcami; gucią są za-

3. wązką, która jest zarazem i płaską. Wyniosłości barkowe 
zbliżają się znacznie do siebie, a żebra są spłaszczone obok źle rozwi- 
mętych mięsni. Pierś wązka i płaska jest znaczną wadą zarówno 
?ozołodWowvZCb T ’ jak° teŻ ' P°ci^Owych> największą zaś koni 
rozpłodowych. Konie tego rodzaju nie są zdolne ani do wytrwałego, 
ani do rączego biegu, ani też do pociągu.

Słabizny.
Słabizny czyli boki brzucha leżą po obydwóch stronach tułowia 

pomzęj lędźwi i sięgają ku dołowi aż do fałdu kolanowego.
Dobra słabizna powinna być krótką i należycie spojoną (zam- 

mętą). Jeżeli odstęp od ostatniego żebra aż do bioder nie wynosi wię- 
wted-v słabizna jest krotką. Praktycznie zmierzyć ją 

można szerokością dłoni, włożonej między ostatnie żebro a biodro. Krótka 
słabizna jest węższa od szerokości dłoni.

■ w h sP0J0Qa słabizna nie posiada wcale zagłębienia. Krótka
i Obrze spojona słabizna jest nieodzowną zaletą konia wierzchowego, 
gdyż tylko w tym razie przód jest należycie połączony z zadem.

ezeli przestrzeń między ostatniem żebrem a biodrem jest długa 
p. szeisza od dłoni, a nadto wklęsła, wtenczas zowie się długą 

i wiot <ą. Tego rodzaju słabizny, połączone z długiemi lędźwiami, są 
wa .we, g jż konie o długiej i wiotkiej słabiźnie nie są zdolne do 
wytrwałej pracy.

W stanie spoczynku zauważać można nieznaczne podnoszenie się 
i upadanie słabizn podczas wdychania i wydechania. Poruszenia tego 
io zaju zwiększają się jednakże znacznie podczas biegu lub natężającej 
pracy wogole; w ostatnim wypadku koń, jak mówią, robi bokami. Je
żeli koni w czasie spoczynku robi bokami, lecz przytem wcale nie 
gorączkuje, to objaw ten jest oznaką dychawicy.
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Brzuch.
Brzuch stanowi dolną część tułowia i dzieli się na przednią, 

środkową i tylną. . , , , , , . ,•
Koń dobrze zbudowany powinien mieć brzuch zaokrąglony . j. 

ani zanadto obszerny, ani też zbyt szczupły, a przebiegający w je
dnej płaszczyźnie z przodu ku tyłowi.

Brzuch zanadto rozszerzony na boki i ku dołowi nazywa się „o - 
wisłym czyli brzuchem zapuszczonym“. Chociaż szpeci on koma, me 
jest jednakże bynajmniej wadą u koni roboczych, lub u klaczy, które 
kilkakrotnie rodziły.

Rozróżniamy:
1. Brzuch obwisły miewają konie lęgowate, lub karmione prawie

wyłącznie sianem i trawą, niemniej klacze w późniejszym wieku które 
się wielokrotnie źrebiły. U koni wierzchowych brzuch obwisły jest 

znaczną wadą. . . .
2. Brzuch podkasany zwęża się ku tyłowi i wznosi się coraz wy

żej, tak że koń ku tyłowi staje się nadzwyczaj wązki. Konie z pod- 
kasanym brzuchem są najczęściej chore i jedzą źle, zazwyczaj mie 
wają płaskie żebra i są niezdolne do wytrwałej pracy. Wyjątek sta
nowią tylko konie angielskie pełnej krwi w kondycyi wyścigowej.

3. Brzuch smukły jest prawie tej samej objętości ja i pierś, 
uchodzi za piękny i wysoce jest ceniony u wierzchowców.

Nogi przednie.
Nogi przednie stanowią podporę przodu ciała końskiego i mają 

zadanie przeciągania ku sobie ciężaru ciała popchniętego tylnemi 
nogami i przenoszenia go naprzód.

Przedewszystkiem zwraca się uwagę na kierunek czyli ustawienie 
nóg przednich. Powinny obie być ustawione pionowo i przebiegać rów
nolegle obok siebie i to w pewnej odległości. ,

Zboczenia od prawidłowego ustawienia nóg, są: . . .
1. za wazko ustawione zwykle u koni o wązkiej i płaskiej piersi, lego 

rodzaju konie skłonne są do strychowania się, co jest znaczną ich wadą;
2. zanadto szeroko ustawione połączone są Z piersią szeroką 

(lwią). Chód takich koni jest ciężki i chwiejący, a z tego powodu me 
nadają się do rączego biegu;

3. zanadto wysunięte naprzód nabywają konie albo z przyzwy
czajenia, jak n. p. wierzchowce, albo podczas choroby nog wskutek 

znacznego bólu, ochwatu i t. p.;
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4 podsunięte pod brzuch są albo wrodzone, lub też nabyte w,' 
tek natężenia i osłabienia nóg tylnych. ’ WSKU'

Łopatka.

"9 s”“ ”°si ».i.

Łopatka łączy się z ramieniem i tworzy staw barkowy wznosi 
się on na przedzie piersi i stanowi wyniosłość barkową. ’ 

cześć aTa 7atka J6St U8tawiona “kośnie, w ten sposób, iż dolna jej ęsc sięga do pierwszego, górna zaś szóstego żebra. Od budoiy 
ustawienia łopatki zależy przeważnie siła i wydatność ruchów nóg 

S" to Jl2“Sal“*•  8ie ■" “*•  ólugożó i szc
rokosc łopatki, ale przeważnie 1 jej kierunek ukośny. U koni noci«- 

X.«4Sowel Wima8’ 8,9 0,1

«oeó ,D^rZt iud<"r“a *°p«tka  powinna mieć dwie zalety t. j. dłu
gosz 1 szerokość, a nadto „łożenie w kierunku jaknajwiecoi ukiśnym 
“X°X r‘ta ipo8“da długi’ 
wyrzucaia ncói o ł“P“tŁ! ° "el" wydatniejszo i konie takie 
tem siebie ,!|.P "y “,aprZ°d’ gdy P™“™« mające łopatki krótkie 

s“n. i dla te “er°tie ,Op“ki pMi‘d‘« S™»«
Łona ki 7' energicznie. 
Łopatki krótkie i wązkie są słabe.

ców £euUkośnił0Pałtki j68t DadzW^czaJ waŹQym mianowicie wierzchow
ców, im ukosmej ułożone, tem konie wznoszą wyżej nogi przednie

Lt ”adt0 8hÓd kmi ” fopalk“k “k»“«h j“‘ 
przyjemny, metrzęsący i pewny, gdyż każde uderzenie nogi o ziemię 
łamie się tem lepiej, im ukośniej łopatki leżą. § §
łopatki dłunipP°ZdU- ‘‘‘’"i Wier2Cłl0We P°™y koniecznie posiadać 
z minnoTc’■ UkO nie UStaW,One- Ustawienie to jest najodpowiedmej-

wione mak wX 7 P1'08^ Stromo usta
lą . ięk8Zy’ rozwarty, przez co traci koń nietylko na sile ale 

1 na rączosci; nadto ma chód krótki, twardy i trzęsący 
patki zwieżir^r ł°Patek 2 kIatkii Pler8i0^ r°™a 10- 
P więzle i wiotko przymocowane. Zwięzłemi zowią sie łopatki 
SX*  j". kl“‘ki, ani zanadto krótko’, 1 X-’

wiotko. Jeżeli podczas ruchów nóg przednich wznosu, się zna-
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cznie w górę i naprzód, natenczas nazywają się wolnemi, jak n. p. 
u koni wyścigowych. ..... ,

Łopatki wiotkie są następstwem słabej budowy mięsni i menale- 
żytego przyczepienia się ich do klatki piersiowej. Widuje się je naj
częściej u koni o kłębie nizkim i zaokrąglonym. U takich to koni 
podczas chodu zapada się klatka piersiowa pomiędzy łopatkami, tułów 
obniża się a łopatki występują w górę.

Łokieć.
Po obu stronach klatki piersiowej sterczy wyrostek łokciowy, słu

żący za punkt przyczepienia się nadzwyczaj silnym wyprężaczom przed
ramienia. Im on jest dłuższy i grubszy, tern są silniejsze mięśnie i tem 
wydatniejsze ruchy przednich nóg.

Dobrze zbudowany wyrostek łokciowy powinien być długi i skie
rowany wprost ku tyłowi, nigdy zaś zbliżony do klatki piersiowej (na 
wewnątrz wykręcony) lub znacznie oddalony na zewnątrz.

W pierwszym wypadku wykręcenie wyrostka łokciowego na we
wnątrz pociąga za sobą nieprawidłowe ustawienie nog przednich, które 
nazywamy francuzkiem lub tanzmistrzowskieni. Wada ta polega na 
nieprawidłowej budowie całej przedniej nogi, a mianowicie na tem, że 
wyniosłości barkowe nie wysterczają w prostym kierunku na przód, 
lecz zwrócone są nieco na zewnątrz, wyrostki łokciowe zaś skieiowane 
na wewnątrz ku klatce piersiowej. Skutkiem tego przody kopyt odda
lają się od siebie, są bowiem wykręcone na zewnątrz, przeciwnie zaś 
zbliżają się piętkami zanadto ku sobie. Konie z tanzmistrzowską usta
wą nóg strychują się zazwyczaj.

W drugim wypadku, wyrostek łokciowy zwrócony jest na ze
wnątrz, co jest znaczną wadą. Przody kopyt zwracają się na we
wnątrz t. j. ku sobie, a piętki oddalają się; konie z taką wadą nie 
są przydatne pod wierzch, są jednakowoż dobre do pociągu po
wolnego.

Na wyrostku łokciowym znajduje się czasami guz łokciowy, po
wstający z ucisku oceli lub podkowy, jeżeli koń kładąc się na ziemię 
podsuwa nogi pod siebie, w jakim to razie spoczywają ocele na wyrostach 
łokciowych.

Przedramię.
Przedramieniem jest część nogi przedniej, sięgająca od łokcia az 

do kolana przedniego. Przedramię łączy się z ramieniem u góiy pod
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kątem rozwartym, kierunek ramienia jest bowiem ukośny, a przedra
mię przebiega prostopadle i spoczywa na kolanie.

Od długości przedramienia zależy mniejsza lub większa wydat- 
ność chodu. Im dłuższe przedramię w stosunku do nadpęciny, tein koń 
wydatniej wyrzuca nogi naprzód, a tern samem i chód ma szybszy. 
Z drugiej strony taki koń (o krótkiej nadpęcinie a długiem przedra
mieniu) podnosi nogi o wiele niżej, aniżeli koń o krótkiem przedramieniu.

Konie wschodnie i angielskie mają daleko dłuższe przedramię 
w stosunku do nadpęciny od koni hiszpańskich lub neapolitańskich, 
które odznaczają się znów krótkiem przedramieniem a długą nadpę- 
ciną. Dlatego też arabskie i angielskie podnoszą nogi nieznacznie 
w górę, odznaczają się jednakowoż chyżością, gdy przeciwnie hiszpań
skie i neapolitańskie wznoszą je wysoko, a nie są rącze.

Kolano przednie.
Dobrze zbudowane kolano powinno patrząc z przodu być nad

zwyczaj szerokie i płaskie, z tyłu nieco zaokrąglone i prostopadle usta
wione, pojedyncze zaś kostki ostro i dobitnie zarysowano. Badając ko
lana przednie, zwraca się uwagę, ażeby na przodzie nie znajdywały 
się miejsca pozbawione sierści lub zgrubiałości skóry, gdyż to oznacza 
że koń pada na kolana, co znowu znamionuje pewne osłabienie stawu 
kolanowego. Nowonarodzone źrebięta miewają zawsze stosunkowo da
leko grubsze kolana, aniżeli w późniejszym wieku; im grubsze i szer
sze są, tern silniejszej budowy można się spodziewać na przyszłość.

Zboczenia od kształtów prawidłowych są następujące:
1. Kolano wygięto na przód (kozieniec) może być wrodzone lub 

nabyte. Jeżeli jest wrodzone, zarazem silnie zbudowane, wtedy nie 
jest wadą rzeczywistą, lecz tylko błędem piękności. Jeżeli zaś kolano 
wygię^e naprzód wytworzyło się pod wpływem natężenia i nadmiaru 
pracy, czyli jak się mówi, koń zerwał nogi, natenczas kolano takie 
jest słabe, a kon nie może już być pod wierzch przydatnym. W za
przęgu jednak wada ta niewiele mu szkodzi. Czy kolano jest wygięte 
od urodzenia lub czy są nogi zerwane, łatwo można rozpoznać w chwili, 
gdy podniesie sięjednąnogę i cały cięźarprzodu spocząć musi na nodze 
wygiętej. Jeżeli wada jest wrodzona, natenczas noga, na której spo
czywa ciężar nie zmieni swego położenia, gdy zaś wyrówna się do 
linii prostopadłej, mamy dowód, że wada ta została nabyta.

2. Kolano wygięte ku tyłowi jest zazwyczaj wrodzone i słabe.
3. Kolano wązkie i słabe bywa na przodzie zaokrąglone i nie

wybitnie zarysowane, tak że wcale nieznacznie przechodzi w przed- 
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mie i nadpęcie. Tego rodzaju wadliwe kolano połączone jest zazwy
czaj z nadpęciem wrzecionowatem, jest przeto słabe, a koń taki do 
Wytrwałego biegu nieprzydatny.

4. Kolana za blizko ustawione albo też zanadto oddalone od siebie 
(konie wązkie i szerokie w kolanach), są o tyle tylko wadliwemi, ze 
chód takich koni nie jest tak pewny, jak chód mających ustawione 
prawidłowo.

Nadpęcie.
Znawcy przypisują wielką wagę dobrej budowie nadpęcin. Z przodu 

widziane powinny być u góry nieco szersze i zwężać się nieznacznie 
ku dołowi, nadto odpowiednio grube i prostopadle ustawione. Widziane 
z boku powinny być jaknajszersze i odgraniczać się wyraźnym po
dłużnym rowkiem od ścięgiem zginaczy (korony i kopyta), które prze
biegają na tylnej stronie nadpęciny.

Niemniej obydwa nadpęcia winny być ustawione równolegle do 
siebie i nie posiadać znacznej długości. Nadpęciny długie, wązkie 
i okrągłe, czyli jednem słowem cienkie (wrzecionowate, piszczalkowate) 
są wadliwe, gdyż są oznakami znacznej delikatności układu kostnego 
i niewielkiej wytrwałości.

Na tej części nogi napotyka się często rozmaite wady i tak.
1. narosła kostne (martwe kości. Uberbeine). Znajdują się za

zwyczaj na górnej i wewnętrznej stronie kości nadpęcinowej. Dostrzedz 
je można okiem, a nadto posuwając palcem wzdłuż nadpęciny uczuwa 
się wyraźnie narośl nieco wzniosłą i twardą. Rzadko kiedy martwe ko
ści są szkodliwemi, a kulawiznę wywołują tylko wtenczas, jeżeli są je
szcze zupełnie świeże lub umieszczone w miejscu, którem przebiega 
ścięgno.

2. Zgrubienie ścięgien zginaczy (Sehnenklapp) powstaje wskutek 
wielkiego natężenia podczas biegu. Posuwając palcami wzdluz ścięgien 
czuje się na pewnem miejscu znaczne zgrubienie. Wada ta u wierz
chowców jest nadzwyczaj doniosłą, ponieważ z czasem ścięgna skra
cają i to tak znacznie, że początkowo tylko pęcina jest ustawiona 
stromo, później zaś cała noga nabiera kształtu szczudłowatego.

3. Opoje (Gallen) stanowią obrzękłości miękkie wzdluz przebiegu 
ścięgien zginaczy powyżej pęciny. Dla koni pociągowych opoje nic 
maja wielkiego znaczenia, gdyż są prawie zawsze mebolesne i nie 
przeszkadzają wcale w biegu; u wierzchowców stanowią znaczną wadę.

Barański. Hodowla.
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Pęcina.
Dobrze zbudowana pęcina powinna być grubszą od nadpęciny, 

nadto ustawioną ukośnie, jednakże ani zanadto stromo, ani też zanadto 
poziomo.

Szlachetne konie jak n. p. arabskie i angielskie miewają pęciny 
długie, pospolite zaś krótkie. Im dłuższa pęcina, tern ukośniej jest 
ustawiona, konie z pęcinami długiemi odznaczają się chodem elasty- 
stycznym i przyjemnym dla jeźdźca, ponieważ przy każdem uderzeniu 
nogi o ziemię pęcina znacznie się ugina. Dlatego też poszukuje się 
wierzchowców z długiemi pęcinami, aby nie trzęsły, lubo z drugiej 
strony konie takie zużywają wiele sił, gdyż ścięgna znacznie naciągają 
się w szybkim biegu. U koni pociągowych, używanych do pracy po
wolnej, gdzie bynajmniej nie chodzi o chód elastyczny i poddajny, 
przenosi się pęciny krótkie i grube, które są daleko silniejsze. Oprócz 
tego konie o krótkich pęcinach, jeżeli ciągną ciężary, mogą się za
pierać daleko lepiej, aniżeli konie o pęcinach długich.

Długie pęciny koni pospolitych są wadą, rzadko bowiem kiedy 
mają tak silne ścięgna i więzadła, iżby nie zmęczyły się w krótkim 
czasie i aby pęciny nie uginały się przy każdym kroku prawie do sa
mej ziemi.

Co do kierunku, pęcina prawidłowo zbudowana powinna tworzyć 
z płaszczyzną ziemi kąt o 45°. Jeżeli jest mniejszy, natenczas przybiera 
pęcina kierunek więcej ku ziemi zbliżony i staje się zanadto ukośną. 
Tego rodzaju ustawioną pęcinę nazywamy miękką. Przy znaczniejszej 
nieprawidłowości pęcina przybiera kierunek prawie poziomy, tak że 
przy każdem stąpieniu obniża się staw pęcinowy znacznie, a koń taki 
przestępuje, to znaczy dotyka nawet ziemi szczoteczką pęcinową. Taki 
chód nazywa się niedźwiedzim.

Jeżeli kąt, jaki tworzy pęcina przedłużona w kierunku swej p0' 
chyłości z płaszczyzną ziemi, powiększy się, natenczas pęcina ustawiona 
jest stromo. Ustawienie takie nie jest bynajmniej wadą, mianowicie 
u koni pociągowych, ale wcale niepożądanem u wierzchowców, gdyż 
koń taki trzęsie w biegu. Jeżeli zaś pęcina ustawioną jest albo zanadto 
stromo lub nawet zupełnie prostopadle, wtedy staje się wadą, bo w * 
kim razie konie przeginają się w stawie pęcinowym naprzód tak, 1Z 
górna i przednia część pęciny zbliża się do ziemi.

Strome lub prostopadłe ustawienie pęciny powstałe skutkiem zro 
śnięcia się stawu lub też skrócenia ścięgien zginaczy, tworzy tak zwa <. 
nogę szczudłowatą.
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Korona i kopyto.
O koronie nie wiele da się powiedzieć, nadmienić jednakże wy

pada, że na przedniej części korony tuż nad kopytem napotyka się 
czasami wady, jak np. zatrat lub obrączkę kostną.

Zatrat korony objawia się najczęściej w zimie, gdy konie są 
ostro kute, zdarza się bowiem, że koń przydeptuje jedną nogą drugą 
i kaleczy się ostremi ocelami lub gryfami.

Obrączka kostna (Ringbeiri) znajduje się na przedniej części ko
rony tuż ponad kopytem, na której zauważać można zgrubienie kostne 
otaczające wkoło koronę. Ponieważ rodzice mające tę wadę przele
wają ją na potomstwo, przeto należy wykluczać ich od rozpłodu.

Kopyto jest ostatecznem zakończeniem nogi i jest nadzwyczaj 
ważnem w budowie tego zwierzęcia, wszystkie bowiem konie z wadli- 
wemi kopytami nie są użyteczne do wytrwałej pracy. Dlatego też ba
czną uwagę należy zwracać na budowę kopyt, tembardziej, że rodzice 
przekazują potomstwu nietylko prawidłowy kształt, ale i wadliwą bu
dowę rogu.

Dobre kopyto powinno być ustawione ukośnie i tworzyć z pła
szczyzną ziemi kąt o 45°, ściany boczne kopyta i ściany kątne nie 
powinny być ani zanadto zbliżone, ani zanadto oddalone od siebie. Do 
nieprawidłowych kopyt należą:

1. Strome czyli ośle, jakiem nazywa się kopyto wązkie, ze ścia
nami spuszczaj ącemi się ku ziemi nadzwyczaj stromo i z tego względu 
mające podobieństwo do oślego. Wyższym stopniem stromego jest kopyto 
ściśnięte (Zwanghuf), ściany boczne i kątne takiego są ściągnięte ku 
podeszwie, tak że całe kopyto jest nadzwyczaj zwężone i małe.

2. Płaskie jest nadzwyczaj obszerne, a ściany jego spadają nie
znacznie i nadzwyczaj ukośne ku ziemi, podeszwa jest szeroka, i nie 
wygięta w górę jak u prawidłowego kopyta, lecz płaska. Kopyto pła
skie miewają konie ciężkie lub przebywające ciągle na moczarach 
i mokrych łąkach.

Jeżeli podeszwa kopyta takiego jest wygięta w przeciwnym kie
runku, niż w stanie prawidłowym t. j. ku dołowi, kopyto takie nazywa 
si§ pełnem.

3. Guzowate (kłębiste, kołtunowate, Knollhuf) jest zmienione 
chorobliwie z wydłużoną i sterczącą naprzód przednią ścianą kopyta 
w kształcie guza. Podeszwa wygięta jest ku dołowi a ściany boczne, 
kątne i wspory nadzwyczaj stromo ustawione.

17*
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4. Skośne (krzywe), może być ukośne od zewnątrz albo od we
wnątrz w ten sposób, że ściany boczne, kątne i wspory jednej strony 
wciągają się, wskutek czego kopyto robi się u góry szersze, u dołu 
węższe. Jeżeli ściany boczne, kątne i wspory wciągnięte są z obydwóch 
stron, będzie to kopyto ściśnięte.

5. Obrączkowe ma na ścianie rogowej poprzecznie przebiegające 
wyniosłości i wklęsłości, tak że tworzą się same obrączki. Nie jest 
ono jednak wadliwem i powstaje wskutek niejednostajnego wzrostu 
rogu.

Oprócz wadliwej budowy kopyt, zdarzają się częstokroć rozmaite 
uszkodzenia zarówno na kopytach prawidłowych jak i wadliwych. 
Takiemi są: .

1. Podbitek czyli stłuczenie podeszwy (sztyngel).
2. ściana pusta czyli wydrążona,
3. rozszczepienie rogu, bądź to podłużne, bądź też poprzeczne 

(szczelina, rozpadlina),
4. zagwożdżenie,
5. nagwozdżenie (przebicie podeszwy),
6. zatrat,
7. gnicie strzałki i rak strzałki.

Nogi tylne.

Nogi tylne składają się z pojedynczych części a mianowicie: uda 
przedudzia, stawu skokowego (przegubu), nadpęciny, pęciny, korony 
i kopyta.

Jedną z najważniejszych części ciała końskiego są nogi tylne, 
czyli w ogólności cały zad. Zad bowiem służy nietylko za podporę 
tylnej części ciała, lecz przeważnie do popychania całego ciężaru na
przód. Dlatego też zwraca się baczną uwagę na budowę zadu, jeżeli 
idzie o siłę pociągową lub potrzebną do skoku i wytrwałego biegu.

Co do ¡kierunku nóg tylnych rozróżniają następujące nieprawi
dłowe ustawienia:

1. Nogi podsunięte pod brzuch. W tym wypadku nogi tylne prze
biegają w kierunku ukośnym naprzód i podsuwają się zanadto pod 
brzuch. Takie ustawienie nóg jest albo wrodzone, albo nabyte, bądź to 
wskutek wielkiego zmęczenia, bądź też wskutek choroby.

2. Nogi wysunięte zanadto w tył napotyka się często u koni 
dresowanych, wskutek przyzwyczajenia.
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Wymienione ustawienia nóg tylnych zaliczać wypada raczej do 
błędów piękności, aniżeli do wad rzeczywistych.

Udo.
Udo sięga ku górze aż do krzyża, ku dołowi do kolana tylnego. 

Część ta okryta jest znaczną masą mięśni i nazywa się pospolicie po
śladkiem.

Dobrze zbudowane udo winno być należycie długie, ustawione 
ukośnie i otoczone ze wszystkich stron silnemi i wydatnemi mięśniami, 
gdyż tylko takie rokuje siłę i rączość w biegu.

Przedudzie (goleń).
Przedudzie, czyli jak niektórzy zowią spodnie, porównać można 

z przedramieniem nogi przedniej, bo ma to samo znaczenie w ruchach 
nóg tylnych, co przedramię w ruchach nóg przednich.

Im dłuższe i grubsze przedudzie, tern jest lepsze, gdyż siła i rączość 
konia jest tern większą. Dlatego też cenią się wysoko konie z długiem 
przedudziem, zaopatrzonem w silne i wydatne mięśnie. W takimto wy
padku mówi się także, że koń znajduje się w grubych czyli pełnych 
spodniach. Przeciwnie zaś, gdy zad jest krótki, mięśnie przedudzia 
cienkie i źle rozwinięte, nazywają to cienkiemi spodniami. Konie o de
likatnie i słabo rozwiniętem przedudziu nie są odpowiednie ani pod 
wierzch ani do pociągu.

Staw skokowy czyli przegub.
Prawidłowa i silna budowa stawu skokowego ma bardzo wielkie 

znaczenie nietylko u koni przeznaczonych do rozpłodu, ale i wszystkich 
innych, albowiem lekkość, siła i wytrwałość w ruchach nóg tylnych 
zawisła przeważnie od należytej budowy przegubów. Tę część ciała 
bada się zazwyczaj o wiele oględniej, aniżeli inne, ponieważ po prze
gubach rozpoznaj e się silne lub słabe ufudamentowanie ciała, niemniej 
napotyka się tutaj częstokroć wadę, zwaną szpatem czyli włogacizn^.

Na stawie skokowym rozróżnia się dwie płaszczyzny t. j. pła
szczyznę wewnętrzną i zewnętrzną; z przodu znajduje się zgięcie, 
z tyłu sterczy wyrostek kości piętkowej, do którego przyczepione jest 
ścięgno Achilesa.
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Dobrze zbudowany przegub cechuje się długością i grubością 
przebiegiem równoległem do drugiego, z miernem na przodzie zgięciem 
tworzącem kąt o 150°. Skóra powlekająca staw skokowy powinna być 
delikatna, dobrze i ściśle przylegać do kości, tak aby wszelkie wy
rostki kostne i zagłębienia były widoczne, jednem słowem staw powi
nien być suchy, czysty i twardy.

Co do kierunku przeguby winny przebiegać równolegle do siebie, 
wyrostki piętkowe sterczeć w tył z oddaleniem od siebie mniej więcej 
10 cm. Pamiętać należy, że wyrostki piętkowe nie są skierowane na
wet w stanie prawidłowym zupełnie ku tyłowi, lecz zwrócone są za
wsze, lubo nieznacznie, cokolwiek ku sobie. Dopiero gdy wyrostki są 
zanadto do siebie zbliżone, konie nabierają ustawienia krowiego, co 
naturalnie znacznie je szpeci.

Przeguby zaokrąglone, wązkie i słabo rozwinięte są wielką wadą, 
zdradzają bowiem brak siły i wytrwałości.

Przyglądając się przegubom z tyłu, dostrzega się na wewnętrznej 
stronie prawidłowo zbudowanego stawu, dwie wyraźnie zarysowane wy
niosłości. Górna i zarazem przednia wyniosłość wystercza nieco więcej, 
poniżej tejże znajduje się zagłębienie, a jeszcze niżej wypukłość więk
szego rozmiaru od górnej, lecz mniej stercząca. Wyniosłość dolna prze
biega od przodu ku tyłowi i gubi się nieznacznie w nadpęcinie.

Przy badaniu stawów skokowych należy zawsze porównywać je
den staw z drugim, czy nie znajduje się jaka nieprawidłowa ■wynio
słość znamionująca szpat.

Szpat czyli włogacizna jestto wielką wadą mianowicie u koni 
wierzchowych, gdyż pociąga za sobą kulawiznę. Szpat występuje po 
wewnętrznej stronie i na dolnej części stawu skokowego w kształcie 
twardego wyrostka kostnego. Dla wyśledzenia go należy porównać ze 
sobą obydwa przeguby. W tym celu ustawia się konia na równem 
miejscu i rowno obiema tylnemi nogami. Następnie stanąwszy na kilka 
kroków przed koniem, zagląda się z przodu między przeguby, porów- 
nywując wewnętrzną płaszczyznę jednego przegubu z drugim. To samo 
należy powtórzyć stanąwszy z tyłu konia. Tym sposobem najłatwiej 
dostrzeże się różnicy między prawidłowo a wadliwie zbudowanym prze
gubem. Rozpoznanie włogacizny jest tern trudniejsze, im mniejsza jest 
wyniosłość kostna, lub jeżeli obydwa przeguby posiadają tę sarnę wadę 
w jednakowym stopniu.

Szpat powstaje wskutek znacznego i długiego natężenia koni 
w pracy: z początku następuje zapalenie stawu i okostnej, następnie 
wytwarza się wypocina kostna, która spaja z sobą kostki stawu sko-
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Vnwe<ro. Dopóki zapalenie jest świeże, dopóty szpat jest bolesny i ko
nie mocno utykają na cierpiącą nogę. Jeżeli zaś już stan zapalny prze
minął i kości zrosły się z sobą, natenczas szpat jest mebolesny i konie 
nie kuleją wcale, lub tylko po większem zmęczeniu. W każdym razie 
najlepiej można rozpoznać kulawiznę i podrywające ruchy, jeżeli kon 
przez kilka minut trzyma nogę chorą wysoko w górze i raptem zostanie 
zmuszony do biegu. • i

Włogacizna należy do wad dziedzicznych, dlatego tez koni w o- 
eatvch nie należy używać do rozpłodu, gdyż rodzice przelewają na 
młode wprawdzie nie samą włogaciznę, ale skłonność do wytworzenia 
sie tej wadv t. j. słabe stawy skokowe. .

Tak zwany z niemieckiego „blutszpat“ nie jest włogacizną w sci- 
słem tego słowa znaczeniu, lecz żylakiem (rozdętą żyłą) na przedniej 
stronie stawu skokowego. Żylak na przegubie jest tylko błędem pięk
ności, gdyż nie przeszkadza wcale koniowi w odbywaniu swobodnych 

ruchów. .
Oprócz włogacizny niekiedy spostrzega się na przegubie.
1. Opój przegubowy. Jestto obrzękłość miękka, wywołana wsku

tek nagromadzenia się cieczy w torebce stawowej; jest on widoczny 
albo na przedzie, t. j. w zgięciu lub z tyłu po obydwóch stronach 
ścięgna Achilesa, w ostatnim wypadku nazywają go także opojem krzy
żowym. Lubo opoje przegubowe nie zmniejszają użyteczności koma, 
mimo to są wskazówką, że przebył poprzednio wielkie natężenia.

2. Pipak stanowi bolesne lub niebolesne zgrubienie ścięgna Achi- 
lesowego na górnym brzegu wyrostka pięty. Wada ta jest częstokroć 
rzeczywistą a nie błędem piękności, gdyż zmniejsza uzytecznosc koma. 
Powstaje wskutek mechanicznego obrażenia, gdy konie uderzają się 
silnie w piętę o słupy lub inne twarde przedmioty.

3. Modzel na pięcie (capelet, Eierhacke) jest miękką i okres oną
obrzękłością na szczycie i tylnym brzegu wyrostka pięty wskutek na
gromadzonej cieczy w torebce śluzowej podskórnej, znajdującej się 
w tern miejscu. Jest tylko błędem piękności i me zmniejsza użyte

czności konia. . . .
4 Zajęczą stopą (cowr&e, Hasenhacke) nazywają nieprawidłowe 

wygięcie tylnej części stawu skokowego; śledząc okiem wzdłuż pięty 
widać na niej pewną wyniosłość czyli krzywiznę w przebiegu pięty. 
Wada ta powstała wskutek zgrubienia więzadła, jest zazwyczaj wro
dzoną i nie ma żadnego znaczenia. Według Szwarzneckera napotyka się 
najczęściej zajęczą stopę u koni angielskich pełnej krwi.
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Nadpęcina tylna.

Jest nieco dłuższa i grubsza od przedniej, nadto różni się i tem 
że niema kierunku prostopadłego lecz nieco ukośny ku przodowi.

Pęcina tylna.
Jest zazwyczaj krótsza i delikatniejsza od przedniej, zarazem jest 

ustawiona dosyć stromo. Podobnie jak na pęcinie przedniej, można 
i tutaj zauważyć te same wady jak np. uginanie się pęciny zanadto 
w tył (chód niedźwiedzi) lub przeginanie się naprzód. Nadmienić także 
wypada, że nogi tylne daleko częściej strychują się o siebie, aniżeli 
przednie, są bowiem zazwyczaj tak ustawione, że ich przody zwracają 
się na zewnątrz (ustawienie francuzkie) a przeguby zbliżają się ku 
sobie.

Korona i kopyto tylne.

Korona tylna jest mniejsza od korony przedniej, jednakowoż grub
sza. I tutaj znajdują się czasami wady, jak n. p. obrączka kostna, 
zatrat i t. p.

Kopyto tylne różni się znacznie od przedniego, jest mniejsze, 
kształtu zbliżonego do serca, wyższe i więcej strome, aniżeli przednie. 
Do wad należy: kopyto rozszczepione, puste, płaskie, pełne, guzowate, 
gnicie strzałki, rak strzałki i t. p. Wady te występują atoli na kopy
cie tylnem daleko rzadziej aniżeli na przedniem.

Ruchy.
Samo oglądanie konia w stanie spoczynku nie wystarcza nigdy do 

dokładnego i sumiennego ocenienia jego użyteczności; należy go badać 
i podczas ruchu. Chód jest już z tego względu nadzwyczaj ważnym, 
gdyż od lekkości, rączości, siły i wytrwałości ruchów zależy mniejsza 
lub większa wartość konia. Niemniej najlepiej można poznać kulawiznę 
czyli chromanie dopiero, gdy się go przepędza. Dla tego też nie należy 
poprzestawać na oglądaniu konia tylko w czasie spoczynku, ale trzeba 
go koniecznie próbować w chodzie, najprzód w stępie, później w kłu
sie, a wreszcie w galopie. W celu rozpoznania wad a mianowicie ku- 
lawizny, najlepiej przepędzać konia kłusem, gdyż w chodzie tym uży



265

wa zarówno wszystkich czterech nóg i najsilniej wstrząsa całem ciałem. 
W kłusie uwydatnia się każde bolesne uczucie nóg przez naleganie bądź to 
na iedną bądź też na drugą nogę. Łatwa zresztą pojąć, że kon następując 
“ nogę bolesną i uczuwszy w niej ból, stara się jak najmniejszy cię
żar ciała przenosić na nią, wskutek czego stawia ją ostrożnie i lekko, 
a czuiąc mimo to ból,, podrywa zaraz w górę. Upada przeto tern bar
dziej na drugą nogę czyli przenosi ciężar nogi bolesnej na zdrową. 
Jeżeli n. p. koń przenosi cały ciężar zadu (t. j. nalega) na nogę tylną 
prawą, będzie to dowodem, że lewa tylna jest cierpiącą, gdyż ją stara 
sie uchronić od silniejszego wstrząśnienia.

Co do szybkości chodu koń ma następujące ruchy prawidłowe:
1. Stęp,
2. kłus,
3. galop,
4. skok,
5. inochód.

Stęp.
Stęp jest najgłówniejszym chodem konia, gdyż nim posługuje się 

najczęściej podczas pracy. Stęp jest zresztą najlepszą wskazówką do 
ocenienia i innych szybszych ruchów. ,

Stępem zowie się najpowolniejszy chód, którym kon stąpa leniwo, 
noga za nogą, ustawiając je krzyżowo. Na twardej ziemi słychać naj
wyraźniej cztery uderzenia kopyt. Jeżeli n. p. rozpoczyna chód prze
dnią nogą prawą, natychmiast wznosi się lewa tylna, następnie podnosi 
lewą przednią, a zaraz po niej prawą tylną. Ruchy nóg następują przeto 
krzyżowo, gdyż prawie współcześnie spoczywa ciężar ciała raz na le
wej przedniej i prawej zadniej nodze, drugi raz na prawej przedniej 
i lewej tylnej. Odpowiednio temu krzyżowaniu nóg, kon posuwa swój 
tułów w‘linii skośnej, raz więcej ku prawej stronie, drugi raz więcej 
ku lewej, z czego wynika kierunek chodu falisty.

Długość jednego kroku jest rozmaita, konie z łopatką wolną, dłu
giem przedramieniem a krótką nadpęciną robią o wiele większe i wy
datniejsze kroki, aniżeli konie przeciwnej budowy. Długość całego 
kroku (t. j. ruch wszystkich czterech nóg) wynosi w przecięciu półtora 
metra, a czas potrzebny do przebycia przestrzeni pięciu kilometrowej, 

mniej więcej godzinę. ... ■ ,
Stęp nadzwyczaj powolny i ociężały, jaki miewają n. p. konie 

ciężkie, nazywamy szłapem.
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Stęp nieco szybszy a przytem nieprawidłowy, nazywamy grędę 
Tego rodzaju stęp miewają konie gorące, powstrzymywane wędzidłem- 
ruch' ten wprędce męczy zarówno konia jak i jeźdźca.

Kłus.

Kłus jest nieco szybszym chodem, od stępa. Konie dzikie, lub 
na pół dziko żyjące, rzadko używają tego chodu i to tylko wtenczas, 
gdy z kroku przechodzą w galop, lub gdy z galopu w stęp. W prze- 
chodzie z chodu powolnego do rączego lub naodwrót używają kłusa. 
Konie oswojone (domowe) bardzo często chodzą kłusem.

W kłusie krzyżują konie nogi podobnie jak i wstępie, jednakże 
z tą różnicą, że dwie przeciwległe nogi podnoszą od razu w górę i osa
dzają je równocześnie na ziemię i tak n. p. najprzód podnoszą równo
cześnie przednią prawą i tylną lewą, a nieco później także razem prze
dnią lewą i tylną prawą. W chwili przemiany nóg ciało znajduje się 
w powietrzu. W tym chodzie słyszy się dwa regularne uderzenia ko
pyt o ziemię, gdyż wpadają na odmian od razu, raz jedna przednia 
i tylna, drugi raz druga przednia i tylna.

Co do rączości tego chodu rozróżniamy:
1. Trucht czyli dyrdanie, jestto mały i krótki kłusik. W truchcie 

nogi tylne nie wstępują w ślady przednich, lecz pozostają nieco w tyle.
2. Kłus prawidłowy czyli średni jest nieco szybszy od pierwszego. 

Nogi tylne wstępują w ślady przednich.
3. Ryś czyli kłus długi jest najrączejszym kłusem. W tym cho

dzie osadzają konie nogi tylne o wiele dalej przed śladami nóg przed- 
dnich, jak n. p. rysaki Orłowa.

Rozróżnia się nadto kłus przyjemny i miękki, jeżeli jeździec czuje 
słabe uderzenia i kłus twardy czyli dyrczący, jeżeli wstrząśnienia są 
silne i podrzucające.

Długość kroku w kłusie różni się znacznie od siebie, w przecię
ciu wynosi od 2’5 do 3'5 m. Dobrym kłusem przebiegają konie w je
dnej godzinie 15 kilometrów kilom. = 1 mila), niektóre nawet 
przestrzeń 30 kilometrową i zasługują wówczas na miano rysaków.

Galop.

Galop czyli czwał jest najszybszym chodem konia. Nie składa 
się on wcale z pojedynczych skoków czyli SUSÓW jak to dawniej błędnie 
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utrzymywano. W galopie koń albo wyrzuca naprzód lewą albo pra
wą nogę przednią, i ztąd rozróżnia się galop Z prawej nogi, Jeżeli 
prawą przednią nogą bardziej wyrzuca na przód i galop Z lewej nogi, 
gdy lewą taki ruch robi.

W galopie z prawej nogi koń zawieszony przez niejaki czas 
w powietrzu, upada na ziemię, najsamprzód lewą tylną nogą, mocno 
podciągniętą pod brzuch. W tej samej chwili, lewa tylna noga doty
kająca ziemi, popycha cały tułów naprzód. Natychmiast noga ta za
czyna się wyprężać (prostować), równocześnie zaś z tą czynnością 
spada prawa tylna w postawie mocno zgiętej a wraz z nią i lewa 
przednia. Prawa tylna wyprężając się, posuwa ciało naprzód. Do tego 
czasu wyprężyła się już lewa tylna i opuszcza właśnie ziemię, gdy 
w tejże samej chwili prawa przednia mocno naprzód wyciągnięta 
dotyka ziemi. Podczas tego ukończyła lewa przednia swą czynność 
i odbija się równocześnie z prawą tylną od ziemi. Gdy te obie prze
ciwległe sobie nogi opuszczają ziemię, cały tułów spoczywa jedynie 
tylko na prawej przedniej i na niej przegina się na przód. Nie nale
ży jednakże sądzić, jakoby cały ciężar ciała spoczywał na przedniej 
prawej. Wreszcie i ta opuszcza ziemię — a całe ciało zawieszone 
jest w powietrzu, dopóki lewa tylna, podciągnięta pod brzuch, nie 
osiądzie na ziemi, aby rozpocząć na nowo wyż opisaną czynność.

W krótkości ruchy galopowe są następujące: koń zawieszony 
w powietrzu, osadza nasamprzód lewą tylną, nieco później prawą tyl
ną i lewą przednią a wreszcie prawą przednią — w tej chwili opusz
cza lewa tylna ziemię, po tej prawa tylna i lewa przednia a w końcu 
prawa przednia i naówczas ciało zawieszone jest w powietrzu.

W galopie z lewej nogi dotyka nasamprzód ziemi prawa tylna, 
później lewa tylna i prawa przednia, a wreszcie lewa przednia etc. 
W ogólności galopują konie chętniej z lewej, aniżeli z prawej.

Co do rączości galopu rozróżniamy:
1. Galop krótki (kurzgalop) jest wysoki a krotki, zwany także 

galopem szkolnym, gdyż tym chodem posługują się konie dresowane. 
W krótkich skokach galopują powoli i prawie na jednem miejscu, przy- 
czem słyszeć można cztery uderzenia kopyta.

2. *Galop  krótki czyli czwał o wiele szybszy od pierwszego, jest 
naturalnym ruchem koni w szybkim biegu. Tu słyszy się tizy ude
rzenia kopyta.

3. Kariere czyli przeczwał (ventre à terre) jestto najszybszy ruch 
w ogóle. Przeczwałem biegną n. p. konie wyścigowe na wyścigach. 
W karierze słyszy się dwa uderzenia kopytami, jedno uderzenie przy 
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równoczesnem uderzeniu nóg przednich o ziemię, a drugie tylnych 
W tym ruchu wydłuża się tułów znacznie, głowa i szyja są wycią
gnięte poziomo, nogi przednie wzniesione ku przodowi a tylne skulone 
prawie obok siebie pod brzuchem.

Długość jednego skoku w galopie wynosi 3-5 do 7-0 metrów. 
Zdarzają się czasami na wyścigach bieguny tak wielkiej chyżości, iż 
przebiegają w jednej sekundzie 14 metrów, czyli mniej więcej około 
850 metrów na minutę. W takim nadzwyczaj szybkim biegu, koń robi 
12-5 kilometrów (l3/4 mili) w kwadransie.

Skok.

Skok odbywa się w następujący sposób. Przód odbija się oby
dwoma nogami od ziemi, gdy tymczasem tylne obok siebie ustawione 
zginają się znacznie i wyrzucają przez raptowne wyprostowanie się 
w przegubach cały ciężar ciała naprzód. Teraz następuje właściwy 
skok, podczas którego koń zawieszony jest przez chwilę w powietrzu 
poczem spada na ziemię. Co się tyczy osadzania nóg (lądowania) po 
przesadzeniu jakiejś zapory, to dotykają ziemi najsamprzód albo nogi 
przednie albo tylne, lub wszystkie cztery równocześnie.

Przy skokach na odległość jak n. p. przy przesadzaniu rowów spa
dają zazwyczaj konie na przednie nogi. Skok taki wstrząsa nadzwy
czajnie jezdźcem, ale i dla konia jest niebezpieczny, łatwo bowiem może 
się wywrócić lub nadwyrężyć ścięgna i więzadła.

Przy skakaniu w górę spadają tylko konie niewyuczone na nogi 
przednie, zazwyczaj zaś na wszystkie cztery lub na zadnie.

Skok nazywa się jelenim, jeżeli konie w locie podsadzają wszyst
kie cztery nogi pod brzuch i lądują wszystkiemi na raz.

Inochód.

Inochód jest chodem naturalnym lub wyuczonym. Inochodźca pod
nosi i ustawia równocześnie przednią prawą i tylną prawą nogę a na
stępnie obydwie nogi lewe. Przy każdym kroku słyszy się dwa ude
rzenia kopyta, odpowiednio stawianiu nóg raz jednej raz drugiej strony.

Chód ten miewają wyjątkowo niektóre konie jak n. p. kuce 
szkockie, normandy i t. p., najczęściej atoli nabywają go konie przez 
dresurę.
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w iuochodzie chwioje się koń raz na jedn, to
. ■ dla ieźdźca jest inochód nadzwyczaj przyjemny, raz J

v .xżw“ieśc7 DmaS7^e td.r:x 

wicB Wya^“? ’ 8 a, podróżowano konno po lichych drogach dzrś 
ceniono, mianowicie guy p ,lłr„Vmał sie tylko na Wscho-

jest używać równocześnie obydwóch nog j J J
sposobem do inochodu.

Ruchy nieprawidłowe.

Do tych zaliczamy.
1 rhńrf Q7proki miewają konie z szeroką piersią.■ ciw wazki przeciwny pi.™—, >t wynikiem walnej 

pi.™ iub w ogóio wjo ustawionych nóg. Mniej szkodliwy jest M 
Zki n"g przednich,'o wiele więcej tylnych, gdyk Uktę korne na,- 

ezękciej >t mch nieprawidłowy, gdy ko-

ni. stawiaj, n.gi * - 
wnątrz, druga zas po za tę i na Krzyz. rizj J 
*at’7« czyn Wartowanie ¡.—^2 JŻ 

zginając nogi w kolanach -wyrzucają je} nl\z° zewnątrz. Taki
przyczepiona do podeszwy, me odlatuje w ty , 
chód szpeci konia i męczy go szybko. . nfjprZa kopytem

5 Strvchowanie polega na tem, że jedna n g . * , .

7khXwskntek czego wytwarzaj, sic.nade,bolesne obrasema. Na,- 

częściej podlegają tej wadzie korne ° wygietych stawach
wa nósr lub przy nader rozwartych i na zewnąu jg? j 
skokowych afto wreszcie w skutek nieprawidłowego okucia ^pyt

6 zacinanie czyli ściganie się nóg zachodzi wtenczas, gdy tylne 
nogi wysuwają się tak dalece naprzód, że uderzają o piętki lub o pod
kowy nóg przednich, wskutek czego w pierwszym wypadku ramą się 
piętki, w drugim słychać ciągłe kłapanie po ow.
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. Chód koguci czyli podrywacz jest wadą odznaczającą się tem 
ze kon podrywa jedną Inb obydwie nogi tylne w gorg i wznosi ją przy’ 
tem o wiele wyżej i szybciej, aniżeli prawidłowo. Przyczyna podry 
wama jest kurcz mięsni, włogacizna lub też inne nieznane przyczyny 
Zazwyczaj podrywanie pojawia sig tylko z początku przy rozpoczynaj 
cym się chodzie, po dłuższym podrywaniu ustaje.

Wady zwrotowe.

Zdarzają się niekiedy wady, dla ludzi nieobznajomionych ze sztuka 
weterynaryjną nader trudne do rozpoznania i najczęściej nie widzialne 
Istnienie ich zmniejsza tak dalece wartość zwierzęcia, że stają sie nie
użyteczne do zwykłych usług i tracą wartość zupełnie. Do takich wad 
zwanych wadami zwrotowemi zaliczamy u koni: dychawicę, koller 
jasną ślepotą, miesięczną ślepotę i t. d.

Ażeby więc uchronić kupującego, który najczęściej nie jest znawcą 
kom, od niechybnej straty, jakie pociąga za sobą kupno koni z ukry- 
temi wadami, rządy państw cywilizowanych wzięły w opiekę kupują
cego i ustanowiły dla pewnych wad (wad zwrotowych), krótszy lub 
dłuzszy przeciąg czasu (czas poręczenia). Jeżeli w ciągu tego dokładnie 
określonego czasu, wada zwrotowa stwierdzona zostanie przez rzeczo
znawcę, natenczas kupującemu przysłużą prawo zwrotu. W tym wypadku 
sprzedawca obowiązany jest przyjąć zwierzę i zwrócić całą kwotę kupna 
wraz z poniesionemi kosztami.

Rzecz naturalna, że wadami zwrotowemi są tylko wady, trudne 
do rozpoznania, które łatwo ukryć i których istnienie czyni zwierzę 
meużytecznem do zwykłych usług.

Do takich wad zwrotowych zalicza się podług prawa cywilnego 
austriackiego (§ 922, 924, 925, 926 i 927) u koni: jasną ślepotę, ślepotę 
miesięczną, tylczak, znarowienie i koller z terminem zwrotu w 30 
dniach po sprzedaży, dalej: nosaciznę, podejrzane zołzy i dychawicę 
z terminem zwrotu w dwóch tygodniach.

Jeżeli n. p. A. kupuje konia o którym B. nic nie wspomina, że 
ten cierpi na dychawicę, natenczas ręczy B. milczkiem, że koń jest 
zdrów w czasie sprzedaży. Gdy się atoli okaźe i to w kilku dniach 
a najdalej do dnia 15 po sprzedaży, że kupiony koń cierpi na dycha
wicę (a tem samem jest nieużyteczny do zwykłych usług) natenczas 
prawo uważa jako rzecz dowiedzioną, że koń już w czasie sprzedaży 
był dychawicznym, czyli że kupujący został oszukany. Dla tego też 
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.wraca A. konia B. i żąda zwrotu kwoty kupna, lub gdy B. nie chce 

.«dość uczynić żądaniu, oddaje sprawę do rozstrzygnięcia sądowi.
Gdyby zaś wadę tę sprawdzono dopiero po upływie 15 dni, na

tenczas może A. żądać zwrotu kupna, atoli sąd może uwzględnić jego 
nretensye tylko w drodze procesu i to tylko wtenczas, jeżeli udowodni, 
że koń wadę tę miał już w czasie sprzedaży, co naturalnie jest naj
częściej niepodobieństwem. Z drugiej strony B. ma prawo udowodnienia 
że wada ta powstała dopiero po sprzedaży, a więc za mą me może 
być odpowiedzialnym.



ROZDZIAŁ III.

Hodowla koni.
Sztuki hodowania koni nie można się nauczyć teoretycznie, lecz 

nabywa się jej jedynie przez doświadczenie i dar spostrzegania wszy
stkiego tego, co może przynieść korzyść ; trzeba być przeto nietylko dobrym 
znawcą ale wyuczyć się zużytkowania zauważanych zboczeń i zalet 
koma dla odpowiedniego celu. Dopiero po nabyciu takich wiadomości 
można sobie zasłuzyc na zaszczytne imię umiejętnego hodowcy.

Przedewszystkiem pamiętać należy, że nie każdą rasę można ho
dować w każdej miejscowości. Rozmaite okoliczności sprawiają, że koń 
zmienia się pod wpływem odmiennych stosunków i tylko wtenczas po- 
zos aje tym samym, jakim jest w swej ojczyźnie, jeżeli znajduje się 
w tych samych warunkach życia. Rzadko kiedy zdarza się też, aby 
chow obco-krajowej rasy zatrzymał po kilku generacyach swój typ. 
Dlatego me zawsze można takich koni hodować, jakieby się chciało, 
lecz przeważnie jakie można.

Na zmiany te wpływa klimat, stosunki gospodarskie, wymagania 
cywihzacyi, mody i t. p. Nie można n. p. w Europie hodować konia 
arabskiego, któryby zachował te same kształty i przymioty, jakie ma 
w swej ojczyźnie. Po kilku generacyach zmienia się, staje się wyż
szym, tęzszym i mniej szlachetnym, ponieważ zmieniony klimat, poży
wienie i utrzymanie inaczej działają na jego rozwój. Ten sam koń 
zmienia się znowu w zupełnie inny sposób w krajach podrównikowych, 
ar owacieje i wyradza się. Podobnież rzecz się ma z koniem angiel- 

s im pełnej krwi, który traci także wiele zalet, jeżeli się zmienia wa
runki jego bytu.
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W okolicach, gdzie uprawiają, rolę jeszcze w sposób pierwotny 
z niewielkim trudem i na rozległych przestrzeniach, napotykają się 
konie lekkie jak n. p. w Węgrzech, Polsce, Rosyi i t. p., gdy prze
ciwnie w gęsto zaludnionych krajach muszą byó o wiele silniejsze 
i cięższe, tu bowiem wymaga przemysł fabryczny i spotęgowane go
spodarstwo rolne konia masywnego do żmudnej pracy, poruszania ma
chin i przewożenia znacznych ciężarów.

Nawet i potrzeby wojskowe wywierają niemały wpływ na roz
maitość i zmianę koni, im cięższe działa, tern tęższych wymaga się 
koni. Z długoletnich doświadczeń przekonano się, że o wiele trudniej 
udaje się hodowla koni szlachetnych, aniżeli pospolitych i ciężkich. Im 
więcej używa się krwi szlachetnej, tern więcej występuje w gene- 
racyach skłonność do produkcyi lekkich i delikatnych koni, miano
wicie w krajach, gdzie konie pasą się na chudych pastwiskach, obok 
zmniejszonej ilości pokarmów wogóle. Konie pospolite stają się tern 
masywniejsze, im żyźniejsze są pastwiska i większa jest ilość zadawa
nych pokarmów.

Niemniej pamiętać o tern należy, że nie hoduje się koni dla 
utrzymania pewnej rasy lub pewnego typu tylko dla pewnego okre
ślonego celu t. j. dla pewnej korzyści. Rozumie się samo przez się, że 
koń, mający odpowiedzieć pewnemu celowi, posiadać musi odpowiednie 
kształty ciała t. j. pewien typ. Jeżeli n. p. zamierza się wyhodować 
konia rączego, natenczas nie używa się w tym celu konia ciężkiego, 
gdyż typ ten nie odznacza się wcale rączością.

Cele, w jakim hoduje się konie, są nadzwyczaj rozmaite, tu 
uwzględniać należy: kształt, zdrowie, działalność, zużytkowanie paszy, 
dziedziczność, wcześniejszy lub późniejszy rozwój ciała i t. d. Jeden 
pragnie mieć konia wyścigowego, drugi pod wierzch do wdrapywania 
S1§ na góry i skały, trzeci do rozwózki ciężarów, ten wojskowego, 
tamten kłusaka, ów okazałego powozowego i t. p. Inny wreszcie pra
gnie wyhodować konia ogromnego o pięknych kształtach a zarazem 
szybkiego w biegu.

Ztąd wynika, że zanim się przystąpi do chowu, wprzódy zasta- 
nowić się należy nad celem i planem przyszłej hodowli, niemniej po
siadać należy znaczny zasób wiadomości, ażeby módz z góry obliczyć 
które żądania mieszczą się w granicach możebności, a które znów po
zostaną nieosiągniętym ideałem.

Nie można więc powiedzieć ogółowo: „chcę rozmnażać i posiadać 
Jak najlepsze i najpiękniejsze konie“, gdyż każda rasa lub zawód może 
hyc w swym rodzaju dobry i piękny. Należy wybierać tę lub ową

Barański, Hodowla. 1^ 



274

rasę, a poznawszy dokładnie wady jak i zalety koni, przystąpić 
dopiero do umiejętnego hodowania. Wady należy usuwać a zalety po
tęgować.

Celem hodowli przeto jest rozmnażanie koni do pewnego użytku.
Hodowca racyonalny zastanawia się jeszcze i nad innemi okoli

cznościami, niepozostającemi wprawdzie w bezpośrednim związku z ho
dowlą, ale mimo to wywierającemi wielki wpływ na mniejszą lub 
większą korzyść. Gdyby n. p. ktoś chciał hodować konie pinzgauerskie 
na stepach lub w ogóle w okolicach, w których trudnią się głównie 
tylko uprawą roli, natenczas z góry przewidzieć może stratę, gdyż nie 
znajdzie na nie pokupu. Konie ciężkie, pracujące bardzo powolnie, 
można tylko tam hodować z korzyścią, gdzie kwitnie przemysł fabry
czny i znajdują się doskonale utrzymane drogi. U nas zapadałby koń 
taki głęboko w miękkiej ziemi i nie przyniósł korzyści.

Co do użytku hoduje się konie rozpłodowe lub do pracy. Pier
wsze przeznaczone są na stadniki celem podniesienia hodowli, drugie 
zaś do użytku i pracy; nie należy jednakże mniemać, jakoby konie 
rozpłodowe li tylko do rozpłodu, a konie przeznaczone do pracy 
li tylko do niej użyte być musiały, przeciwnie można używać tak 
pierwszych jak drugich i do pracy i do rozpłodu.

I. Konie hodowane w celu rozpłodu.
Konie rozpłodowe hodują w stadninach. Stadniny są albo pry

watne lub też rządowe przeznaczone do podniesienia chowu kra
jowego.

Stadniny prywatne i dworskie mają przeważnie na celu utrzy
manie w czystości pewnej rasy lub pewnego zawodu, jużto z powodu 
zamiłowania, już z powodu swej rzadkości.

Stadniny znów rządowe mają na celu rozmnażać i wychowywać 
jak najlepsze ogiery, które rozsyła się po kraju dla odstanawiania za 
nader umiarkowaną cenę klaczy, należących do osób nie będących 
w stanie utrzymywać własnych ogierów. Tym sposobem nastręcza się 
możność każdemu poprawienia swych koni.

Widoczna, że kierunek chowu w stadninach, a kierunek cho
wu krajowego wielce się od siebie różni. W stadninach starają 
się przeważnie utrzymać chów na pewnej wysokości i dążą <1° 
wytworzenia stada o kszałtach i przymiotach u wszystkich idnywiduów 
jednakowych, w tym celu łączą z sobą indywidua podobne. Inaczej 
rzecz się ma z chowem krajowym, tutaj nie można myśleć o łączeniu 
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indywiduów podobnych, lecz zazwyczaj niepodobnych. Jest to więc 
krzyżowanie, mające na celu uszlachetnienie chowu krajowego i wy
robienie lepszych i silniejszych koni.

Często podnoszą się najrozmaitsze zarzuty, czynione stadninom 
rządowym, mianowicie że wytwarzają złe ogiery, przez co chów krajowy 
podupada i nie zadawalnia hodowców drobniejszych. Powołują się 
przytem na stadniny prywatne, które utrzymują od swych własnych 
ogierów daleko lepsze potomstwo, aniżeli drobniejszy hodowca po ogie
rach rządowych. Prawdą jest, że tu i owdzie znajdują się pomiędzy 
ogierami rządowemi nieodpowiednie stadniki, lecz krytycy zapominają, 
że chów krajowy jestto krzyżowanie i że potomek nawet po najlepszym 
stadniku będzie lichy, jeżeli mu się nieda odpowiedniego wychowania. 
Do wyhodowania dobrego konia potrzeba bowiem nietylko dobrego 
rozpłodnika, mogącego przelać swe zalety na potomstwo, ale i należy
tego wychowania. Dobroć konia zależy w połowie od stadnika, 
a w drugiej od wychowu. Każdy umiejętny hodowca wie o tern do
brze, jaki nadzwyczajny wpływ wywiera wychów źrebięcia na przyszły 
jego użytek, że źrebię nawet po stadniku miernej wartości przy nale- 
żyteni utrzymaniu i pielęgnacyi staje się większe i masywniejsze 
od swych rodziców, że jego pierś rozszerza się, gdy przeciwnie to sa
mo źrebię marnieje, jeżeli chowa się niedbale. Wina upadku hodowli 
nie polega przeto na samych stadnikach, lecz przeważnie na nieudol
ności drobniejszego hodowcy. Za dowód przytoczyć możemy chów koni 
tutejszych w okolicach Czarnego Dunajca, Skrzydlny, Jordanowa, Za
bierzowa i Bolechowie (pod Krakowem). Chów koni w tych okolicach 
jest chowem włościańskim czyli krajowym, który wzniósł się z powodu 
używania do poprawy rozpłodników rządowych, a przeważnie wskutek 
umiejętnego wychowu młodzieży, do tego stopnia, że dzisiaj koń z tych 
okolic poszukiwanym jest nietylko w kraju ale i za granicą.

Słusznie atoli zarzucają ogierom rządowym, że są mało płodne, zda
rza się bowiem wcale nie rzadko, że klacz dopiero po 3—5 krotnem 
stanowieniu zostaje źrebną. Niepłodność tę przypisać trzeba czasami kla
czom, które nie zawsze przyprowadzają w należytym czasie do ogierów, 
ale i siła zapładniająca ogierów rządowych jest w tych wypadkach mniej
szą, ponieważ liczba ich jest za mała i niewystarczająca na potrzeby kra
jowe, wskutek czego za wiele stanowią, a kontrola nie jest bynajmniej 
tak łatwą, jakby się to na pozór zdawało. Ogiery stadnin prywatnych za- 
pładniają w jednym sezonie stanowienia zaledwie 20 do 30 klaczy, są 
przeto płodniejszemi od rządowych.

18*
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2. Konie hodowane do użytku.
Konie hodowane do użytku t. j. do pracy, są rozmaite.

a) Konie wierzchowe.
1. Koń wyścigowy służy do wyścigów. Chcąc go wyhodować 

trzeba użyć folbluta angielskiego, ten bowiem jest najszybszy w biegu na 
krótkiej przestrzeni i żaden inny koń nie może z nim iść w zawody. 
Hodowca, pragnący wyhodować konia wyścigowego nie zważa wcale 
na piękność lub dobroć, tylko pragnie mieć takiego bieguna, któryby 
swą hyżoscią wygrywał stawki i zakłady. W tym celu wybierać 
trzeba nasamprzód ogiery i klacze angielskie pełnej krwi, odznaczające 
się nadzwyczajną rączością. Praktyczni Anglicy przenoszą w tym wzglę
dzie ogiera zwycięzcę, który już spłodził także zwycięzcę, aniżeli ja
kiegokolwiek innego (nawet gdyby i ten był zwycięzcą), ponieważ wie
dzą bardzo dobrze, że nie każdy folblut przelewa swe przymioty w ró
wnym stopniu. Oprócz pochodzenia należy niemniej uwzględniać bu
dowę ciała, a mianowicie te części, które zapewniają największą chy- 
żosć. I tak szuka się pewnej wysokości, krzyża długiego, muszkular- 
nego i nieco spadzistego; zadu nadzwyczaj silnie rozwiniętego, piersi 
głębokiej, w którejby umieszczone było duże serce, grzbietu miernie 
długiego, silnego i dobrze spojonego. Na inne własności Anglicy nie 
wiele zważają i wcale nie chodzi im o to, czy koń ma jakie błędy lub 
nie, byleby mu tylko nie przeszkadzały w rączości.

Najwięcej jednakże wpływa na wytworzenie dobrego bieguna 
wychów i trenowanie. Jak tojuż, wspomnieliśmy, karmią źrebięta nad
zwyczaj pożywnie mlekiem krowiem, owsem, bobem, makuchami i sia
nem, nadto przygotowują je już w drugim roku życia do przyszłego 
zawodu. Nie zawsze bowiem wygrywa na wyścigach najlepszy koń, 
lecz przeważnie najlepiej wychowany i ujeżdżony.

2. Koń łowiecki jest wytworem Anglików; winien on posiadać 
nadzwyczaj wiele zalet, dlatego wyhodowanie odpowiedniego konia wcale 
nie jest łatwem zadaniem. Koń łowiecki powinien być silnie zbudo
wany, mieć krótkie i odpowiednio grube nogi, silne stawy, a miano
wicie doskonałe przeguby, niemniej krótki i zwięźle zbudowany grzbiet, 
a odznaczać się w ogólności znaczną wytrwałością w biegu i przesa
dzaniu przeszkód. Dobry koń łowiecki wytrzymuje w galopie dwie go
dziny bez wytchnienia, nawet pod jeźdźcem znacznej wagi i przesadza 
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w tym czasie wszystkie przeszkody bez zawodu. Z tego też powodu 
używa się do rozpłodu klacze półkrwi lub mniejsze klacze Clydesdalskie, 
silnie zbudowane i ogierów pełnej krwi o silnej budowie i doskonałych 
nogach. Wszelako niewiele jest ogierów pełnej krwi, przydatnych do 
wytworzenia dobrego Huntera. Zazwyczaj stoją tutaj na zawadzie długi 
grzbiet folbluta, jego wysokość i delikatne nogi.

3. Koń wierzchowy elegancki. Ponieważ wierzchowiec elegancki 
ma posiadać piękne kształty ciała, dobre nogi, żywość i łagodność, 
przeto najodpowiedniejszemi do rozpłodu są konie angielskie lub arab
skie bądź to pełnej krwi, bądź to pół krwi, byle tylko nie miały błę
dów7 ciała.

4. Koń wojskowy powinien posiadać takie kształty ciała, któreby go 
zdolnym czyniły do pełnienia nader uciążliwej służby wojskowej ; a za
tem ma być wytrwałym, mieć silną budowę, zwinność, niewybredność 
w pożywieniu i dobrą nasadę głowy, by nim można łatwo kierować. 
Folblut angielski nie może być nigdy dobrym koniem wojskowym, jest 
bowiem za miękko wychowany, a wymaga dobrej paszy i starannej 
pielęgnacyi, co jest niepodobnem podczas uciążliwej kampanii. Nadto 
wypuszczony w szybki bieg nabiera takiego ognia, iż nie daje się po
wodować według woli jeźdźca. Ale i folblut arabski, mimo że jest 
zwinny, silny w nogach i wcale niewybredny, niezawsze bywa dobrym 
koniem wojskowym, brak mu bowiem najczęściej wysokości i masyw- 
ności, aby mógł dźwigać bez szkody znaczny ciężar żołnierza z całym 
rynsztunkiem i przyborami.

Chcąc wyhodować odpowiedniego konia wojskowego należy krzy
żować konie zahartowane ras krajowych z końmi arabskiemi. Mała do
mieszka bądź to krwi konia łowieckiego, bądź to folbluta angielskiego 
jest pożądaną, gdyż chodzi także o wysokość i rączość. Koń łowiecki 
nadaje się już z tego względu do rozpłodu, że ma nogi i stawy nad
zwyczaj silnie zbudowane, tak że Hunter jest dzisiaj ideałem dobrego 
mndamentu końskiego.

O wiele więcej aniżeli pochodzenie wpływa na wytworzenie do
brego konia wojskowego, twarde wychowanie, pokarm suchy a treści
wy, jako też umiejętne i powolne zaprawianie konia do przyszłych 
posług, zacząwszy od młodości aż do zupełnego rozwoju ciała. Tak 
n- p. wiadomo, że koń polski, zaprawiony w miernej pracy do siedmiu 
lat wieku, nabiera takiego hartu, iż jest prawie nie do zużycia i służy 
az do dwudziestego roku życia. Prawdziwy koń żołnierski przeznaczony 
do szeregu nie powinien nigdy mieć zanadto wiele krwi szlachetnej, 
która nierównie bardziej jest odpowiednią dla koni oficerskich.

L
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b) Konie pociągowe.
5. Koń pociągowy do rydwanów przy uroczystościach, nie za

sługuje aby się długo zastanawiać nad jego chowem, albowiem jest 
bardzo rzadki i hodowany jedynie w Kladrubie. Okazała budowa ciała 
i chód majestatyczny stanowi jego zalety.

6. Koń powozowy czyli kareciany. Do wytwornych powozów 
używa się koni rosłych o pięknych i zaokrąglonych kształtach, posia
dających o wiele więcej ciała niż wierzchowce, nadto powinny nosić 
wysoko szyję i mieć rączy kłus przynajmniej na krótkiej przestrzeni. 
Za najpiękniejsze i modne uchodzą konie powozowe angielskie, po
wstałe z krzyżowania folblutów z Cleveland-gniademi. Ponieważ obe
cnie te ostatnie zaginęły prawie zupełnie, więc w ich miejsce używają 
klaczy Clydesdalskich, dobrze zbudowanych. Niemniej okazałemi są 
konie Oldenburskie. Karosiery możnaby także wytworzyć przez krzy
żowanie folblutow z klaczami normandzkiemi, perscherońskiemi, hano- 
werskiemi i t. p.

Co do wysokości i tęgości bywają karosiery rosłe i średnie.
7. Ciężkie konie pociągowe kroczą tylko powolnym stępem i służą 

do rozwożenia wielkich ciężarów. Konie ciężkie hodują się tylko 
w bardzo zaludnionych okolicach, gdzie kwitnie przemysł fabryczny 
i znajdują się drogi doskonale utrzymywane.

8. Pół Ciężkie konie pociągowe używane do obsługiwania poczt, 
omnibusów tramwajów i zwykłej furmanki, powinny oprócz siły pocią
gowej posiadać rączosć w zaprzęgu. Do wytworzenia koni warunkom 
tym odpowiednich, należy używać koni półciężkich jak n. p. połu
dniowo-styryjskich, oedenburskich, lekkich perscheronów, anglonorma- 
nów, bitjuków i t. p., albo też rozmnażać je z krzyżowania ras cięż
kich z rosłemi końmi uszlachetnionemi krwią arabską.

9. Lekki koń pociągowy. Tu zaliczają się jukiery i kłusaki : do 
ich rozpłodu nadają się kłusaki Orłowa, kłusaki angielskie, północno
amerykańskie, niemniej jukiery węgierskie i polskie.

10. Konie rolnicze w każdym kraju są najliczniejsze. Wszystkie 
armie uzupełniają z nich swoje potrzeby; w Austryi nabywają dla 
wojska w czasie pokoju około 3% tych koni.

Konie rolnicze są nadzwyczaj rozmaite, stosownie do gleby, dróg, 
stosunków gospodarskich i żywienia. W ogólności żąda się od koni 
rolniczych siły, średniej rączości, temperamentu więcej powolnego, 
nigdy zaś zbyt żywego a przedewszystkiem pewnej masy ciała. W oko-
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licach gdzie gleba jest ciężką, hodują na ten cel konie rolnicze o wiele 
teższe’ jak n. p. w Anglii, w Alpach i Belgii, aniżeli w krajach, gdzie 
Są rozległe gospodarstwa lub złe drogi, położenie górzyste a ziemia 
lekka i pasza licha. .

Chcąc hodować konie przydatne do powolnej a wytrwałej pracy 
rolnej, nie należy nigdy uszlachetniać ich krwią folblutów angielskich 
lub arabskich. Za przykład nieracyonalnego chowu koni rolniczych 
może posłużyć Hannower, gdzie uszlachetniono konie rolnicze tak da
lece krwią angielską, że stały się nieużytecznemi do roli i dzisiaj na 
ten cel gospodarze tamtejsi są zmuszeni sprowadzać konie obce.

U nas poszukują do roli koni wytrzymałych na wszystkie niewy
gody i niedostatki. Przeważna część naszych włościan używa już dwu
latka do roboty, którego po ciężkiej pracy od świtu do zachodu słońca, 
wypędzają na noc na nędzne pastwisko w mniemaniu, że ta pasza wy
starcz) mu w zupełności. W takich warunkach koń traci nadzwyczajnie 
na siłach i wartości, maleje i nędznieje, a skąpstwo i niedbałość w jego 
utrzymaniu sprowadza jeszcze stratę, gdyż trzeba ich w większej ilości 
trzymać, aby wystarczały potrzebie. W Niemczech każdy drobny wła
ściciel ziemski tych samych koni używa do prac rolnych, które ma do 
potrzeb zbytkowych, handlu i wojska.

11. Koń artyleryjski powinien posiadać nadzwyczaj wiele zalet, 
mianowicie wielką siłę, rączość, mieć dużo ciała a obok tego w razie 
potrzeby żywy temperament, nadto charakter spokojny i łagodny. Wi 
doczna więc, że do wytworzenia koni, odpowiadających wszelkim wy
maganiom, należy kierować hodowlą nadzwyczaj przezornie, osobliwie 
też przy łączeniu ze sobą zwierząt mających tak sprzeczne na po
zór własności.

Ce! i kierunek hodowli.
koni był rozmaity w różnych epokach, sto-Cel i kierunek chowu 

sownie do tego, czy wymagano od nich piękności lub tez uzy- 
teczuosci

Pierwotnie chodziło hodowcom głównie o zewnętrzne kształty 
ciała łączono więc z sobą indywidua, uważane za najpiękniejsze. Chów 
tego rodzaju wytworzył się we Francyi w ośmnastym wieku i do
prowadził do tego, że niegdyś tak znakomity koń francuzki zupełnie 
podupadł. Ale jeszcze i dzisiaj napotykamy zwolenników tego kierun
ku, którzy oczywiście nie zasługują na miano hodowców, gdyż nie cho
dzi obecnie o wytworzenie pięknego lecz pożytecznego konia.
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Dopiero praktyczni Anglicy zwrócili uwagę głównie na rbiałai . 
me zważając przeto wcale na piękne lub szpetni kształty ciała \ 
z sobą konie odznaczające sig znaczną działalnością i tym 
zajęli pierwsze stanowisko w świecie hippicznym, wytworzywszy k “ 
Wmawd eg° P6łneJ krWi’> kłU8aka anSielskieg°> konia łowieckiego T 

p zie zarzucają im słusznie teoretycy, iż bacząc litylko na działalno*'  
bez względu na zewnętrzne kształty ciała, wytworzyli konie rażące rozma 

emi błędami piękności, oraz wadami dziedzicznemi, mimo to przyznać trze- 
ba, ze om byli pierwszymi, którzy wskazali całemu światu mawdZ 

piaktyczny kierunek chowu. Przeciwnicy kierunku chowu angielskie- 
fe ioh d Za^UCa^’ źe P^emyślny Anglik hodując folbluta nie łączy 
ze sobą indywiduów jak najlepiej zbudowanych, lecz tylko najszybsze 
zwycięż mU JedyDle Vy8k * spodrieJu

i silneHwrfnZSZy-I CZa8ach hoduj% także w kierunku wyzyskania masy
silnej budowy Ciała, mezapominając przytem o działalności, spodziewa

ją się słusznie, ze z powiększaniem masy ciała, zwiększa się siła,
błąd °d07anie jednak dla samel masy, pociąga za sobą podobny
nrzlł J P°Pa? Dle.gdy8 ChÓW francuzkk Masa zwiększa siłę, ale
brednoU™iadi1D?e Za 6ty dak D’ P’ źywośó> r^zość, wytrwałość i niewy-
na wzo-1 d 6 *k°i Zan™ 8 * *’® przystąpi do poprawy, należy zawsze mieć
rozpłodnika16 T P * “0ŚCi 8,]^ 1 odPomi* organizacyg masywnego
Krzyżowany JP° PJ-Zykład mOze P°słuźyó pospolity koń węgierski.

■y u y z erscheronami dla nadania mu masy, stracił swą nie-

zwyc ęzcy na wyścigach. Tym sposobem osiągnęli wprawdzie Anglicy 
najlotmejsze konie w swiecie, gdy jednak nie zważali na inne zalety 
ciała, mc wigc dziwnego, że koń angielski pełnej krwi stracił w osta-
ch A Jak° r°ZPł0dnik wiele na wzigtości. Do poprawy i uszła-
a]> a T'“ bynajmniej sama tylko działalność, słusznie

« Jlda, aby rozpłodnik me miał błędów i wad dziedzicznych a od-
rzadkością^ ** takl folblut stał si§ Już dziś wielką

które Był.C7’ W którym kupowano w Europie tylko takie folbluty, 
które odniosły zwycięztwo, uważając inne zalety za podrzędne. Anglicy 
szyirdl1 * * * * ł^jedn08h’0nDe zapatrywania na kierunek hodowli, zmniej
szyli odległość kursów jakoteź i ciężar jaki koń wyścigowy przedtem 
dźwiga mug]ał aby ty]ko tem w.ęce. ^kaz^ * y, P
wymkło ze wyścigowiec zyskał wprawdzie na rączości, stracił atoli 

r°ZP k’ 8tał 8ię Wiłzkim’ lekkim, wysokim, cienkonogim, 
dziwie się więc me należy, że tego rodzaju konie angielskie już nie 
jeden zawód popsuły zamiast go poprawić. 
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głychaną wytrwałość i niewybredność; gdy przeciwnie krzyżowany 
z arabami i anglonormanami, mimo zwiększonej masy zatrzymał w bar
dzo znacznej części te cenne zalety.

W dzisiejszych czasach niektórzy hodowcy mając na względzie 
silę dziedziczności zalecają używać tylko rozpłodników, które się nią 
odznaczają w wysokim stopniu. Ponieważ atoli mało jest rozpłodników 
posiadających tę zaletę spotęgowaną, przeto rzadko kiedy można tę 
radę'zastosować w praktyce.

Najlepiej i najpewniej jest trzymać się tej zasady, aby w każdej 
okolicy hodować tylko takie konie, które się w niej najlepiej udają. 
Jednem słowem wybierać najcelniejsze stadniki krajowe i starać się 
przez oględny dobór i wychów młodzieży poprawić chów własny.

Tym sposobem za pomocą chowu krajowego osiągnie się o wiele 
prędzej zamierzony cel, aniżeli przez sprowadzanie koni ras obcych, 
które najczęściej nawykły do odmiennych warunków życia. Aby je
dnakże wyrobić w potomstwie większą masę i odmienne kształty, zmu
szeni jesteśmy najczęściej uciekać się do obcych rozpłodników, jeżeli 
atoli mają być odpowiedniemi, to powinny być nietylko już zaaklima
tyzowane, ale posiadać nadto kształty, zbliżone do kształtów koni 
krajowych.

Metody rozmnażania.
Chcąc wybrać metodę racjonalnego rozmnażania, trzeba najprzód 

uwzględnić cel t. j. na jaki użytek przeznacza się przyszłe po
tomstwo.

Jeżeli idzie o zachowanie typu, wypada posługiwać się chowem 
czystym, jeżeli zaś o zmienienie własności, należy używać krzy
żowania.

Z historyi hodowli konia pokazuje się, że w rozmaitych czasach 
rozmnażano konie bądź to chowem czystym, bądź to krzyżowaniem 
a często używano na przemian obu metod; po rozważeniu jednak roz
maitych celów w jakich się konie hoduje, osiąga się w końcu przeko
nanie, że ani jedna, ani druga metoda wyłącznie używana, nie potrafi 
odpowiedzieć rozmaitym wymogom. W pewnych razach, odpowiedniej
szym jest chów czysty, w innych znów krzyżowanie lepszemjest od mego.

Chów czysty.
Chów czysty prowadzonym być winien wtenczas, jeżeli konie 

pewnej rasy odpowiadają zupełnie określonemu celowi tak co do masy, 
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kształtów ciała, jakoteż i działalności, w tym bowiem wypadku krzy
żowanie byłoby niekorzystnem.

Niemniej używa się w hodowli metody chowu czystego w celu 
wytworzenia należytych rozpłodników, przeznaczonych do poprawy 
ras krajowych.

Chów czysty jest najodpowiedniejszą, i najkrótszą drogą do utrzy
mania w stadzie pewnych zalet, ma się rozumieć tak długo tylko, do- 
pokąd konie posiadają własności potrzebne do rozpłodu i poprawy. 
Do poprawy ras krajowych nie powinno się nigdy wytwarzać stadni
ków mieszańców, pochodzących z krzyżowania, gdyż w takim razie 
nie można oznaczyć, czyje własności przekażą potomstwu ojcowskie 
czy matczyne, lub też mięszane.

Jest jednak wielka liczba ras koni, nie odpowiadających zamie
rzonym celom, ze względu na masę, kształty lub działalność. Rasy 
takie niedadzą się polepszyć chowem czystym, bo chociaż zachowają 
swój typ w zupełności, a nawet przy oględnym wyborze rozpłodników 
chów się podniesie, rasa nabierze jednostajnych własności t. j. ustali 
się, to przecież nie osiągnie nigdy nowych i odmiennych przymiotów, 
bo te można tylko uzyskać przez krzyżowanie. Tak n. p. posiada po
spolity koń polski znakomite własności, jest wytrwały, niewybredny 
i przydatny zarówno pod wierzch jak i do zaprzęgu. Ale prowadząc 
hodowlę w chowie czystym, nie otrzymałoby się nigdy koni rosłych, 
silnych o zwiększonej masie ciała.

Chów czysty bywa niekiedy niebezpiecznym, a mianowicie, gdy 
się go prowadzi w pokrewieństwie lub w kazirodztwie. Pierwszy jest 
w prawdzie środkiem najskuteczniejszym, w celu prędkiego ustalenia 
i spotęgowania zalet i szybkiego osiągnienia jednostajnych własności 
w stadzie; z drugiej strony atoli pociąga za sobą złe skutki. W sta
dach prowadzonych chowem w pokrewieństwie, spostrzega się Juz 
w czwartej generacyi ubytek ciała, rozdelikatnienie i zmniejszoną a na
wet i bezpłodność zupełną. Pokazało się to na koniach angielskich 
pełnej krwi, że wskutek ciągłego chowu w pokrewieństwie, straciły 
na płodności i że klacze angielskie rzadko kiedy stają się źrebnemi 
w późniejszym wieku, lubo się je stanowi, a wreszcie że i najczęściej za 
mało posiadają mleka do należytego wyżywienia źrebięcia.

Jak wielce chów -w pokrewieństwie wpływa na bezpłodność, prze 
konywa chów czysto białych koni w stadninie w Frederigsborgu 
(w Danii). Viborg wzmiankuje, że z 1227 odstanowionych klaczy 
w przeciągu lat dziesięciu urodziło się zaledwie 575 źrebiąt a 
wcale nie zostało źrebnemi, gdy je odstanawiano ogierami spokrewnio
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„emi. Wszystkie zaś odzyskały płodność, gdy je zaczęto stanowić 

°bCemTi °§iXddnie dworskiej w Kladrubie zagrażało niebezpieczeństwo 
bMp!x:" -p-—. ■*'«  “• k™-

* "fc*  rozumieć, że niebezpieczeństwo wynikaj,«, z chowu w po- 
k Wiele łatwiej P»^^«“
’ “ ”TX™ T" ~ćkXjeznie jednych i tych 

Winn\8ię iZów Syż w tym wypadku zyskuje się wprawdzie na je- 
"ale trzymaj,« tej za.ady można zupełm.

ehiMp±dz,e hodowlę w pokrewieństwie, jeżeli
ż. chów zaczyn, podupadać, potrzeb. n.tychm.a.t użyć metody 

świeżania krwi.

Krzyżowanie.
Krzyżowanie odpowiedniem jest wtenczas, gdy się .

nić typ lub działalność M. Ułr» rty B» F-™»» J ,
j.wym, gdy idzie o „udani, koniem w.ęk.zej 85»“'’ 
tó, I. j. gdy się zamierzyło wytworzy» »>“ 0°'’a ? krzyżowania

N.jlepzz. i “j"8J‘77“\“2bXoW.tał koń ang.el.ki P-ł' 
z wyjątkiem rasy arabskiej, iym sposooem pu °
nej krwi, koń łowiecki, trakieński, Orłowa, kłusa po 

krzyżowani. „ znaczne, nietylko bowiem 
szym środkiem przeciw wyradzaniu się ras, lecz na aje 
“e^i^XX< — znacznie chów 

typ zmienia. Wielokrotnym i niestosownym krzyżowani g 
pisać należy ubytek masy końskiej i róznoro nosc sz a .

Krzyżowanie w celu wytworzenia dobrych kom ™
przedstawia wielkich trudności, chodzi bowiem ? 
stępować oględnie przy wyborze i doborze rozpłodników Jrzec^ 
nastręcza sfę wiele trudów, gdy się zamierza uzyc zwierząt powsta 
łych z krzyżowania do dalszego rozpłodu, albowiem w tym wypadku 
dobry rezultat jest bardzo niepewny i wymaga nadzwyczajnej by 
ści i talentu hodowcy, aby nie zepsuł dobrego materyału.
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W chowie czystym wie się prawie z pewnością, jakich własności 
spodziewać się można w potomku, nigdy zaś przy krzyżowaniu. Łącząc 
dwie odmienne rasy z sobą, można jeszcze jako tako oznaczyć jakie 
własności przybierze prawdopodobnie potomek pierwszy, przynajmniej 
otyłe, że mieszaniec będzie miał kształty i przymioty pośrednie, jakie 
posiadają rodzice. W dalszych pokoleniach oznaczenie staje się coraz 
trudmejszem, ponieważ mieszańce przelewają na potomstwo rozmaite 
własności swych rodziców niepewnie i nierównie. Nigdy więc nie mo
żna. być pewnym, które przekażą potomstwu, czy więcej po ojcu, czy 
po matce, lub też w niekorzystnem zmięszaniu. Jednem słowem, poja
wiają się zboczenia, które nazywamy atawizmem czyli powrotem do 
kształtów przodków. Jeżeli n. p. odstanawia się klacz pospolitą ogie
rem arabskim, urodzi się prawdopodobnie źrebię posiadające własności 
matki i ojca; w całości będzie o wiele lepsze, aniżeli matka, zaś gor
sze od ojca. Używając zaś wytworzonego potomka dalej do rozpłodu 
n. p. z Perscheronem, łatwo zdarzyć się może, że potomek drugiej 
generacyi nie będzie zajmować miejsca pośredniego pomiędzy Persche- 
lonem a koniem uszlachetnionem, ale albo przybierze kształty prze
ważnie konia pospolitego albo też Perscherona, czyli powróci do form 
przodków pospolitych. Dlatego też w praktycznem zastosowaniu krzy
żowania lepiej przestawać na pierwszej generacyi, lub też łączyć mie
szańca napowrót z koniem arabskim, niż puszczać się na dalsze próby, 
które najczęściej niedoprowadzają do niczego.

a. Krzyżowanie w celu przemiany używa się wtenczas, gdy chce- 
my nadać potomstwu pewne, brakujące mu własności. W tej metodzie 
baczy się głównie na to, aby rozpłodnik, mający poprawić wadę ciała 
nie różnił się bardzo od typu konia skażonego tą wadą, gdyż w prze
ciwnym razie łatwo otrzyma się własności nieodpowiednie i dyshar- 
monię w budowie. Jeżeli n. p. zamierza się przemienić konia z głową 
dużą i nosem garbatym, na konie z małą głową i prostą linią nosową, 
trzeba je krzyżować z końmi, posiadającemi te zalety. Tak jedne jak 
i drugie nie powinny jednakże zanadto odróżniać się kształtem.

b. Krzyżowanie w celu uszlachetnienia zachodzi wtenczas, gdy 
chcąc pospolitym koniom nadać pewną część własności szlachetnych, 
łączy się je z szlachetnemi. Różnica pomiędzy krzyżowaniem w celu 
przemiany a krzyżowaniem w celu uszlachetnienia taka zachodzi, ż® 
w pierwszym wypadku idzie tylko o nadanie pewnej własności lub 
usunięcia jakiegoś błędu, gdy przeciwnie w drugim o zmianę ca" 
łego typu.
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W celu więc uszlachetnienia, odstanawia się klacze pospolite 
„¿erami szlachetnemi, gdyż jeden ogier pokryć może wiele klaczy. 
7 wytworzonego potomstwa używa się do dalszego rozpłodu tylko kla
czy odstanawiając je znowu ogierami szlachetnemi. Spłodzone ogiery 
wyłącza się zupełnie od rozpłodu przez wałaszenie.

Klacz pospolita odstanowiona ogierem szlachetnym, wydaje źre
bię posiadające połowę własności szlachetnych; odstanawiając dalej 
spłodzoną klacz ogierem szlachetnym, potomek drugiej generacyi otrzy
ma h, część własności pospolitych po matce, zaś % własności szla
chetnych po ojcu. Postępując w ten sposób dalej, w trzeciej genera
cyi będzie 7/8, w czwartej 15/16 własności szlachetnych.

Przeprowadzając wytrwale w ten sposób hodowlę, otrzymuje się 
coraz szlachetniejszego konia, aż wreszcie koń uszlachetniony wyrówna 
szlachetnemu. Idzie jeszcze o to, w której generacyi osiągnie się cel. 
Niektórzy przyjmują siódmą generacyą jako miarę, w której krew po
spolita prawie zupełnie niknie. Wyrównanie jednak tego rodzaju nie a 
się obliczyć matematycznie, raz osiąga się cel prędzej, diugi raz poz 
niej, co zależy nietylko od prowadzenia chowu różnorodnego lub je
dnorodnego, ale i od dziedziczenia po rodzicach. W chowie jednorod
nym, mianowicie gdy się zdarzy rozpłodnik z potęgowaną siłą dzie
dziczności, uszlachetnienie zupełne może nastąpić już w trzeciej lub 
czwartej generacyi, jeżeli zaś łączymy dwa od siebie znacznie odda
lone typy, wyrównanie wymaga daleko większych szeregów pokoleń.

Przez ciągłe uszlachetniania prowadzonego wymienionym sposo
bem powstało mnóstwo wyśmienitych ras, jak n. p. folblut angielski, 
produkt krzyżowania ówczesnych angielskich koni wyścigowych z koń
mi arabskiemi. Podobnie wytworzono rysaki Orłowa, szlachetne konie 
polskie, węgierskie, hiszpańskie, trakieńskie i t. p.

Zachodzi pytanie, których koni należy używać do uszlachetnienia 
arabskich czy angielskich pełnej krwi? Od pół wieku wre zacięta wal
ka między zwolennikami tych dwóch reprezentantów szlachetnych koni 
a mimoto jeszcze i dzisiaj zdania są nadzwyczaj podzielone, jedni 
8ił za uszlachetnianiem tylko koniem angielskim, drudzy zaś tylko 
arabskim.

Historya więcej przemawia za koniem arabskim, ponieważ on 
uszlachetnił wszystkie dzisiejsze rasy szlachetne i poprawne. Zwolen- 
uicy chowu angielskiego twierdzą z drugiej strony słusznie, że dzisiej
szy koń angielski jest doskonalszym od Araba, że uszlachetniając konie 
POspołite angielskiemi, zyskuje się na czasie, gdyż on przelewa więcej 
szlachetności, aniżeli arabski.
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io ma em, a wady ztąd powstałe można usunąć tylko przez do
mieszkę krwi zachodniej. Koń angielski nadaje się o wiele lepiej od 
Arabczyka do uszlachetnienia ras ciężkich i niemieckich.

Wyrodzeme się koni hiszpańskich, włoskich i francuzkich, wyni- 
Z wpiowa(^zen^a za nadto wielkiej ilości krwi arabskiej.

Meklemburgu i Holsztynie znów chów podupadł i koń stał 
się niezdolnym do zwykłej pracy z powodu przesadzonego uszlachet
niania krwią angielską. Tam przehodowano konie i dziś tamtejsi ho- 
owcy są zmuszeni napowrót wprowadzać krew koni ciężkich dla po

prawienia miejscowych.
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W Czechach, Morawach i Hannowerze koń angielski znacznie 
ulepszył krajowe.

Zwolennicy krwi arabskiej i angielskiej, popełniają zarówno wielki 
błąd; pierwsi myślą, że każdy koń arabski jest odpowiedni do uszla
chetnienia, gdy tymczasem rzecz ma się inaczej. Pochodzenie wiadome 
posiada bowiem zawsze nadzwyczajną wartość rozpłodową. Anglomani 
znowu twierdzą, że do rozpłodu należy używać tylko najlepszych wy
ścigowców. To zdanie jest mylne, do uszlachetnienia nie wystarcza 
nam nigdy sama działalność, potomek winien obok niej posiadać także 
pewne kształty ciała, być wolnym od błędów i t. d. Ztąd też uwzględ
nienie kształtów ciała u koni angielskich przeznaczonych do rozpłodu, 
ma to samo znaczenie, jakie ma i działalność.

c. Chów pełnej krwi i pół krwi czyli tak zwany chów angiel
ski. Rozróżniamy folbluta angielskiego, arabskiego i Orłowa. Przez 
krzyżowanie folbluta angielskiego z folblutem arabskim powstaje fol- 
blut mięszany.

Niektórzy potępiają bezwzględnie chow follblutow angielskich, 
jednakowoż niesłusznie, należy bowiem pamiętać, że Anglia zawdzię
cza dzisiejsze swe dominujące stanowisko w chowie koni, jedynie fol- 
blutom, a nadto że wyborne konie użytkowe jak n. p. koń łowiecki, 
Norfolk rysak, koń hanowerski i t. p. wytworzyły się tylko pod wpły
wem chowu pół krwi. Jeżeli przeciwnicy chowu angielskiego zarzucają 
koniom pół krwi a zwłaszcza Anglonormanom, że niemają wartości, 
to trzeba wiedzieć o tern, że liche Anglonormany straciły wziętość nie 
z powodu chowu pół krwi, lecz z przyczyny oszustw, jakie się dzieją 
w handlu. Niemniej Anglonormany w dalszych generacyach tracą u nas 
zalety, gdyż nie jesteśmy wstanie utrzymywać ich na bujnej i obfitej 
paszy (esparzecie) jaką znajdują w swej ojczyźnie.

d. Odświeżanie krwi polega na tern, że w prowadza się do stada 
już ustalonego w pewnych odstępach czasu n. p. co 5 lub nawet co 
10 lat obcą krew. Odświeżanie krwi jest zarówno pożytecznem w cho
wie czystym jakoteż i powstałym z krzyżowania, mianowicie gdy organi- 
zacya zwierząt staje się delikatniejszą i słabszą. I folblut angielski 
potrzebuje już dziś odświeżenia krwi; chów czysty zwiększył wpraw
dzie jego działalność, ale z drugiej strony ucierpiała na tern organi- 
zacya. Z tego samego powodu sprowadzają co 5 lat do stada koni 
arabskich króla Wirtemberskiego oryginalnego Araba, podobnie i w Ba- 
bolnie. Jednorazowe wprowadzenie obcej krwi nie ma żadnego wpły
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wu na zmianę typu, dlatego nie należy się bynajmniej obawiać złych 
skutków tej metody chowu.

Wybór zwierząt rozpłodowych.
Każde zwierzę przeznaczone do rozpłodu powinno posiadać wła

sności, jakie mieć się pragnie w potomku. Zanim więc przystąpi się do 
rozmnażania, należy w pierw dokładnie zbadać czyli zwierzęta są przy
datne do rozpłodu, a mianowicie uwzględnić: działalność, pochodzenie, 
konstytucyę, zdrowie, zewnętrze kształty i inne własności jakoto: wiek, 
wielkość, maść i t. p.

i. Działalność.
Działalność zwierzęcia rozpłodowego bada się w dwojakim kie

runku, co do użytku i co do siły dziedziczności. Użyteczność łatwo 
ocenić, jeżeli n. p. zamierza się hodować dobrego wyścigowca, wierz
chowca lub konia pociągowego, a więc i rodzice powinny być dobre- 
mi końmi wyscigowemi, wierzchowemi lub pociągowemi.

Daleko trudniejszem i waźniejszem zadaniem jest wyśledzenie 
siły dziedziczności. Z samego tylko oglądania ogiera lub klaczy, nie 
da się bowiem naprzód oznaczyć, czy źrebięta z nich spłodzone będą 
dobre lub złe. Dopiero dobre potomstwo wykaże, że zwierzę to posiada 
nadzwyczajną wartość rozpłodową i daje pewną gwarancyę, że źrebię 
posiadać będzie zalety rodzica. Jak wysoce cenią Anglicy takiego ogie
ra, można sobie wyobrazić z tego, iż hodowcy chętnie płacą po 400 złr. 
za skok ogiera, który będąc sam zwycięzcą, spłodził także zwycięzcę 
wyścigowego.

Dlatego niezawsze koń pięknie i dobrze zbudowany jest zarazem 
i dobrym rozpłodnikiem; czasami taki ogier płodzi same liche źre
bięta, gdy przeciwnie bywają nieraz ogiery, które na pozór wydają sic 
mało warte, a mimo to płodzą dobre źrebięta. Na poparcie tego zdania 
przytaczamy zdarzenie, jakie miało miejsce w Sławucie. Ks. Roman 
Sanguszko pisze w swem dziełku „o koniach“: „Bardzo wielu miło-1 
śników koni na Wołyniu, Podolu i Galicyi, znało lub słyszało o dwóch 
sławnych ogierach, w jednym czasie, w jednejże stajni obok siebie 
żyjącycti na Wołyniu; jeden był kary, zwany Szumko, drugi biały, 
zwany Zbój. Ani pierwej, ani potem nigdy nie widziałem tak pięk
nych, tak silnych, tak dzielnych koni, i kto tylko je znał, to samo 
przyzna. Szumko był wnukiem arabskiego konia, a matkę miał An
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gielkę; Zbój urodzony był w Małej Azyi i pochodził z najlepszego za
wodu koni tamtego kraju. Jeden i drugi odstanawiały w tem samem 
stadzie więcej niż przez piętnaście lat, i pomimo, że dostawały najcel
niejsze klacze, całe ich potomstwo, bez wyjątku, musiało być brako
wane. Zbój pozostawił po sobie jeszcze gorsze potomstwo niż Szumko“.

W innych wypadkach można zauważyć, że rozpłodnik mniej usta
lonej rasy góruje nad dawno ustalonym tak dalece, iż płodzi potom
stwo na swój wierny obraz. Tego rodzaju bardzo wybitny przykład 
zdarzył się w stadninie dworskiej w Kladrubie. Przed kilku laty odstano- 
wił tam gniady ogier „Hindu“ chowu trakieńskiego 6 klaczy karych 
staroneapolitańskich (Sacromoso). Wszystkie źrebięta były tak co do 
maści jak i kształtów ciała zupełnie do ojca podobne, po matkach 
odziedziczyły jedynie długie nadpęciny. Ten sam ogier użyty winnych 
wypadkach do rozpłodu przelewał ciągle swą maść.

Widoczna więc, że Hindu posiada spotęgowaną siłę dziedziczności 
i góruje nad czystą i od dawien dawna ustaloną rasą.

2. Pochodzenie.
Koń niewiadomego pochodzenia podejrzanym jest zawsze o małą 

wartość rozpłodową, nie można bowiem w takim to razie naprzód 
oznaczyć, które własności i w jakim stopniu przelewać będzie na po
tomstwo. Z tego powodu przywiązujemy do zwierząt pochodzenia czy
stego, a mianowicie do folblutów nadzwyczajną wartość.

Mniemanie, że w hodowli nie należy nigdy używać koni pocho
dzenia mięszanego, lecz tylko koni pochodzenia czystego, nie zawsze 
jest słusznem. Tak konie pełnej krwi jako też i pół krwi przelewają 
s^e własności po połowie. W odziedziczaniu zachodzi jednakże zna- 
ezna różnica; folblut przelewa tylko swe własności szlachetne, zaś koń 
Półkrwi przelać może dwojakie, t. j. albo własności szlachetne, albo 
tfiż pospolite i z tego to właśnie powodu o wiele pewniej dochodzi się 
d° celu używając do rozpłodu krwi pełnej.

W historyi hodowli konia napotykamy niezbite dowody, że pod 
Pewnemi warunkami posiadają konie pół krwi znaczną wartość rozpło- 

a często daleko większą, aniżeli krwi pełnej. I tak n. p. krzy- 
z°Wano dawniejsze konie oldenburskie, należące do typu koni pół 
®ł?żkich, z ciężkiemi końmi angiclskiemi poł krwi. Ztąd powstały mie
szaniec stał się znakomitym końiem powozowym, zatrzymał masywnosć 

zarazem przybrał piękne i szlachetne kształty a nadto i zwiększoną 
ziałalność ruchów. W tym wypadku przyniosły rozpłodniki pół krwi 

P 19
irański. Hodowla, 
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nadzwyczajną, korzyść, gdy przeciwnie te same rozpłodniki pół krwi 
krzyżowane z końmi staromeklemburskiemi sprowadziły upadek chowu 
koni w Meklemburgu.

W północnej Ameryce jeden ogier pół krwi (Morgan), który od
znaczał się spotęgowaną siłą odziedziczania, poprawił cały zawód.

Przykład tego rodzaju lubo w zmniejszonym rozmiarze napoty
kamy i w Galicyi. Folblut angielski dotychczas nic nam dobrego nie 
zdziałał, o wiele lepszym rozpłodnikiem okazał się koń angielski pół 
krwi, posiadający w sobie cząstkę krwi pospolitej.

Ztąd pokazuje się, że w hodowli użycie pełnej lub pół krwi — 
głównie zależy od tego czy krzyżowanie przeprowadza się w chowie 
jednorodnym lub też różnorodnym.

3. Konstytucya.
Ze względu na konstytucyę, czyli wewnętrzną organizacyę zwie

rzęcia, należy używać do rozpłodu tylko silnie ufundamentowanych 
koni t. j. odznaczających się dobrym układem kostnym. Nie chodzi 
w tym razie bynajmniej, jak u innych zwierząt, o skłonność do opasu, 
lecz jedynie o wytworzenie silnych kości i silnych mięśni, gdyż od tego 
zawisło zwiększenie działalności. Dlatego też umiejętni hodowcy uży
wają do rozpłodu tylko koni o silnej budowie, a wykluczają zupełnie 
rozpłodników o nogach wrzecionowatych i słabo wogóle rozwiniętym ukła
dzie kostnym. Wiadomo, że przypuszczając n. p. do klaczy o nogach 
wrzecionowatych ogiera, nawet o grubych kościach w celu usunięcia 
tej wady, najczęściej nie osiągnie się zamierzonego celu. Dlatego na
leży bezwzględnie wykluczać od rozpłodu wysoko i cienkonogie ogiery, 
jeżeli chodzi o silny fundament w potomstwie. Takie bowiem ogiery 
przyprowadziły już niejeden zawód do upadku.

Niemniej ważną jest klatka piersiowa, która u każdego rozpło
dnika powinna być głęboka i obszerna; i ztąd też ogiera posiadającego 
wązką i płaską klatkę piersiową, należy wykluczyć od rozpłodu, gdyż 
wadę tę, znamionującą słabą konstytucyę, przelewa na swe potomstwo. 
Lubo przez odpowiedni wychów i przez usilne żywienie źrebca w pier
wszym roku życia można rozszerzyć piersi, mimo to wązka pierś roz
płodnika pozostanie zawsze bardzo znaczną wadą.

Należy także zwracać uwagę na skórę i kopyta, gdyż odziedzi
czanie kopyt odbywa się według tego samego prawidła jak i innych 
części ciała. Rozpłodnik przelewa wadliwe kopyta jako to: duże, pła
skie, zwężone, ukośne, ścieśnione, guzowate i t. p. dosyć stale na 
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potomstwo. Ścisłe i dokładne oznaczenie w jakim stopniu odziedzicza 
rozpłodnik wady kopyt jest o tyle trudniejszem, że wady te nie obja
wiają się zwykle zaraz po urodzeniu, lecz dopiero w późniejszym 
wieku; rozpłodnik przelewa przeto najczęściej tylko skłonność do wy
tworzenia się wady. Z drugiej strony potrzeba być ostrożnym przy ba
daniu i nie podejrzywać odrazu rozpłodnika o tę wadę, gdyż nabywają 
jej konie nietylko przez odziedziczanie, ale także wskutek niewłaści
wego wychowu i używania.

4. Zdrowie.

Każdy rozpłodnik powinien być zdrów, a przedewszystkiem po
siadać zdrowe i dobrze rozwinięte organy płciowe. Z największą do
kładnością badać należy wszelkie wady i zboczenia w kształtach, 
zmniejszające działalność i użyteczność konia. Z tego też względu 
trzeba zachować nadzwyczajną ścisłość przy ocenie tak wady dziedzi
cznej jakoteż i słabej konstytucyi, ponieważ ona najczęściej ukrywa 
w sobie skłonność do wytworzenia w potomstwie wad, zmniejszających 
jego użyteczność.

W teoryi rozróżnia się: wady dziedziczne wrodzone i dziedziczne 
nabyte; pierwsze występują zaraz po urodzeniu jak n. p. błędne usta
wienie nóg, słaba budowa kości, cienkie ścięgna i t. p., ostatnie do
piero w późniejszym wieku, w tym wypadku bowiem rodzice przele
wają nietyle swoje wady, ile skłonności do ich wytworzenia się.

Do wad dziedzicznych zalicza się przeważnie wady mózgu, na
rządów oddechowych, oczu, stawów, kości i kopyt. Od rozpłodu wy
klucza się przeto konie mające wady, jako to: koller(wartogłowienie), 
kataraktę, ślepotę miesięczną, włogaciznę (szpat), dychawicę, nosa
ciznę, narośla kostne, błędne ustawienie nóg i t. p.

Czasem jednak zwierzęta nie odziedziczają wad po rodzicach, lecz 
nabywają je wskutek przypadkowego obrażenia mechanicznego. Przez 
uderzenie może powstać czasami włogacizna, lub jaka inna narośl ko
stna, takie więc nie zaliczają się do rzędu wad dziedzicznych. Dla 
tego też narośla kostne na wewnętrznej stronie nadpęci są o wiele bar
dziej podejrzane, niż na stronie zewnętrznej, które łatwo powstać mo
gły przez uderzenie. W każdym razie trzeba być nadzwyczaj przezor
nym, a jeżeli ktoś nie posiada dokładnej wiadomości o wytwarzaniu 
się wad dziedzicznych, niech lepiej wykluczy od rozpłodu każde indy
widuum z taką wadą, aby nie był później narażonym na straty.

19*
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5. Zewnętrzne kształty.
Zazwyczaj przywiązują hodowcy największą wagę do pięknej po

wierzchowności konia rozpłodowego, co jest błędnem. Niedorzecznem 
jest np. wymagać aby koń rozpłodowy pociągowy posiadał głowę piękną, 
kształty głowy zależą bowiem od rasy i typu, a tylko nieświadomi uwa
żać mogą głowę dużą i niezgrabną za szpetną i wadliwą. Jeżeli hodowcy 
głównie idzie o małą i delikatnie zarysowaną głowę, natenczas wy
tworzy sobie wprawdzie nader szlachetne potomstwo, ale zarazem 
otrzyma w dodatku złe ufundamentowanie, nogi wrzecionowate i t. p. 
Widoczna bowiem, że chcąc mieć silny fundament czyli silny układ 
kostny, nie trzeba wiele zważać na wielkość głowy, gdyż z silnym 
fundamentem połączona jest i silniej rozwinięta głowa. W celu oceny 
konia rozpłodowego ze względu na jego zewnętrzne kształty nie można 
przeto podać szczegółowych znamion, lecz tyle tylko wymagać, aby 
rozpłodnik posiadał kształty odpowiadające rasie, do której należy.

Niemający jeszcze dostatecznej wprawy w ocenianiu wartości roz
płodowej koni, winni używać metody punktowania w myśli. Głośnego 
punktowania używa się bowiem tylko u bydła rogatego, a postępując 
w ten sposób z końmi, można się narazić na śmieszność.

W celu ułatwienia badania koni rozpłodowych, podajemy tutaj 
następującą normę, której się trzymać należy.

1. Dziedziczność; ogierowi, który już odstanawiał i płodził dobre 
źrebięta, damy mu 4 punkty, w przeciwnym razie 0.

2. Pochodzenie od sławnych rodziców oznacza się 4 punktami, 
jeżeli zaś pochodzenia niewiadomego, zapisuje się 0.

3. Charakter rasy. Jeżeli są zachowane w wysokim stopniu, na
leży znaczyć 2 punktami, jeżeli nie posiada żadnych, zerem.

4. Głowa należyta 4 punkty, dla mającej błędy zmniejsza się 
liczbą punktów.

5. Głowa dobrze osadzona oznacza 2 punkty, gdy jest źle spo
jona w karku, w jakim to razie koń przyjmuje z trudnością dresurę, 
nie daje się żadnego punktu.

6. Szyja 1. 10. Nogi przednie 2.
7. Pierś 4. 11. „ tylne 3.
8. Grzbiet 3. 12. Kopyta 1.
9. Krzyże 3. 13. Chód 2.
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Zupełnie inaczej wypadnie punktowanie, jeżeli idzie o ozna
czenie przydatności wierzchowca lub pociągowego bez względu na jego 
wartość rozpłodową. W tym wypadku odpadnie dziedziczność i po
chodzenie.

Koń wierzchowy. Koń pociągowy.
1. Charaktery rasy 2 . . . 2
2. Głowa . 2 . . . 1
3. Nasada głowy . 1 . . . 0
4. Szyja 1 . . . 1
5. Kłąb 3 . . . 1
6. Grzbiet . 3 . . . 4
7. Pierś 4 . . . 3
8. Lędźwie. 2 . . . 0
9. Krzyże . 3 . . . 3

10. Nogi przednie . 3 . . . 3
11. „ tylne . 4 . . . 4
12. Kopyta . 2 . . . 2
13. Chód 3 . . . 1

6. Wiek.
Najodpowiedniejszym wiekiem do rozpłodu jest średni, zacząwszy 

od czasu zupełnego wykształcenia ciała, aż do ogólnego upadku sił. 
Okres zdolności rozpłodowej nie jest jednaki u wszystkich koni; szla
chetne zachowują ją znacznie dłużej niż pospolite. I tak n. p. ogiery 
arabskie lub angielskie pokrywają do 20 roku życia, a wcale nie 
rzadko do 25 a nawet i do 30 roku, gdy przeciwnie ogiery pospolite 
stają się już w 15 a najdalej w 18 roku niezdatnemi do rozpłodu.

W ogólności nie należy używać do rozpłodu koni zanadto mło
dych i powinny ukończyć przynajmniej czwarty rok życia. Wyjątek 
stanowią tylko ciężkie konie ras noryjskich i armoryckich, które już 
po ukończonym trzecim roku zdatne są do rozpłodu. Zawsze atoli ba
czyć należy na szlachetność rozpłodników, im więcej są uszlachetnione, 
tern dłużej stają się zdolnemi do rozpłodu. Koni wysoko uszlachetnio
nych używa się dopiero po ukończeniu 5 a nawet i 6 roku życia. Wpraw
dzie i trzyletnie a nawet i 2x/2 letnie ogiery potrafią skutecznie odstana- 
wiać klacze, jako też i dwuletnie klacze mogą rodzić młodo i to wcale 
nawet nie złe, tego rodzaju konie atoli tracą wkrótce na płodności; 
dlatego chcąc mieć konie przydatne długo do rozpłodu nie należy uży
wać ich za młodu do płodzenia.
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Konie do 12 roku życia nieużywane do rozpłodu, nie są już nóżniei 
do tej czynności przydatne. " r J

Wielkość zwierząt rozpłodowych zależy od celu hodowli Dla 
mnożenia koni, rosłych i tęgich trzeba używać do rozpłodu koni du
żych. Zupełnie inaczej zapatrujemy się na łączenie dwojga zwierząt 
znacznie różniących się wielkością od siebie. Jedni twierdzą, że odsta- 
nawiame małych klacz dużemi ogierami jest niedorzecznością, gdyż 
matka nie potrafi należycie donosić płodu, a nadto poród sam może 
być niebezpiecznym dla jej życia. Inni znowu utrzymują, że różnica 
w wielkości nie stanowi bynajmniej przeszkody w wytworzeniu się na
leżytego płodu i że małe klacze odstanawiane dużemi ogierami rodzą 
wcale odpowiednie młode.. Jak zwykle tak i tu prawda leży w po- 
środku i w praktyce różnica wielkości rodziców niema wielkiego zna
czenia,. jeżeli tylko łączymy indywidua nieróźniące się zbyt wiele 
wielkością. Zresztą o wiele więcej zważa się na należyty rozwój zadu 
t. j. na obszerność miednicy, aniżeli na samą wysokość. Im szersza 
miednica u klaczy małej, tym wyższym ogierem może być odstano- 
wiona.

Wspomnieć tu wypada, że źrebię staje się tern wyższem od ro
dziców, im lepiej jest utrzymywane i karmione w pierwszych latach 
życia. Niedostateczny pokarm i nieodpowiednie stosunki są powodem, 
że źrebię maleje i nie dochodzi nigdy wysokości rodziców.

Maść, przelewają rodzice dosyć stale na potomstwo, ale tylko 
wtenczas, jeżeli się łączy ze sobą konie, które miewały stale tę samą 
maść przez 2 lub 3 pokolenia. Z połączenia zwierząt dwóch odmien
nych maści, rzadko kiedy występuje mięszanina w ich potomku, naj
częściej objawia się zabarwienie ojca lub matki.

Dobieranie zwierząt rozpłodowych.

Każde zwierzę rozpłodowe powinno posiadać nietylko wszelkie 
własności, jakich się wymaga od dobrego rozpłodnika w ogólności, ale 
nadto i taką harmonię szczegółowych części ciała, któraby je czy
niła stósownemi do siebie. Nie dosyć więc mieć dobrego ogiera i do- 
rą. klacz, trzeba jeszcze nadto, aby oboje nadawały się do siebie, bo 

(.opiero wtenczas można się spodziewać dobrego źrebięcia. Dobór zwie
rząt rozpłodowych jest najtrudniejszem zadaniem w hodowli i na tem 
rozbijają się najczęściej najtroskliwsze zabiegi hodowcy.
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Istnieją wprawdzie prawidła, według których postępować należy 
w dobieraniu do siebie zwierząt rozpłodowych, lecz wszystkie są nie
dostateczne i małoznaczące. Wymieniamy je tutaj:

1. Łączenie najlepszych zwierząt z najlepszemi. Gdyby się atoli 
połączyło najlepszego ogiera pinzgauerskiego z najlepszą klaczą arab
ską, nie osiągnie się z pewnością należytego rezultatu, nadto nie za
wsze miewa się do dyspozycyi najlepsze zwierzęta.

2. Równych z równemi. Niepodobieństwem jest prawie trzymać 
się tego prawidła, gdyż równe sobie indywidua nie znajdują się 
na świecie.

3. Podobnych z podobnemi. Stosuje się tylko do chowu czystego 
posiada swe zalety, najczęściej atoli pragnie się łączyć pełną krew

z pół krwią, lub szlachetne zwierzę z pospolitem i t. p.
4. Niepodobnych z niepodobnemi w celu wyrównania. Zasada ta 

jest tylko o tyle prawdziwą, o ile się odnosi do błędów ciała, n. p. 
garbonos da się poprawić nosem prostym, grzbiet łęgowaty, grzbietem 
równym, kłąb nizki, kłębem wysokim i t. p. ale znowu nigdy nieda 
się błąd poprawić błędem przeciwnym. Jeżeli n. p. nogi przednie usta
wione są po tancmistrzowsku (na zewnątrz), natenczas nie powinno się 
do wyrugowania tego błędu używać ogiera, ktoregoby nogi zwiocone 
były na wewnątrz, lecz ogiera z prawidłowem ustawieniem nog.

Wszelako i to prawidło nie jest w każdym wypadku prakty- 
cznem, gdyż chcąc utrzymać pewną rasę, zawód lub stado w czystości, 
trzeba nieraz łączyć zwierzęta sobie podobne. Nadto nie można być 
nigdy pewnym, czy przez łączenie niepodobnego z niepodobnem nastąpi 
wyrównanie rzeczywiście, dlatego najlepiej dobierać i łączyć rodziców 
takich, którzy już posiadają własności w potomku pożądane.

W chowie tak zwanym włościańskim głównie idzie o usunięcie wad 
klaczy krajowych zaletami stadników rządowych. Codzienne doświad
czenia okazują aż nadto jasno, że usunięcie wad postępuje nader po
woli. Przyczyny nie należy szukać w złych rozpłodnikach, lecz w nie
należytym doborze klaczy krajowych do stadników rządowych.

W ogólności należy tylko takie konie ze sobą łączyć, które kształ
tem nie bardzo różnią się od siebie, gdyż inaczej można się narazić na 
wytworzenie się dziwolągów, a co najmniej na zakłócenie harmonii 
w budowie. Z tej oto właśnie przyczyny umiejętni hodowcy nie łączą 
koni pospolitych od razu z folblutami, gdyż różnica między temi dwoma 
typami jest jeszcze zanadto wielka, poprawiają więc nasamprzód konie 
pospolite półkrwią, a dopiero ztąd powstałe źrebięta łączą z folblutem.
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Przyprowadzenie klaczy do ogiera.
Klacz przyjmuje ogiera tylko wtenczas, gdy ma popęd płciowy. 

Chęć do ogiera (grzanie się, palenie się do ogiera) okazują klacze naj
silniej na wiosnę i w jesieni, w którym to czasie okazują pewien nie- 
spokój, oddają często mocz, otwierają wargi płciowe (błyskają), przy- 
czem występuje łechtaczka naprzód, a ze szpary sromnej wypływa śluz 
żółtawy i lepki. W tym stanie przysuwają się do ogiera, podnoszą 
często ogon w górę, rozkraczają nogi tylne i wydają głos podobny do 
rżenia. Ten stan objawów miłosnych trwa zazwyczaj 3 do 5 dni. Jeżeli 
klacz została odstanowioną i skutecznie zapłodnioną, popęd płciowy 
ustaje zaraz i rozpoczyna się czas ciąży (źrebności). Klacz stanowiona 
i zapłodniona już nie dopuści do siebie ogiera, w przeciwnym zaś razie 
utrzymują się objawy popędu płciowego przez 8 a nawet i 9 dni po 
stanowieniu. Gdy i w tym czasie klacz nie zostanie zapłodnioną, na
tenczas ustają objawy popędu płciowego, powtarzają się jednak co 3 
lub 4 tygodni napowrót. Perjody popędu płciowego nie występują re
gularnie co 4 tygodni, jak u niektórych samic zwierząt domowych lub 
kobiet, i owszem nieraz upływają 2, 3, a nawet i 4 miesiące, zanim 
pojawią się na nowo. Bywają też klacze, palące się jednym ciągiem 
przez kilka tygodni i niemogące wcale nasycić się skokami ogierów'.

Sam akt spółkowania t. j. łączenia się ogiera z klaczą, nazywa
my skokiem lub stanowieniem. Klacz, która w dziewięć dni po skoku 
nie objawia już chęci do ogiera, jest odstanowiona.

Ze względu na stosunki gospodarskie stanowi się klacze tylko na 
wiosnę w lutym, marcu, kwietniu aż do połowy maja, gdyż w takim 
to razie klacz rodzi młode w pierwszych miesiącach po nowym roku, 
a więc gdy gospodarz najmniej potrzebuje jej pracy. Od czasu zapłod
nienia aż do porodu, ubiega 340 dni czyli llł/3 miesiąca. Jeżeli w'ięc 
klacz odstanowiono w marcu, to rodzi źrebię na drugi rok w poło
wie lutego.

Klacze oźrebione, okazują zaraz po urodzeniu przez 10 dni po
pęd płciowy, dlatego a najczęściej w stadninach, odstanawiąją klacze 
oźrebione dziewiątego dnia po porodzie. Lepiej jest przyprowadzać je 
nieco wcześniej do ogiera, aniżeli za późno, gdyż nieraz trzeba długi 
czas czekać, zanim powtórnie wystąpi popęd płciowy.

Co do ogierów, te są podobnie jak i inne domowe zwierzęta nu,2 
kie zawsze do spółkowania gotowe. Znajdują się jednakże grymasne 
i niekażdą klacz chcące stanowić, w takich to wypadkach używa się 
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rozmaitych fortelów, aby skłonić ich do skoku, bądź to łaskotaniem 
puzdra, głaskaniem lędźwi, pozostawieniem go sam na sam z klaczą itp. 
Czasami są im wstrętne pewne maści, lub matki z sącem źrebięciem. 
Przeważna ilość ogierów nie przebiera wcale i stanowi wszystko co się 
im nadarzy.

Ważną jest także rzeczą przyprowadzić klacz do ogiera w odpo
wiednim czasie popędu płciowego t. j. wtenczas, gdy chęć do ogiera 
doszła do najwyższego stopnia. Gdy ogiernia jest znacznie odiegła, uwa
żać należy, aby klaczy nie zaprzęgać do ciężarów i nie pędzić w ostrym 
biegu, gdyż przez to giną objawy popędu płciowego. Przyprowadziw
szy klacz do stacyi, wprowadza się ją do stajni, wyciera ją na sucho, 
pozostawia w spokoju przez 2 godziny, i dopiero po wypoczynku od
bywa się akt stanowienia.

Stanowienie klaczy.

Niekażda klacz objawia popęd płciowy tak wyraźnie, iżby stan 
ten z łatwością można rozpoznać. Niekiedy pali się do ogiera tak le
niwie i skrycie, że należy ją wpierw badać. tym celu używa się 
w stadninach starszego i spokojnego ogiera tak zwanego próbnika, 
którego przyprowadza się do klaczy. Ogier probierczy łasi się i zaleca 
się do niej, poczem rozpoznać można, czy klacz ma chęc przyjęcia 
ogiera lub nie.

Próba odbywa się w stajni, tu przyprowadza się probiernika do 
klaczy w ten sposób, aby się nasamprzód tylko głowami mogły do- 
siągnąć, później po zrobionej znajomości prowadzi się probiernika do 
zadu klaczy, pozwala mu się obwąchać, a nawet i oblizać części płcio
we. Klacz, która okazuje chęć do ogiera nie pozostaje bez wzajemno
ści na jego karesy, pcha się do niego, podnosi ogon, rozkracza się, 
przyczem wypływa ze szpary sromnej na wpół przezroczysty śluz. 
Przeciwnie zaś klacz niepaląca się do ogiera, daje probiernikowi 
odkosza w sposób nadzwyczaj rubaszny, strzyże uszyma, stara się 
oddalić od niego, gryzie lub wierzga nogami.

Gdy klacz okazuje chęć do ogiera, wyprowadza się ją na miej
sce przeznaczone do stanowienia. Miejsce to zasłane jest słomą i tak 
urządzone, aby klacz w razie potrzeby mogła być raz wyżej ustawio
ną, drugi raz niżej. Do wyrównania różnicy wielkości pomiędzy ogie
rem a klaczą, najodpowiedniej służy podściołka słomy lub nawóz.
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Klacze niespokojne, mianowicie okute, należy wpierw spętać, albo 
też wziąść je na linewkę, aby nie uszkodziły wierzganiem cennego 
ogiera. Sposób pętania lub brania na linewkę, jest jednakże o tyle 
niewłaściwy, że ogier łatwo zaplątać się może w powrozie. Do spęta
nia stanowionej klaczy używa się dwóch postronków, które wiążą się 
dolnemi końcami na pęcinach tylnych, górnemi końcami przypinają 
się zaś, (przeprowadzając postronki pomiędzy nogami przedniemi) do 
parcianej szlei, na klacz nałożonej. W takim stroju klacz chodzić 
może, ale nie wierzgać. Klacz uwiązuje się do płotu lub do słupa 
a ogiera przyprowadza na tręzli lub kawecanie dwóch ludzi od przodu 
ku tyłowi klaczy. Gdy ogier należycie przygotował się do skoku, na
tenczas odciąga jeden posługacz ogon klaczy na stronę, ażeby ubez
pieczyć prącie ogiera od skaleczenia, jakie łatwo nastąpić może, jeżeli 
podczas gwałtownego wprowadzenia prącia da pochwy dostanie się za
razem i włosień ogona. U klaczy szlachetnych używa się opaski skó
rzanej, którą nakłada się na ogon, aby włosień nie zawadzał podczas 
skoku. Drugi zaś wprowadza zaraz po wyskoczeniu ogiera na klacz 
prącie do pochwy, gdyż zdarza się, że ogier ognisty nie trafia od razu 
do pochwy i kaleczy odbytnicę. Teraz następuje spółkowanie, podczas 
którego to aktu wstrzykuje ogier nasienie, poczem zeskakuje na zie
mię. Sam akt trwa 4/2 do 2 minut. Chwile wstrzykiwania nasienia roz- 
poznaje się po drgających ruchach zadu ogiera i po machaniu ogonem.

Machanie ogonem i drganie mięśni zadu nie zawsze jest oznaką 
nieomylnie wstrzykniętego nasienia. Niekiedy znajdują się stare ogiery, 
którym spółkowanie nie sprawia już wielkiej uciechy i oszukują na
wet widzów.

Że wstrzyknięcie nasienia nastąpiło z pewnością, można się najlepiej 
upewnić, przyłożywszy prawą dłoń na dolną część pochwy i to natych
miast, gdy ogier wsunął swój członek. Dłoń powinna być w ten sposób 
przyłożona, aby palec wskazujący czuł każde tarcie członka przy wsuwa
niu i wysuwaniu. Gdy następuje wstrysknięcie nasienia, palec wskazujący 
czuje dokładnie wytrysk pojedynczych prądów z prącia i dopiero wtenczas 
ma się przekonanie o należytym wynasienieniu.

Niekażdy ogier wstrzykuje nasienie przy pierwszym skoku, znaj
dują się i tak nudne, że potrzebują więcej razy skakać, zanim wypełnią 
swą powinność.

Niektóre ogiery mają zwyczaj, gdy wyskoczą na klacz, wgryzania 
się zębami tak silnie w szyję klaczy, że te nie znosząc tego, stają się nie 
spokojne, poruszają głową i szyją i nie dozwalają ogierowi wynasienieni 
należytego. Tej niedogodności zapobiega się w ten sposób, iż obwija s ę 
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kilka razy sznur naokoło szyi klaczy, gdyż natenczas wgryza się ogier 
w sznur a nie w szyję.

Po odbytym skoku żadnych nie używa się środków, aby skok uczynić 
płodnym, jakto dawniej czyniono; i tak n. p. oblewano klacz zimną wodą, 
galopowano ją i t. p. co nietylko nie jest pożytecznem, ale nawet 
wręcz szkodliwe. Odstanowioną klacz prowadzi się do stajni, gdzie na
ciera się ją wiechciami słomianemi. Często spostrzega się, że w kwa
drans lub w pół godziny po stanowieniu wydziela się z pochwy gęsty 
śluz, nie jestto atoli nasienie, lecz śluz wydzielający się z powodu po
drażnienia błony śluzowej pochwy prąciem. W godzinę, gdy się klacz 
uspokoiła, karmi się ją jak zazwyczaj. Jeżeli klacz pochodzi z miej
sca oddalonego i powracać ma do domu, należy uważać, ażeby nie 
odbywała podróży biegiem, lecz spokojnie i powoli.

Jeżeli skok był skuteczny, natenczas klacz staje się źrebnąi wnet 
ustają zupełnie oznaki popędu płciowego. Chcąc się jednakże przeko
nać, czy stanowienie się udało, przyprowadza się klacz po kilku dniach, 
zazwyczaj piątego lub siódmego dnia, znowu do ogiera, do tak zwanej 
wtórnej próby. Gdy za pierwszym razem klacz nie została zrebną, natenczas 
przyjmuje ogiera, w przeciwnym zaś razie nie. W ten sposob próbuje 
się co tydzień i to tak długo, dopóki nie zostanie skutecznie odstano
wioną. Najczęściej wystarcza jeden skok, znajdują się atoli i takie 
klacze, które wymagają 3,4 i 5 skoków, zanim się uda odstanowienie.

Czas stanowienia trwa około 120 dni t. j. przez miesiąc luty, 
marzec, kwiecień i maj, w którym to czasie jeden ogier może skakać 
jako maximum codziennie po razu, zaś co drugi dzień po dwa razy, 
w całości więc 180 razy. Jeżeli przyjmiemy w przecięciu 3 Bkoki na 
każdą klacz, natenczas wystarczy jeden ogier do odstanowienia 60 kla
czy. Odstanowienie sześćdziesięciu klaczy jest zresztą najwyższą liczbą; 
zazwyczaj nie przydziela się więcej ogierowi jak 30—40 klaczy. Je
dna setka rozpłodnionych klaczy w stadninach rodzi około 80 źrebiąt; 
w chowie zwykłym (włościańskim) rodzi zaledwie 60.

Przyczyny tak częstego poronienia płodu polegają: na nieracyo- 
nalnem utrzymywaniu klaczy podczas brzemiennosci; niemniej przypi
sują przyczynę poroniania, ogierom tłustym, zapasionym lub też takim, 
których się zmusza do nader częstych skoków. Ogiery, które za wiele 

stanowią, zapładniają źle z powodu wycieńczenia sił.

Zdarza się także czasami, że ogiery młode nie chcą stanowić i od
wrotnie znowu, że klacze nie dają się odstanowić.
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Młodego ogiera, który nie chce stanowić, należy uczyć i przysposa
biać do skakania. W tym celu wprawia się go w ruch, jednakże w ten 
sposób, aby wybiegał się swobodnie, nie dźwigając ciężaru jeźdźca. Pó
źniej należy mu pokazać w jaki sposób stanowią inne ogiery, a gdy i to 
nie pomoże, uciekamy się do innych środków. Często wystarcza do wzbu
dzenia popędu płciowego, jeżeli pozostawi się młodego ogiera z silnie 
palącą się klaczą sam na sam w jednym boksie. Niektórzy zadają nawet 
takim nieukom na kilka godzin przed stanowieniem 8 kropel nastoju 
z much hiszpańskich (tinct. cantharidarum) na chleb, aby wzbudzić silniej
szy przypływ krwi do części płciowych.

Niektóre klacze przyjmują wprawdzie ogiera z lubieżnością, jednakże 
nie dozwalają mu wstrzyknąć nasienia. Są to tak zwane liysteryczki, które 
palą się nadzwyczaj gwałtownie do ogiera, gdy jednakże tenże chce wstrzy
knąć nasienie, zaczynają być niespokojne, wypychają prącie z pochwy 
i nie dozwalają ogierowi wypełnić swej powinności. Do takiej klaczy na
leży użyć kilku silnych ludzi, którzyby potrafili podtrzymać zad klaczy, 
aby stała spokojnie. Czasami jednakże zawodzą wszelkie użyte fortele, 
w takim to wypadku lepiej będzie pozbyć się klaczy, aniżeli wyczekiwać 
zapłodnienia. Zresztą, gdyby się nawet gwałtowne odstanowienie hystery- 
czek udało, płód otrzymany nie rokuje hodowcy bynajmniej korzyści na 
przyszłość.

Wielka ilość klaczy przyjmuje wprawdzie ogiera i dozwala kilka
krotnie na siebie skakać, a mimo to jednak nie zachodzi w ciążę. W ogólno
ści najlepiej i najszybciej zapładniają się klacze zaraz po oźrebieniu, gdy 
po raz pierwszy objawi się popęd płciowy t. j. w kilku dniach (5 — 9) 
po porodzie. W późniejszym czasie, popęd płciowy występuje nieregu
larnie i klacz zapładnia się już daleko trudniej.

Trudne do zapłodnienia są i klacze, ciężko i wiele pracujące. Ztąd 
też pochodzi, że klacze utrzymywane w stadninach, daleko prędzej stają 
się źrebnemi, aniżeli w chowie włościańskim.

Najtrudniej następuje zapłodnienie u klaczy, które już roniły płód 
i to tern trudniej im więcej razy to się zdarzyło.

Wielu hodowców używa najrozmaitszych środków, aby klacze zostały 
brzemiennemi. Wszystkie te środki są jednak mało znaczące i bardzo 
niepewne ; takiemi są: wzburzenie krwi przed spółkowaniem, przez biega*  
nie klaczy na lonży, jeżdżenie i t. p. Inni zadają środki przeczyszczające, 
puszczają krew, skazują klacze na post 24 godzinny, zmniejszają im Pa' 
szę, albo też stanowią klacz trzema ogierami w ciągu jednego popę 
płciowego.

Trudność skutecznego zapłodnienia klaczy polega przeważnie n® 
zmniejszonej płodności konia domowego w ogóle. Czas brzemienaosci jes 
u konia nadzwyczaj długi i w tym względzie przewyższa go tylko s o
1 wieloryb. Brzemienność słonia trwa bowiem P/j roku, zaś wielory
2 lat. Z tego też względu wszystkie te zwierzęta są narażone na rozma 
ite wpływy nieprzyjazne, zmniejszające ich płodność.
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Utrzymywanie ogierów.
Oatiery należy przez cały rok należycie utrzymywać, jeżeli chce- 

aby były zdolne do rozpłodu, gdyż chodzi głównie oto aby pro
mowały zdrowe i silne potomstwo. Przy nieoględnem pielęgnowaniu 
i nedznem żywieniu zmniejsza się zdolność rozpłodowa nawet u naj
lepszego ogiera i staje się często przyczyną, że taki ogier wytwaiza 

.Unowieni., aie i pr.ez oaiy rok ogier powi- 
nien być należycie karmiony, najodpowiedniejszą jego paszą jest. owies 
i siano. Byłoby jednakże niewłaściwie a nawet i szkodliwie, g y y się 
zanadto karmiło ogiera, gdyż nie jest wcale pożądanem, aby rozp oc- 
nik był spasiony, lecz tylko dobrze odżywiany. W tym celu służy mu 
wyśmienicie ruch umiarkowany, którego codziennie używać powin , 
lekkie ogiery pod jeźdźcem, ciężkie zaś zaprzągmęte do wozu przy 
lżejszej pracy około gospodarstwa. . , . •

Na trzy lub cztery tygodnie przed stanowieniem podwyższ ę 
ogierom racyę owsa, obniża zaś ilość siana. W czasie samego stano
wienia zadaje się im jeszcze więcej owsa, a jeszcze mniej siana, a - 
to i w tvm czasie potrzebuje stadnik miernego ruc u.

Co'do ilości skoków przyjęta jest w ogierniach rządowych (austrya-

ogierom racyę

ckich) następująca reguła:
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Utrzymywanie żrebnych klaczy.
Klacz skutecznie odstanowiona, nie okazuje juz popędu pikowe

go, w piątym miesiącu źrebności zwiększa się brzuch po obydwóch 
«tronach i zaokrągla się w późniejszych miesiącach coraz to więcej. 
Czas źrebności trwa rachując od dnia zapłodnienia az do porodu źre
bięcia w przecięciu około 340 dni, zdarza się jednakże wcale nierzad
ko, że czas ten zmniejsza się nieco lub powiększa się az do 12 mie
sięcy. W praktyce oblicza się czas prawdopodobnego porodu od dnia 
Ustanowienia aż do tego samego dnia roku przyszłego, odciągnąwszy 

tygodnie.
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Główną uwagę zwraca się podczas źrebności na to, aby usunąć wszel
kie nieprzyjazne wpływy, któreby spowodować mogły poronienie lub 
nienależyte odżywianie płodu. Należy przeto dozorować klacze źrebne 
i używać ich tylko do miernej i więcej spokojnej pracy, niemniej po- 
trzeba je dobrze karmić. Pozostawienie klaczy bezczynnie w stajni jest 
wręcz szkodliwe, gdyż do zdrowia potrzebuje matka koniecznie ruchu. 
Piaca, nie natężająca jak n. p. około gospodarstwa wcale im służy 
i dopiero mniej więcej sześć tygodni przed porodem nie należy wyma
gać od klaczy roboty, ale tylko codziennie przeprowadzać ją umiar
kowanie.

Konie pociągowe zaprzęga się do wozu, konie wierzchowe prze
chadzają się pod jeźdźcem. W tym ostatnim wypadku nie należy je
dnakże spinać klaczy za nadto silnie ręgortem i w ogólności nie i.ara- 
żac jej na mocne wstrząśnienia ciała jak n. p. na przesadzanie przez 
płoty i rowy, silne galopowanie i t. p. Najniekorzystniej wpływa za
przęganie klaczy w ostatnich trzech miesiącach źrebności do dyszla, 
gdyż dyszel uderza nieustannie o ścianę brzuszną i łatwo spowodować 
może poronienie. Również wstrzymywanie wozu nałodowanego ciężarem 
z. góry, może klaczy zaszkodzić. skutek ustawicznego wstrząśnie
nia macicy płód obumiera i musi być wydalony z łona matki. Prze
ważnie z tych oto powodów poronienie płodu jest dosyć częste w cho
wie włościańskim i w przecięciu następuje na 100 klaczy źrebnych w 30 
do 40 wypadkach. W okolicach zaś w których konie chodzą w wideł
kach (hołoblach), klacze daleko rzadziej zrzucają płód, aniżeli tam, gdzie 
nie ma zwyczaju używania widełek.

Podczas całego przeciągu czasu brzemienności, karmi się klacze 
miernie, jednakże wystarczająco, dopiero 6 tygodni przed porodem, 
zmniejsza się nieco racyą dzienną. Mianowicie zadaje się jak najmniej 
paszy znacznej objętości, gdyż te rozpychają za nadto brzuch i nie do
zwalają rozwinąć się należycie płodowi, nadto klacze takie stają się 
ociężałe i do odbywania ruchów mniej skłonne.

Z pokarmów najwięcej im szkodzi trawa przemarzła, okryta szro
nem, oraz koniczyna po silnym zebrana mrozie, wywołuje bowiem ła
two poronienie. Niemniej szkodliwe jest siano zepsute i zmulone, sple
śniała słoma, stęchły owies lub woda zanieczyszczona zgnilizną.

Ks. Sanguszko w swem dziełku o koniach powiada: „Kobyły 
stadne nie powinny być tłuste, a wybierając z dwojga złego mniejsze, 
niechaj będą więcej chude niż tłuste, ponieważ zakarmiona kobyła 
nie może dobrze rodzić i łatwiej chorobom podpada. Najlepszy pokarm 
dla kobył matek jest zdrowe i obfite pastwisko, wypada im jednakże 
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coś dodać, kiedy z paszy powrócą, niechaj zastaną w stadami słomę. 
Dla odmiany zamiast tego, można im dawać siano dwa lub trzy razy 
na tydzień. Jeżeli pastwisko jest chude, można im dawać dziennie 
dobry garniec obroku, zmięszanego z cokolwiek większą ilością sie
czki. Wiele obroku dawać szkodliwie jest dla kobył źrebnych jak 
i dla źrebiąt, które noszą. Zbyteczny pokarm w ziarnie sprawuje to, 
że kobyła przed czasem rodzi, a źrebię przychodzące na świat, nie
wykształcone należycie, jest nędzne i niezdrowe“.

Źrebienie się.
Już w szóstym miesiącu zauważać można ruchy płodu, które 

w tym czasie najlepiej czuć się dają, gdy podczas rannego pojenia zimną 
wodą przyłoży się dłoń do ściany brzusznej w okolicy słabizny. Z cza
sem “ zwiększają się ruchy płodu, tak, iż okiem je dostrzedz można. 
Przy końcu źrebności, gdy płód już jest zupełnie wykształcony, obniża 
się brzuch ku dołowi, staje się obwisłym a na 9—10 dni przed poro
dem zapadają się krzyże po obydwóch bokach, wymię nabrzmiewa 
a na strychach (dojkach) występują kropelki żółtawego płynu. W tym 
oto czasie obniża się racya dzienna aż do połowy i wprowadza , się 
klacz do obszernej przeoryny, najlepiej do boxu dobrze podściółką 
zasłanego.

Na jeden lub dwa dni przed porodem zazwyczaj objawia klacz 
pewien niespokój i bóle w brzuchu. Przed samym porodem znów jest 
niespokojna, drży jakby od przestrachu, kładzie się, wstaje i naresz
cie zaczyna stękać, co zwiastuje rozpoczynające się bóle porodowe. 
Do samego porodu klacz kładzie się prawie zawsze na ziemię i w kil
ku minutach rodzi źrebię. Nasamprzód występują z pochwy błony 
płodowe t. j. pęcherz podługowaty napełniony płynem, pęcherz ten 
pęka i wody" wylewają się, później okazują się przednie nogi źrebię
cia, wreszcie głowa, kadłub i zad. Tego rodzaju położenie jest piawi 
dłowe i poród następuje szybko. Zaraz po urodzeniu się źrebięcia zry
wa się klacz nagle i wstaje, wskutek czego urywa się pępowina. Za 
urwaniem się pępowiny następuje z niej mały krwotok, który wkrótce 
sam przez się ustaje. Przez jakiś czas 1/4 lub ^2 godziny wisi oder
wana część pępowiny z pochwy, wkrótce atoli klacz znowu dostaje 
małych bólów, wskutek czego odchodzi z macicy reszta błon wraz 
z oderwaną pępowiną, jakoteż znaczna ilość mętnego płynu. Błony na
leży usunąć, gdyż zdarza się niekiedy, że żarłoczne klacze spożywają 
te odchody.
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Poród sam nie wymaga zazwyczaj żadnej pomocy, mimo to nie 
trzeba nigdy zaniedbać dozoru. Nowo narodzone źrebię przybliża sie 
zaraz po urodzeniu do matki, która oblizuje z niego klejowatą mas/ 
jaką jest powleczone. Wkrótce młode próbuje stanąć, przyczem wy
wraca się częstokroć po kilka razy, zanim utrzyma się wreszcie na 
nogach, zaraz potem szuka wymion matki i ssie. U młódek czyli pier
wiastek (klacze, które po raz pierwszy rodzą) zdarza się niekiedy*  że 
są łaskotliwe i nie znoszą ssania, wskutek czego nie dozwalają przy
bliżyć się źrebięciu do stryszków wymion. W takim to wypadku na
leży być cierpliwym i powoli przyzwyczaić matkę do podrażnienia wy
wołanego przez ssanie. W nader rzadkich tylko wypadkach musi się 
podsadzić źrebię pod inną matkę, która dajmy na to straciła źrebię. 
I tutaj trzeba być cierpliwym i łagodnie się obchodzić przez kilka dni, 
zanim obca matka przyzwyczai się do obcego źrebięcia.

Gdyby zaś zginęła klacz podczas porodu, natenczas podsadza się 
źrebię pod inną matkę, jeżeli się która znajduje przypadkowo bez źre
bięcia, w przeciwnym razie wychowuje się źrebię sztucznie. Podając 
mu mleko krowie, to powinno być zawsze ocieplone do pewnego stopnia, 
nigdy zaś zimne. Źrebię sztucznie karmione rzadko kiedy udaje się, 
jeżeli się zaś wychowa, przywiązuje się nadzwyczajnie do człowieka, 
który je żywił.

Po porodzie klacz wymaga obszernego miejsca, aby się mogła 
wolno obracać i z łatwością wymijać źrebię. Piątego lub szóstego dnia, 
jeśli jest czas pogodny, można wyprowadzić klacz wraz z źrebięciem na 
1 do 2 godzin na świeże powietrze, należy jednakże pilnie przestrze
gać, aby się nie zaziębiła, gdyż nic nie jest szkodliwszem matce i źre
bięciu, jak przeziębienie.

Po 10 a jeszcze lepiej dopiero po 15 dniach można używać kla
czy napowrót do pracy, podczas którego to czasu źrebię pozostawia się 
w stajni, mleko bowiem zegrzanej i zmęczonej klaczy nie służy mu 
dobrze. Gdy klacz powraca z pracy do stajni nie dopuszcza się natych
miast do niej źrebięcia, lecz dopiero po upływie kwadransu lub pól 
godziny, jeżeli nie chce się go narażać na przeziębienie.

W drugim tygodniu używa się klaczy do pracy tylko na godzinę 
dziennie, w trzecim tygodniu po 2 godziny, w czwartym po 3 godziny, 
a dopiero w piątym lub szóstym tygodniu można jej używać i przez 
czas dłuższy.

Ważnym czynnikiem w życiu źrebięcia stanowi przejście z po
karmu matki do pokarmów surowych czyli tak zwane odsądzenie. 
W gospodarstwie odsądzą się źrebię nieco wcześniej, zazwyczaj juz 
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w czwartym miesiącu, w stadninach zaś dopiero w piątym lub szóstym. 
Na taką zmianę trzeba» źrebię przygotowywać powoli i stopniowo, rap
towne bowiem przejście z mleka na paszę surową, oddziaływa nieko
rzystnie na jego rozwój, i źrebię mizernieje przy takiem postępowaniu. 
Nadto szkodzi matce, gdyż zbiera się za wiele mleka w wymionach, 
a to nie pozostaje bez wpływu na zdrowie. Racyonalnie prżeprowa- 
dzone odsądzanie odbywa się w następujący sposób : Gdy już nadchodzi 
czas odsądzania, pozostawia się z początku źrebię codziennie przez krótki 
czas w stajni oddalonej, zwiększając codziennie czas oddalenia od matki, 
aż wreszcie zmuszone jest większą część dnia przepędzać bez matki. Na
stępnie przypuszcza się je do ssania tylko w pewnych odstępach dnia, 
(z rana, w południe i na wieczór), pozostawiając oprócz tego przez całą 
noc u matki. Podczas dnia wypuszcza się źrebię na wolne powietrze 
i daje się mu nieco owsa, delikatnego siana i poi go wodą. W pó
źniejszym czasie przebywa już cały dzień bez matki, a tylko w nocy 
pozostaje przy niej; wreszcie odsądzą się je zupełnie. Gdyby z powodu 
odsądzenia nabrzmiało wymię klaczy, natenczas należy wydoić mleko.

W stadninach odstanawiają klacze co rok, tutaj bowiem utrzy
muje się matki li tylko do rozpłodu, co 4 lub 5 lat pauzuje się. 
W chowie zwykłym czyli włościańskim odstanawia się co drugi rok, gdyż 
od klaczy wymaga się także i pracy. Nadto okazało doświadczenie, że 
klacze robocze, odstanawiane corocznie, rodzą coraz to gorsze 
źrebięta.

Wychów źrebiąt.

Należyte wychowanie źrebiąt jest nadzwyczaj ważnem na później
szą użyteczność. Jeżeli koń ma być dobrym i silnym, należy go też 
i dobrze wychowywać. tym względzie najczęściej gospodarze sami 
są winni, jeżeli ze źrebięcia nie wytworzy się należyty koń, a obwi
niają ogiera, jakoby ten był przyczyną wszystkiego złego. Zapominają 
jednakże, że nawet najlepszy ogier nic nie pomoże, jeżeli zaniedba się 
wychów; ogier bowiem przelewa przeważnie tylko skłonności, które 
Wytwarzają się na własność dopiero wtenczas, gdy się przestrzega od
powiednich warunków wychowu.

Należy przeto pilnie baczyć na czystosc, odbywanie ruchów na 
świeżem powietrzu, dostateczne żywienie i t. p. Sama stajnia, w której 
przebywają źrebięta, powinna być tak urządzona, aby odpowiadała 
Wszelkim wymogom hygieny.

Barański. Hodowla. 20
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Po odsądzeniu głównie przestrzegać należy, aby młódź była jak- 
najposilniej żywioną w pierwszym roku życia, należy więc dawać wiele owsa 
a mniej siana. Do niedawna panował jeszcze przesąd w Europie, a który 
u nas jeszcze i dzisiaj istnieje, że owies szkodzi źrebięciu, przesąd tak 
szkodliwy dla późniejszego rozwoju ciała. W pierwszym roku rośnie źrebię 
najszybciej, w tym czasie przybywa mu na wysokości od 20 do 30 
centimetrów, gdy przeciwnie w następnych czterech latach razem wzię
tych zaledwie 20 ctm. Niemniej zyskuje na wadze daleko więcej 
w pierwszym roku życia, aniżeli później, z tego więc wynika, że 
w pierwszym roku źrebię najobficiej karmić należy, a nawet daje 
mu się owsa już wtedy, gdy jeszcze ssie.

W drugim roku wymaga źrebię paszy większej objętości, wypę
dza się je na pastwisko, a nadto daje się mu siana i nieco owsa, je
dnakowoż nie wiele. Podobnie karmi się i w trzecim roku życia.

Nadzwyczaj szkodliwy wpływ wywiera na późniejszą przydatność 
źrebięcia do pracy, żywienie nędzne lub utrzymywanie go w drugim 
i trzecim roku na stajni. Źrebięcia nie należy także uwiązywać do 
żłobu.

Przygotowywanie źrebiąt do użytku.
Zachodzi pytanie, w którym roku staje się koń zdolny do prccy 

zwykłej bez narażenia się na stratę swej wartości ? Odpowiedź krotka. 
w tym wieku, w którym koń już jest zupełnie wykształcony t. j. mniej 
więcej około piątego roku życia. Wszelako stosunki gospodarskie nie 
pozwalają tak długo wyczekiwać, bo chów koni nie opłaciłby się nig y, 
gdyby koń przez pięć lat narażał tylko na wydatki a nie przynofn 
żadnej korzyści. Dla tego też w stadninach przysposabia się konia o 
pracy po ukończeniu lat 4, w chowie włościańskim po ukończeniu a

Wcześniejsze lub późniejsze przygotowanie zależy niemniej 
lepszego lub gorszego żywienia. Przy znacznem dawaniu 
rozwija się źrebię szybciej, aniżeli przy lichem; w pierwszym wypa 
mniej mu zaszkodzi wcześniejsze użycie go do pracy, gdy przeci 
w ostatnim, stanie się zgubnem. . . e_

W Anglii, gdzie karmią źrebięta pełnej krwi nader ob cie, 
nują je w drugim roku życia, a w trzecim biegają już na w^8C1^raC_

W ogólności należy przyzwyczajać i zaprawiać konia 0 p 
powoli i stopniowo, nigdy zaś nie żądać od niego za^wiele r0 ° ^’a^u 
póki się mięśnie i kości należycie nie rozwiną. Przyczyna p 
i chybionego celu w hodowli koni, polega u nas właśnie na 
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się używa źrebiąt zawcześuie do pracy, a gospodarz nie zważa bynaj
mniej na to, że jednym rokiem pozornie zyskanej pracy przypłacić 
musi cztery lub pięć lat późniejszych. Z tej oto przyczyny armia au- 
stryacka uzupełnia dzisiaj swój ubytek końmi, które zaledwie ukończyły 
czwarty rok życia, gdy przeciwnie do niedawna jeszcze wymagano 
ukończonego piątego roku. Zakupione remonty utrzymują przez jakiś 
czas bezczynnie, następnie ujeżdżają je powoli i stopniowo nie wysi
lając ich zanadto, dopóki koń nie osiągnie należytego rozwoju ciała.

Przygotowanie źrebiąt do użytku odbywa się zazwyczaj w ten 
sposób, że najprzód ubiera się konia w trenzlę i oprowadza się go 
trzymając lejce w ręku codziennie przez godzinę. Zamiast oprowadzać 
można także przepędzać młodego konia w kołku na lince (lonży). Następnie 
pokrywa się grzbiet zwierzęcia derką, którą przypina się z lekka rę- 
gortem (popręgiem), lub też się go siodła i zmusza w tern ubraniu do 
biegania na lince.

Gdy się źrebię przyzwyczai do siodła i ręgorta, natenczas wsiada 
na niego lekki jeździec. Zazwyczaj stara się źrebię zrzucić ze siebie 
ciężar, poddaje się jednakże swemu losowi, gdy pozna, że jego usiło
wania są daremne. Z początku jeździec wsiada i zsiada, a dopiero po 
odbytej próbie oprowadza się młodego konia naprzód stępem, później 
zaś kłusem.

Wszelkie tego rodzaju ćwiczenia powinny się odbywać z cierpli
wością i w pewnym porządku, gdyż pierwsze lekcye przeprowadzone 
z oględnością i znajomością rzeczy pozostają w pamięci na zawsze 
i wyrabiają w koniu charakter dobrotliwy. Surowe obchodzenie się lub 
niewłaściwe wymierzanie kary wyrabia w nim złośliwość i chytrość, 
a nawet niekiedy narowy, których przez całe życie nie można już wy
rugować.

Pierwsze zaprzągnięcie konia do wozu powinny poprzedzić wyż 
wymienione lekcye biegania na lince pod siodłem i jeźdźcem; dopiero 
gdy nabędzie pewnej postawy i przyzwyczai się do posłuszeństwa, na
leży go ubrać w uprząż i zaprzęgnąć do wozu lekkiego obok konia 
spokojnego i już dobrze wyuczonego.

Przygotowanie konia pod wierzch lub do pociągu trwa zazwyczaj 
4—6 tygodni, zanim nabędzie odpowiedniej dresury do prawdziwego 
użytku.

Przygotowanie konia do wyścigów nazywa się trenowaniem. Nim 
się przystąpi do tego koń powinien być odpowiednio odżywiony czyli 
jak powiadają, znajdować się w dobrej kondycyi. Irening ma na celu 
wywołać w koniu najwyższą działalność w biegu. W tym celu uży- 

20*
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"wają żokieje i ujeżdżacze rozmaitych przez nich w wielkiej tajemnicy 
utrzymywanych środków, które są następujące :

1. Wzmocnienie oddychania. Nie każdy koń potrafi w szybkim 
biegu należycie oddychać i każdego konia bezwarunkowo wyklucza się 
z trenowania, któremu brakuje oddechu.

2. Zmniejszenie objętości brzucha. Wielki brzuch bardzo cięży 
i zawadza do rączego biegu, dlatego też karmi się konie przeznaczone 
do wyścigów tylko pokarmami treściwemi, nigdy zaś paszą znacznej 
objętości. Pasza nie powinna być ani wodnistą, ani też zawierać dużo 
tłuszczu, gdyż idzie o wytworzenie w koniu wyścigowym mięśni jędr
nych i zmniejszania tłuszczu w tkankach, daje się przeto mało siana, 
przeważnie zaś owies i bób.

3. Zapobieżenie wytwarzaniu się tłuszczu. W tym celu dają ko
niom podczas treningu sól kuchenną, a kiedy niekiedy pigułkę aloe
sową czyli jak ją technicznie nazywają „fizykę“ („medycynę“), a nadto 
wywołują po każdym biegu silne poty.

Pigułka z aleosu (10—30 grammów) wywołuje częste i wodniste 
wydzielanie kału, wskutek czego przewód pokarmowy uwalnia się od 
wszelkiej niestrawionej miazgi pokarmowej, zarazem zapobiega zbyt
niemu osadzaniu się tłuszczu. Oprócz tego zmuszają żokieje konie do 
pocenia się, aby pozbyć się niepotrzebnego tłuszczu; w tym celu pę
dzą konia coraz to szybciej, dopóki się dobrze nie spoci i pokrywają 
go derką, następnie puszczają go na nowo w ruch, aby się jeszcze 
więcej spocił i pomnażają w ten sposób ciągle liczbę derek. Nie każdy 
koń wytrzyma tak silne pocenie, niektóre słabną i nużą się podczas 
treningu tak dalece, że muszą być wykluczone.

4. Wzmocnienie mięśni uzyskuje się nietylko przez zaprawianie 
koni do biegania w najrączejszym galopie ale i pielęgnowanie po tej 
czynności w stajni. Przyprowadziwszy konie do stajni wycierają je na 
sucho i uciskają wielkim palcem po tylnej stronie nóg wzdłuż ścięgien, 
lub też obwijają nogi bandażami.

Przygotowanie koni na sprzedaż.
Hodowcy wychowują konie nietylko na własny użytek, lecz i na 

sprzedaż, dla tego nie będzie tu wcale zbytecznem zastanowić się me 
nad przygotowaniem koni przeznaczonych do sprzedania.

W niektórych okolicach sprzedają źrebięta sześciomiesięczne 
roczniaki, mianowicie tam, gdzie utrzymują ciężkie konie pociągów 
Tego rodzaju handel jest wprawdzie bardzo korzystny dla ho owe 
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(w Styryi kosztuje np. źrebię sześciomiesięczne rasy pinzgauerskiej 200 
do 250 złr, w Szkocyi roczniaki rasy Clydesdalskiej około 500 złr.), 
ale szkodliwym jest dla hodowli, gdyż ubywa wielka ilość dobrych 
koni rozpłodowych, a tylko gorsze pozostają zazwyczaj w kraju. Po
nieważ każdy hodowca stara się osiągnąć jaknajwiększy zysk ze sprze
daży młodych koni, nie można mu przeto brać za złe, jeżeli używa 
wszelkich dozwolonych sposobów, aby je przedstawić na targu w jak naj- 
lepszem świetle. W tym celu zaprawia konia do tego rodzaju pracy, 
do jakiej najlepiej się nadaje, a więc: Konie wierzchowe ujeżdża, 
konie pociągowe zaś przyucza chodzić w zaprzęgu. Najodpowied- 
niej jest wyuczyć konia chodu spokojnego tak w stępie jak i w kłu
sie, gdyż znawca ceni o wiele wyżej chód regularny i spokojny, aniżeli 
chód niejednostajny ; niemniej prezentuje się o wiele lepiej kon nale
życie wyczesany i wyczyszczony, wypoczęty po pracy, aniżeli znuzony 
i spracowany, dlatego też należy dać jeden lub dwudniowy wypoczy
nek koniowi przed wystawieniem go na sprzedaż.

Do nadania mu pięknej postawy i szlachetności należy, także 
okazała uprząż i okrócenie włosów wyrastających na wewnętrznej stro
nie uszu, jakoteż i znacznego porostu na tylnej strome pęciny; dla na
dania koniowi okazu szlachetności obstrzyga się te włosy. Rafinowani 
handlarze wygładzają nawet włosy pomexem, aby zaostrzyć ich ko

niuszki. ... ,
Z pomiędzy koni hodowanych na sprzedaż najlepiej opłacają.się 

konie rozpłodowe, dlatego też w większych gospodarstwach szczególną 
zwracają uwagę na tę gałęź hodowli.

Sposoby prowadzenia chowu.

Chów koni prowadzić można w dwojaki sposób:
1. w stadninach i , , .
2. w chowie zwykłym, zwanym także włościańskim lub krajowym.

I. Chów stadninny.

Chów dobry w całem tego słowa znaczeniu prowadzi się tylko 
w stadninach, jest on nadzwyczaj kosztowny, wymaga bowiem nietylko 
znacznego kapitału wkładowego, ale i nader oględnego kierownictwa. 
W ogólności utrzymywanie stadniny może się należycie opłacić tylko 
w tym wypadku, jeżeli się znajduje w okolicach, gdzie się uprawa 
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roli nie opłaca, nadto jeżeli wychowuje się tylko konie doskonałe 
i znacznej wartości.

Dlatego też utrzymują, stada tylko ludzie bogaci lub państwa. Im 
więcej zresztą postępuje kultura w kraju, tem więcej ubywa stadnin, 
natomiast rozpowszechnia się chów włościański.

Co do sposobu utrzymywania i pielęgnowania koni rozpłodowych 
w stadzie rozróżniamy stadniny półdzikie, dzikie i swojskie.

1. Stadniny półdzikie znajdują się tylko na rozległych płaszczy
znach jak n. p. na stepach lub pusztach. Konie rozpłodowe są podzie
lone na pojedyncze stadka podług wieku i płci. Klacze pozostają przez 
większą częśc roku tak w dzień jak i w nocy na pastwisku, a dopiero 
w bardzo niekorzystej porze utrzymuje się je na stajni. W czasie sta
nowień wpuszcza się do stadka złożonego z 30—40 klaczy ogiera, 
który stanowi dowoli bez porządku i pomocy.

Pojedyncze stadka pasą się w miejscach ogrodzonych, lub obwie
dzionych głębokim rowem, albo też okrążają je ciągle jeźdźcy.

2. Stadniny dzikie napotyka się w południowej Rosyi, w Azyi 
i Ameryce. Tu pasą się źrebięta, klacze i ogiery w jednem towarzy
stwie, a cała hodowla pozostawiona jest naturze. Konie żywią się li 
tylko na pastwisku i tylko wyjątkowo podczas zimy otrzymują paszę. 
Lato i zimę przepędzają pod gołem niebem.

Stadniny dzikie mają swe zalety, ale i niekorzyści. Z powodu 
ustawicznego przebywania pod gołem niebem są to konie nadzwyczaj 
zahartowane, wytrwałe i silne, ale z drugiej strony prawie dzikie, tak 
że chcąc ich użyć do pracy, należy wpierw je wyłowić ze stada, a na
stępnie dopiero ułaskawiać, co naturalnie wymaga bardzo długiego czasu.

Przed pięćdziesięciu laty armia austryacka zasilała się przeważnie 
końmi na pół dzikiemi, pochodzącemi z Rosyi lub Rumunii, były to 
konie nadzwyczaj wytrwałe, wymagały jednakże za wiele czasu za
nim mogły być użytemi. Pewna część takich koni nie dała się zresztą 
wcale ułaskawić.

3. Stadniny swojskie. W stadninach swojskich utrzymuje się 
klacze i ogiery li tylko do rozpłodu, obok starannej pielęgnacyi. Na 
20 klaczy przypada jeden ogier. Oprócz ogierów zwykłych, których 
nazywają „pepinierami“, znajdują się i probiercze do rozpoznawania, 
czy klacze mają popęd płciowy lub nie. Pepinierów nie wypędza się 
wcale na pastwisko, lecz utrzymuje na stajni, przeprowadzając ich 
codziennie przez 2 godziny na świeżem powietrzu; rzadko kiedy 
używa się ich do pracy. Stanowią one klacze zacząwszy od połowy 
lutego, aż do połowy maja, gdyż chodzi o to, aby źrebięta rodziły się 
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równocześnie, mogły uczęszczać z matkami na pastwisko i jednocześnie 
być odsądzone i wychowane. Klacze przepędzają całe lato na pastwi
sku w łagodnym klimacie pozostają nawet przez całą noc pod gołem 
niebem. Oprócz paszy zielonej na pastwisku, otrzymują codziennie 
nieco siana, owsa zaś wcale nie. W zimie karmi się je wyłącznie sia
nem, a każdego dnia odbywają ruchy na wolnem powietrzu. W stajni 
nie wiążą ich do żłobu, lecz puszczają wolno, a klaczy me czyszczą.

Klacze odstanowione odłącza się od tych, które nie zostały źreb- 
nemi i tylko tych ostatnich używa się do pracy, pierwsze zaś są wolne 
od wszelkiej roboty. W stadninach stanowi się klacze każdego roku 
i to w kilku dniach po oźrebieniu. Po stanowieniu próbuje się od 8 do 
8 dni czyli klacz została zapłodnioną lub nie.

W czasie zbliżającego się porodu umieszcza się matkę w osobnej 
stajni, gdzie otrzymuje obszerną przeorynę i rodzi źrebię. Po oźrebie
niu pozostaje tutaj przez 2 tygodnie. Następnie łączy się matki wraz 
ze źrebiętami w jedno stadko, które się umieszcza w jednej obszernej 
stajni. Gdy nadchodzi czas chodzenia na trawę, wypędza się je 
wraz ze źrebiętami na pastwisko, które powinno być położone w po
bliżu stajni. Tylko podczas niepogody pozostają w stajni i otrzymują 
siano.

W wrześniu odsądzą się źrebięta, w tym celu wyłącza się je 
naraz i wpędza do stajni przeznaczonej dla młodzieży. W jednym tylko 
wypadku pozostawia się źrebię nieco dłużej przy matce, to jest jeżeli 
nie osiągnęło jeszcze należytego stopnia rozwoju ciała; natenczas po
zostawia się źrebię wraz z matką w osobnej stajni.

Po odsądzeniu zwraca się uwagę na wymiona matek, gdyż cza
sami występują choroby tego gruczołu. Na pastwisko uczęszczają klacze 
aż do połowy jesieni, a nadto otrzymują w stajni siano. W zimie zaś 
karmi się je wyłącznie sianem. Niektóre klacze mizernieją podczas 
ssania znacznie, tym zadaje sią w czasie zimy oprócz siana także i nieco 
owsa.

Odłączonym źrebiętom dają owies i siano, co tydzień zwiększając 
dawkę owsa, a siana tyle, ile same chcą. Jeżeli które ze źrebiąt nie 
rozwija się dobrze , natenczas wydziela się je ze stadka od silniej
szych i karmi się je na odosobnieniu paszą posilną. Czasami tylko 
uwiązuje się źrebięta do żłobu i czyści 3—4 razy w tygodniu, aby się 
przyzwyczaiły do ludzi. Zresztą codziennie używają ruchów swobo
dnych na wolnem powietrzu, a w zimie wypędza się je na miejsca 
ogrodzone (paddocks) wysłane słomą i znajdujące się tuż obok stajni.
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Na drugą wiosnę, gdy źrebięta są już roczniakami, dzieli się j0 
podług płci na pojedyncze stadka i wypędza na pastwisko, przestrze
gając przytem, aby przejście ze stajni na pastwisko odbywało się po
woli i ostrożnie. Od tego czasu nie otrzymują już więcej owsa. W je
sieni pozostają w stajni i dostają siana.

Źrebięciu po ukończeniu lat trzech wyznacza się osobne stanowisko, 
a po ukończonym czwartym roku przysposabia się do przyszłego użytku 
i sprzedaje.

Jak wiadomo, utrzymywanie stadniny swojskiej połączone jest z wiel- 
kiemi kosztami. Samo zamiłowanie do chowu koni a nawet i dostateczna 
znajomość hodowli nie wystarcza i nie zabezpiecza od strat nieuniknionych, 
jeżeli hodowca nie obrachuje się dokładnie z materyałem hodowlanym 
i glebą, na której ma powstać stadnina.

Co do gleby niema dotychczas dokładnych wiadomości, jaki grunt 
byłby najodpowiedniejszy, aby chów koni mógł się rentować należycie. 
Tutaj nie wystarcza ani chemiczny rozbiór ziemi i roślin, ani też teore
tyczne mędrkowanie, lecz jedynie tylko praktycznie przedsięwzięta próba 
i doświadczenie.

Niemniej trudny jest wybór materyału hodowlanego, zwłaszcza gdy 
stadnina pozostaje jeszcze w pierwszym zawiązku. Najgłówniejszą bowiem 
rzeczą jest nabycie dobrych klaczy bądź też rasy czystej, bądź też pół 
krwi. Jest tu mowa o klaczach szlachetnych, gdyż stadnina swojska opłaca 
się tylko przy wychowywaniu koni szlachetnych i cennych. Zakupno do
brych ogierów stawia się przy zakładaniu stadnin na drugiem miejscu, gdyż 
daleko łatwiej nabyć można dobrego ogiera, aniżeli dobrą klacz.

Zdawałoby się na pozór, że najłatwiejszy, najtańszy i najszybszy spo
sób nabycia dobrych i szlachetnych klaczy, byłoby zakupno starszych, 
które z powodu jakiegolwiek wypadku n. p. zerwania nóg, reumatyzmu 
i t. p. są prawie za bezcen do sprzedania. Klacze takie znajdują się bar
dzo często w stajniach ludzi zamożnych, wojskowych lub handlarzy. Na
bytki tego rodzaju lubo na pozór ponętne, są w rzeczy samej do rozpłodu 
bez wartości.

W młodszym wieku dostają się klacze szlachetne do stajen zamoż
nych, albo z zagranicy, lub też ze stadnin krajowych za pośrednictwem 
handlarzy, Tatersalów i t. p. Zazwyczaj są to klacze lubo piękne i <1° 
pracy przydatne, lecz nieodpowiedne do rozpłodu. Albo były niepłodne, 
albo też poroniły płód, albo też nie dawały się odstanawiać, czyli jednem 
słowem nie posiadały zalet rozpłodowych i dla tej właśnie przyczyny 
sprzedał je hodowca. Im piękniejsze i okazalsze są takie klacze, tem wię
cej należy im niedowierzać, można być bowiem przekonanym, że umie
jętny hodowca nie pozbywa się nigdy dobrej klaczy, lecz jej sam do roz
płodu używa. Dopiero, gdy się hodowca przekona, że klacz źle się odzie
dzicza, rodzi liche źrebięta, roni płód, lub nieda się odstanowić, pozbywa 
się jej.
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Nadto kupując klacze niewiadomego pochodzenia (zaręczeniom han
dlarzy nigdy nie należy dać wiary), popełnia sią wielki błąd, nie można 
bowiem ani w przybliżeniu obliczyć, jakie wyda źrebię.

To wszystko okazuje jak trudnem jest nabycie odpowiednich matek 
rozpłodowych. Dobrej klaczy nikt się niechce pozbyć, chyba za ogromną 
sumę. Czasami i to tylko wyjątkowo nadarzy się sposobność nabycia do
brego materyału przy rozwiązaniu już istniejącej stadniny jak np. po 
śmierci właściciela, na licytacyi i t. p.

Nie pozostaje przeto inna rada, jak zakupno źrebiąt i wychowywanie 
tychże na matki. Najlepiej jest i stosunkowo najtaniej nabywać źrebięta 
zaraz po odsądzeniu lub roczniaki wiadomego pochodzenia. Ma to także 
i swoje złe strony, im młodsze bowiem źrebię, tem mniej można ocenić 
jego przyszłą wartość, mimo to szansa otrzymania dobrych klaczy ze źre
biąt, jest w każdym razie daleko większa, aniżeli zakupno dorosłych.

Można liczyć na pewne, że z zakupionych np. 20 klaczek, wychowa 
się połowa i może być użyta po ukończonym 4 roku do rozpłodu. Z 10 
wybrakowanych zginie jedna lub dwie, reszta zaś musi byc sprzedana 
z powodu wad i błędów przypadkowo nabytych, czyniących je nieodpo- 
wiedniemi na matki.

Z pozostałych 10 klaczy nie wszystkie jeszcze będą dobremi matka
mi. Niektóre okażą się nieplodnemi, inne będą ronić raz po razu, można 
przeto liczyć, że do siódmego roku wypadnie wybrakować ze 4 lub 5 kla
czy. Te jednakże nie przyniosą żadnej straty, gdyż do pracy mogą być 
przydatne i dobrze płatne.

Postępując w ten sposób, t. j. zakupując corocznie po 20 źrebiąt, 
otrzyma się co roku w przecięciu po 5 doskonałych matek.

Zazwyczaj błądzą hodowcy, że dla pięknych kształtów i innych cen
nych zalet klaczy, lubo niepłodnej, zatrzymują je w stadninie. Postępo
wanie takie jest nieracyonalne i daleko lepiej zatrzymać do rozpłodu 
mniej piękne klacze, aniżeli sztuki rosłe i silne, lecz niepłodne.

2. Chów zwykły czyli włościański (krajowy).

Chów zwykły czyli włościański o wiele lepiej się opłaca, aniżeli 
chów w stadninie. Tu bowiem zmuszony jest gospodarz utrzymywać ko
nie do pracy, posługuje się przeto klaczami, aby mógł niemi tak dobrze 
uprawiać rolę, jakoteż wychowywać źrebięta. Dlatego też liczne niegdyś 
utrzymywane stada zmniejszają się corocznie, a miejsce ich zajmuje chow 
włościański. Z drugiej strony chów włościański jest w tem niedogo
dnym, że hodowca drobniejszy zmuszony jest stanowić swe klacze 
ogierami rządowemi lub prywatnemi obcemi, więc nie zawsze udaje 
mu się otrzymać takiego rozpłodnika, jakiegoby sobie życzył.

Źle prowadzony chów przynosi tylko stratę gospodarzowi nietylko 
w tem, że mu nie przynosi żadnego zysku, lecz zniechęca zarazem do 
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hodowli wogóle. Wychowanie złego konia pociąga zresztą te same 
koszta, mozół i trud, jak konia dobrego; dlatego lepiej kto nie umie 
wychowywać należycie koni, niechaj chów pozostawi innemu. Żadna 
bowiem hodowla zwierząt domowych nie wymaga tyle wiadomości i ta
kiej znajomości rzeczy, jak hodowla konia, która przy nieświadomości 
naraża na największe straty.

W chowie włościańskim napotyka się na znaczne przeszkody, ta
mujące hodowlę i niedozwalające podnieść do 'należytej dobroci. Dziwią 
się niektórzy, dla czego tylko w Anglii chów koni tak znacznie się 
poprawił, podupadł zaś w innych krajach; lecz tam inne są stosunki, 
w Anglii mógł chów osiągnąć tak wysoki stopień doskonałości, nie- 
tylko że w narodzie jest ogólne zamiłowanie do koni, lecz kraj ten był 
w tern szczęśliwem położeniu, iż od 200 lat nie miał wojny w kraju. 
Nadto W. Brytania nie potrzebuje tej ilości koni wojskowych, jaką 
utrzymują ciągle państwa na stałym lądzie. Oprócz tego wojny Napo
leońskie jako też i późniejsze wyniszczyły ogromną ilość koni, i z tego 
powodu rządy dzisiejsze zmuszone są popierać chów krajowy, aby 
straty te wynagrodzić.

Hodowca drobny nie może zawsze posiadać stosownego ogiera, 
a sam zaś utrzymywać nie jest w stanie, gdyż to połączone jest z wiel- 
kiemi kosztami. Dlatego też gospodarze zmuszeni są odstanawiać klacze 
ogierami prywatnemi, których przedsiębiorca najczęściej zanadto wy
zyskuje pozwalając mu nieraz pokrywać klacze nawet cztery razy na 
dzień. Ponieważ cena skoku ogierów prywatnych jest zazwyczaj niewielka, 
więc chętnie posługują się niemi włościanie nie zważając wcale, że 
ogier zanadto wysilony niezdoła spłodzić dobrego potomka. Niemniej 
nader często mniejszy hodowca sprzedaje lepsze klacze, a do chowu 
używa gorszych, nie bacząc bynajmniej, że tylko po dobrych klaczach 
spodziewać się może dobrego przychówku.

Dalsza przyczyna trudności w hodowli polega na zmniejszonej 
płodności w ogóle, klacz drobniejszego hodowcy nie przyjmuje często 
kroć wcale, ponieważ najczęściej za późno przyprowadza ją do ogiera 
gdy popęd płciowy już się znacznie zmniejszył.

Niemniej ważny wpływ wywiera na hodowlę niewłaściwe utrzy 
mywanie źrebnych klaczy podczas brzemienności, używają ich do piacy 
natężającej lub zaprzęgają pojedynczo do dyszla i t. p. przez co poro 
nienia tak często wydarzają się w chowie włościańskim.

Wreszcie nędzne żywienie źrebiąt w pierwszym roku życia, ja 0 
też nadmierne i zawczesne używanie ich do pracy, wywiera zgubny WP V 
na hodowlę i sprowadza jej upadek. Rolnik nie baczy bowiem, że w 
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nędzne koniki wymagają zawsze więcej paszy, aniżeli jeden dobry kon, 
który należycie rozwinięty, nietylko pracuje za dwóch nędznych, ale co 
najważniejsza, znaczną przedstawia wartość pieniężną.

na stadniny w celu podtrzymania chowu 
szlachetne we własnych stadninach, lub 
krajów, ogiery zaś pospolite nabywają

Środki ku podniesieniu chowu koni.
Oprócz ogierów prywatnych, które stanowią klacze krajowe, znaj

dują się i ogiery rządowe; dzisiaj bowiem prawie każde państwo je 
zakupuje lub wychowuje na własny rachunek i rozdziela je po poje
dynczych stacyach stanowień, rozrzuconych po całym kraju. Rzecz na
turalna, że państwo nie może utrzymywać takiej ilości ogierow, kto- 
raby wystarczała dla wszystkich klaczy krajowych, gdyż utrzymanie 
i chów stadników jest nadzwyczaj kosztowny i instytucya pepmiere 
nigdy opłacić się nie może sama przez się. Rok rocznie znaczne sumy 
pieniężne wydaje państwo 
koni. Wychowuje ogiery 
sprowadza je z obcych 
w kraju. , . . , .

Co do pożytku i korzyści zakładów ogierow rządowych w Austryi. 
zdania są nadzwyczajnie podzielone, jedni je wychwalają pod niebiosa, 
drudzy potępiają bezwzględnie. _

Instytucya sama z pewnością jest dobrą i użyteczną, nie a, się 
jednakże zaprzeczyć, że zachodzą tutaj nadzwyczajne trudności do 
zwalczenia, które nawet najlepszy kierownik ogierm me zawsze 
usunąć potrafi. , , . , . .

Najprzód stadniny rządowe nie są w stanie wychowywać takiej 
ilości ogierów, jakiej kraj potrzebuje, a ogiery zakupione w kraju lub 
za granicą nie zawsze są wiadomego pochodzenia.

Powtóre z powodu nadzwyczajnej rozmaitości ras w monarchii 
austryackiej, każda rasa wymaga naturalnie innych ogierow.

Po trzecie zachodzi trudność co do odpowiedniego rozdzielenia 
ogierów na pojedyncze stacye, w niektórych okolicach bowiem znaj
dują się rozmaite konie. . . . .

Największa trudność polega zaś w wyborze odpowiednich kiero
wników i służby w ogierni. Na służbę najczęściej spuscic się me mo
żna, a tutaj najważniejszą jest rzeczą, aby ogiery należycie były 
utrzymywane, i naczelnik stacyi posiadał dokładną wiadomość w oce
nianiu doboru, który ogier nadaje się do jakiej klaczy, a który me.

W niektórych krajach jak n. p. w Hanowerze i Prusiech osią
gnięto stadnikami rządowemi świetne rezultaty, je na owoż opo y, 
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dokąd zakłady stadników pozostawały pod kierownictwem znakomi
tych ludzi w hodowli koni. U nas, jakoteż i we Francyi zakłady sta
dników rządowych nie odpowiedziały pokładanym w nich nadziejom. 
Francuzi, którzy pierwsi wprowadzili tego rodzaju zakłady w życie 
i to jeszcze za czasów Napoleona I., obecnie przeprowadzili znaczne 
zmiany i ulepszenia w tej instytucyi, u nas zostało po staremu.

W Przedlitawii znajduje się pięć zakładów ogierów rządowych, t. j. 
w Czechach (Nimburg), w Morawii (Klosterbruck), Galicyi (w Drohowyżu 
wraz z filią w Olcho wcach), w Styryi (Graz) i Wyższej Austryi (Stadl) w Wę
grzech 5, a mianowicie: w Stuhlweisenburgu, w Nagy Koros, w De- 
breczynie, w Septi St. George i Waraszdynie (z filiami w Ozora, Nyi- 
tra Bania, Babolnie, Mezehógyes, Versez, Baja, Preszowie, Turia Re- 
mete, Dees, Homorod i Osieku). Na wiosnę rozprowadzają ogiery po kraju 
na przeznaczone stacye, a w lecie wracają napowrót do zakładów rzą
dowych. Hodowca mniejszy, który życzy sobie odstanowić klacz, płaci 
za odstanowienie 1—5 złr., za którą to taksę dozwala się ogierowi 
w razie potrzeby pięć razy skakać. Zdarza się czasami, że klacz na
wet i po trzecim skoku nie zostaje zapłodnioną, natenczas używa się 
do dalszego skoku innego ogiera. Właściciel odstanowionej klaczy 
otrzymuje kartkę poświadczającą odstanowienie, która o tyle jest wa
żna, że nadaje właścicielowi pewne prerogatywy.

Rząd wypożycza także ogiery właścicielom stadnin prywatnych, 
jeżeli ci ubiegają się o to i dają gwarancyę należytego pielęgnowania 
stadników. Czasem też rząd oddaje na własność ogiery, które gospo
darz utrzymywał przez kilka lat, lub je odsprzedaje za zniżoną cenę. 
Darowizna stanowi tutaj pewien rodzaj subwencyi. W tym względzie 
dokłada rząd wszelkich starań, aby podpierać chów krajowy, ma się 
rozumieć samo przez się, że odmawia ogiera spekulantom, którzyby 
chcieli go posiadać tylko dla interesu.

Z wyjątkiem ogierów stadnin prywatnych, inne ogiery mniejszych 
hodowców lub spekulantów nie powinny być pierwej do rozpłodu uży
wane, dopóki nie otrzymają na to zezwolenia czyli tak zwanej licen- 
cyi. W tym celu ustanowione jest (Rozp. min. z 25 kwiet. 1855 N. 
79, Rozp. z 3 lut. 1866 1. 1876 N. 17 i dodatek z r. 1872), licencyonb- 
wanie ogierów, dozwalające ogierom uznanym za odpowiednie do roz
płodu, stanowić klacze w pewnym określonym obwodzie.

Każdy właściciel ogiera, który życzy sobie, aby tenże stanowił 
klacze bądź to w miejscu, bądź to w okolicy, obowiązany jest przed
stawić go komisyi przeznaczonej do wydawania licencyi. Komisyę tę 
składa weterynarz, urzędnik polityczny (lub jego zastępca), delegat 
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gtacyi ogierów rządowych i dwóch delegatów obywateli; bada ona 
ogiera i orzeka, czy ogier jest dobry do rozpłodu lub me. Na podsta
wie zbadania i orzeczenia weterynarza, komisya wystawia licencyę 
na przeciąg jednego roku. Jeżeli zdania są podzielone, rozstrzyga wię
kszość głosów. Ogierowi licencyonowanemu przeznacza się pewien 
okręg w którem dozwala mu się stanowić klacze, zarazem wyznacza 
się miejsce, w którem badany ogier pozostawać powinien. Gdyby o- 
misya orzekła, że ogier nieprzydatny jest do rozpłodu, natenczas wo no 
jest właścicielowi żądać od komisyi pisemnego orzeczenia. W łasciciel 
licencyonowanego ogiera, obowiązanym jest prowadzić rejestr odstano- 
wionych klaczy, a delegowany weterynarz sprawdza czy stan stadnika 
jest odpowiedni. Jeżeli właściciel nadużywa ogiera i przekracza prze
pisy, natenczas może być jego rozpłodnik od dalszych stanowień wy
kluczony, a nawet w ostatecznym razie zwałaszony. Postępowanie to 
zawsze ma miejsce, jeżeli na rozpłodniku sprawdzi się chorobę stadną 
(Beschälseuche), albo też wady dziedziczne.

Do środków podniesienia chowu koni, należą także wystawy, su 
wencye i premiowania źrebiąt, ogierów i klaczy rozpłodowych.

Hodowcy prywatni, wychowujące więcej ogierow, przeznaczo
nych do' rozpłodu, otrzymują subwencye od rządu, który zastrzega 
sobie tylko prawo pierwszego kupna, gdyż zdarza się najczęściej, ze 
rząd nabywa premiowane ogierki i wychowuje je w stadninach źrebiąt. 

(Rozp. Min. roln. z r. 1882).
Niemniej udziela rząd nagrody dla klaczy wraz ze źrebiętami, je

żeli są dobrego chowu. Tego rodzaju premiowania (Rozporządzenie 
Ministerstwa rolnictwa z roku 1872 i 1874) są nadzwyczaj wa
żne, gdyż zachęcają gospodarzy do utrzymywania dobrych klaczy 
I ogiery prywatne premiuje się: na premia łoży metylko rząd, a 
i towarzystwa chowu koni znaczne sumy. Premiowanie samo odbywa 
się zazwyczaj na wystawach lub jarmarkach według pewnyc przepiso ..

W celu podniesienia chowu pełnej krwi urządzone są wyścigi, 
a nagrody udziela się koniom, które zwyciężyły. Wyścigi urządzone są 
we Lwowie, Pradze, Bernie, Wiedniu, Grazu, Peszcie i t. p. Nagrodę 
cesarską, która w całości wynosi 20.000 złr. rocznie, udziela się zwy

cięzcom, wychowanym w kraju. ... ,
Znajduje się wielu ludzi, którzy sądzą, że wyścigi są wcale nie

potrzebne, zdanie to jest niesłuszne, chów krajowy powinien posiadać 
chów pełnej krwi; Anglia bowiem zawdzięcza swe dzisiejsze stanowi
sko' w hodowli li tylko wyścigom. Wszelako słuszny jest zarzut, ze 
dzisiejsze wyścigi chybiły pierwotnego celu, stały się bowiem spe u- 
lacyą i drogą zabawką pewnej warstwy społeczeństwa, me zas widowi
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skiem i kamieniem probierczym najlepszych koni. Wyścigi, któreby 
rzeczywiście miały przynosić korzyść hodowli, powinnyby być w ten 
sposób urządzone, aby tylko te konie o nagrodę dobijać się mogły 
które uznano jako odpowiednie do rozpłodu.

Wyścigi zaprowadzono w Austryi dopiero od niedawna. Około roku 
1820 odbywały się najsamprzód w Węgrzech, mianowicie gdy się zawią
zało w Peszcie towarzystwo w roku 1827 pod nazwą „Jockey Clubu*  
W Przedlitawii urządzają wyścigi jako sport publiczny dopiero od roku 
1850, większego znaczenia nabrały jednakże dopiero od roku 1868 wsku
tek założenia austryackiego „Jockey Clubu“ w Wiedniu.

We Lwowie urządza wyścigi „Galicyjskie towarzystwo chowu koni 
i wyścigów“, które utrzymuje stały tor.

Dzisiejszy nasz materjał wyścigowy pochodzi przeważnie z trzech 
stadnin rządowych t. j. z Kisber, Mezohegyes i Kladrubu, niemniej tru
dni się wychowem koni wyścigowych wiele osób prywatnych.

Najznakomitsze konie wyścigowe posiada stadnina węgierska w Kis
ber, ta bowiem poszczycić się może takiemi okazami, jakiemi są: Bucca- 
neer, Cambuscan, Ostreger, Gunnersburg i Verneiul. Wszystkie te konie 
nietylko iż były znakomitemi zwycięzcami na torach europejskich, ale 
i doskonałemi ogierami do rozpłodu. Ich potomkowie dobijają się dzisiaj 
o palmę zwycięztwa na wszystkich torach Europy.

Cambuscan urodzony w Anglii 1861, kosztował w roku 1872 
40.000 złr. w zlocie, zabito go z powodu ślepoty w roku 1882.

lo Cambuscanie urodziła się w roku 1874 fenomenalna klacz zwana 
„Kincsem“ w stadninie prywatnej p. Blascovitesa, która biła nieustannie 
przez 4 lat w 54 wyścigach wszystkie inne konie, nie zostawszy ani razu 
pokonaną. Jest więc unikatem w świecie sportu.

Znakomitym biegunem był także „Kisber“ urodzony w roku 1873 
po Buccaneerze, niemniej Elemer, Isolani, Przedświt i wielu innych.

Każdy koń pełnej krwi urodzony w Monarchii Austro-Węgierskiej 
zapisany jest w księdze zarodowej w Jokey Clubie we Wiedniu i musi 
być zameldowany w roku swego urodzenia. Koń niemeldowany, jeżeli po
jawi się na torze wyścigowym jest karany. Grzywna wynosi od 50 
do 200 złr.

Na wyścigach używają Sportsmeny rozmaitych technicznych wyra
żeń, i tak:

Sędzia znajduje się w loży sędziów, i rozstrzyga, który koń jest 
zwycięzcą.

Kontrolorem wagi jestto osoba, która sprawdza przed biegiem i po 
biegu wagę każdego jeźdźca przepisaną programem.

Starterem nazywa się osoba, która ustawia konie (przed rozpoczę
ciem) do wybiegu.

Stewartem (wym. stiuhardem) jestto naczelnik toru wyścigowego za
łatwiający na placu rozmaite czynności.

Handicaperem nazywa się osoba, nakładająca wagi na konie, stoso
wnie do dzielności biegunów, mających się popisywać w gonitwach.
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Totalisatorem jestto przedsiębiorstwo (przyrząd) obliczające i wypla- 

^^Derby nazywają się wyścigi przeznaczone dla trzyletnich kom.
Handicap jestto bieg koni zwyciężonych.
Meetingiem zowie się dzień wyścigów................................
Sweepstakes (wym. szuihp-stehks) nazywają się wyścigi, jeżeli 

ornda składa się tylko z wkładek i wycofań (Reugeld). 
^ Wyścig martwy gdy dwa konie łeb na łeb t. j. równocześnie przy- 

byWajDvdstanmsowym koniem jest taki, który nie minął słupa dystansowego 
(o 200 ^metrów przed metą ustawionego) wtedy, gdy koń Pierw8zy 
mija słup przy trybunie. Nazywają także i takiego koma, który krzyżuje

~ 
czyć konia zwycięzkiego, a to wtedy, jeżeli me chcą, aby ich 

b‘ega Dyskwalifikowanym nazywa się współzapaśmka, którzy ^a£y na 
karę pieniężną, jej nie złożył n. p. gdy me zapłacił wkładki. w takim 
wypadku iego koń, gdyby nawet był zwyciężcą, me otrzyma nagro y.

Match jestto zakład prywatny, match może byc wygrany 
przegrany.

W celu ulepszenia chowu krajowego w Galicyi obraduje hono
rowa komisya pod przewodnictwem Namiestnika która rozstrzyga kwe- 
stye dotyczące utworzenia stacyi stanowień, badania ogierow, u 
lania licencyi, zakupna ogierów i ogierków, subwencyonowania pre- 
miewania, wyścigów i przedkłada wnioski ministerstwu jolmctwa. 
(Rozp min. roln. z r. 1862). Ministerstwu rolnictwa dodana jest ho 
norowa „centralna komisya chowu koni“, której przewodniczy mini

ster rolnictwa.



ROZDZIAŁ V.

Żywienie koni.
Co do żywienia koni, jest w tym względzie znaczny zasób do

świadczeń, a nawet daleko więcej, aniżeli u bydła rogatego. Konie 
bowiem karmi się zazwyczaj tylko niewielką liczbą pasz.

Zwykłą produkcyę, jakiej żąda się od koni, jest siła do pracy, 
dla tego też karmi się rozmaicie zależnie od tego, czy pracują, lub też 
stoją bezczynnie. Główną rolę w żywieniu koni odgrywa niezaprzeczenie 
pasza posilna t. j. owies, niemniej pasza bytu t. j. siano i trawa.

Jeżeli nie wymaga się od koni pracy jak n. p. od utrzymywa
nych w stadninach do rozpłodu, natenczas wystarcza w zupełności pa
sza bytu. W stadninach konie nie otrzymują przeto innej paszy jak 
tylko trawę na pastwisku podczas lata, zaś siano lub siano ze słomą 
podczas zimy.

Im większej pracy wymaga się od koni, tern więcej wzmaga się 
obok paszy bytu ilość paszy posilnej.

Żywienie koni korzeniami i roślinami głąbiastemi nie jest u nas 
w używaniu, przeciwnie zaś w Anglii lub w niektórych okolicach 
Niemiec.

Pasza zielona.
Pastwisko wystarcza tylko koniom niepracującym jak n. p. dwu 

i trzylatkom jakoteż i matkom. Dla pracujących pastwisko samo nie wy
starcza ; nadto pasza zielona nie jest im odpowiednią, ponieważ kar
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mione li tylko trawą, spożywają jej ogromne ilości i dźwigają znaczny 
ciężar brzucha rozdętego, wskutek czego oddech jest utrudniony.

Koniom roboczym daje się trawę tylko czasami, aby polepszyć 
apetyt. Jeżeli zaś wypędza się konie starsze przez dłuższy czas na 
pastwisko, dzieje się to przeważnie w tym celu, aby wypoczęły po pracy, 
lub z powodu chorób, jak np. wadliwych kopyt, zapalenia ścięgien itp.

Konie żywione przez czas dłuższy paszą zieloną, tracą wiele 
jędrności ciała i dopiero po kilkotygodniowym żywieniu posilnem, stają 
się znowu zdolnemi do tej samej pracy, jaką wpierw wykonywały. 
Dlatego też nie powinno się nigdy karmić paszą zieloną konie 
przeznaczone do rączego biegu; nierównie lepiej nadaje się ona dla 
koni ciężkich lub gospodarskich, odbywających prace krokiem powol
nym i bez wielkiego natężenia.

Pasza sucha.
Siano łękowe wyłącznie podawane stanowi paszę bytu, racya 

dzienna powinna wynosić w przybliżeniu dla konia średniej ciężkości 
(na 500 kilogramów żywej wagi) 10 kilogramów, jeżeli ma być utrzy
mywanym w jednym i tym samym stanie odżywienia. Koniom pracu
jącym nie wystarcza wyłączne karmienie sianem, trzeba im koniecznie 
oprócz siana dodawać nieco paszy posilnej.

Według rozpowszechnionego mniemania siano najlepszego gatunku 
ma być najodpowiedniejszem dla koni. Mniemanie to jest niesłuszne, 
gdyż doświadczenie wykazało, że siano najlepszego gatunku, a więc 
delikatne i aromatyczne wcale niekorzystnie wpływa na zdrowie i przy
pisują mu nawet własności wręcz szkodliwe (dychawicę ze siana). Naj
lepiej służy koniom siano tak zwane końskie t. j. siano średniej do
broci. Nie powinno ono zawierać twardych łodyg, lub być przerosłem 
albo też zepsutem; najlepszem przeto jest dobre siano z łąk mokrych 
zawczasu skoszone i należycie zebrane, bezwzględnie czy się daje zielone 
lub brunatne. W każdym razie pożywniejsze jest ;siano zawierające 
łodygi miękkie, od późno skoszonego z łodygami twardemi.

Że siano świeże nie wywiera żadnego szkodliwego wpływu na 
zdrowie, jak to niegdyś myślano, mówiliśmy już o tem w części 
ogólnej.

Siano koniczu zawiera więcej istot pożywnych od łąkowego, z tego 
powodu możnaby łatwo wnioskować, że jest dla koni paszą o wiele 
'lepszą, aniżeli łąkowe. Wszelako rzecz się ma inaczej, konicz bowiem 
zawiera w sobie pewną istotę podrażniającą i wywołuje zboczenia w obiegu

21Barański. Hodowla.
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krwi, mianowicie u koni posiadających już z natury żywy tempe
rament. Dlatego też nie należy nigdy dawać koniczu koniom szlachet
nym, źrebiętom lub klaczom źrebnym. Przeciwnie nie szkodzi bynaj
mniej roboczym, przeznaczonym do pracy powolnej. W tym ostatnim 
wypadku daje się konicz albo bez dodatku innej paszy, albo też pół 
na pół zmięszany ze słomą.

Słoma nie jest bynajmniej tak mało pożywną, jak pospolicie 
mniemają, lubo zaprzeczyć się nie da, że słoma o wiele korzystniej
szą jest dla bydła rogatego, niż dla koni, stanowi bowiem paszę zna
cznej objętości i rozpycha brzuch. Zazwyczaj nie daje się słomy koniom 
w całości, tylko porzniętą na sieczkę.

Sieczkę miesza się z owsem, aby zmusić konie do powolniejszego 
jedzenia ziarna i lepszego żucia; przekonano się bowiem, że gdy jedzą 
goły owies, daleko więcej ziarna niestrawionego przechodzi przez prze
wód pokarmowy, aniżeli gdy go się zmiesza ze sieczką. Dobra sieczka 
powinna być rzniętą ze słomy twardej jak n. p. żytniej. Wprawdzie 
pożywniejszą byłaby sieczka owsiana, lecz tu idzie przedewszystkiem 
o twardą a nie miękką słomę. Dobra sieczka nie powinna być także 
zanadto drobną, dwucentimetrowa długość siekanki wystarcza.

We Francyi zarzucają koniom słomę poza drabki, a to w tym 
celu, aby nie dać sposobności do próżnowania i przyzwyczajania się do 
rozmaitych nałogów.

Pasza ziarnista.
Owies. Najlepszym i najodpowiedniejszym pokarmem dla koni 

jest niezaprzeczenie owies, gdyż wytwarza siłę i łatwo się trawi; lecz 
jeżeli ma być posilnym, powinien być też i dobry.

Owies jest trojaki: żółty, biały i brunatny (czyli jak go inni na
zywają czarny). Każdy z wymienionych gatunków może być dobry, 
jednakże najwięcej cenią owies żółty (szkocki), gdyż odszczególnia się 
od innych, ziarnem grubem, a nadto ma plewkę cieniuchną. Owies 
barwy woskowej, zielonkawej lub szarej jest zepsuty i do karmienia 
nieprzydatny.

Pojedyncze ziarno owsa winno być grube i osłonięte cieniuc ną 
powłoczką, wnętrze powinno być wypełnione istotą białą, mączkowatą 
i połyskującą. Nadto owies powinien być suchy i czysty. Zupełnie 
czystego nie napotyka się prawie nigdy; zresztą niewielka ilość na 
sion chwastów wcale nie szkodzi, lecz nie powinno być w nim ani a 
myczków, ani ziemi, ani też śmiecia; dlatego też czyści się zawsze, 
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nim go się daje koniom. Według przepisów wojskowych w armii au- 
stryackiej odpadki czyszczenia nie powinny więcej wynosić jak ll/2°/o 
całości. Niemniej zważać należy, aby nie był stęchły, gdyż stęchlizna 
jest oznakiem wilgoci i obecności grzybków.

Owies mierzy się na hektolitry (1 hektolitr = 100 litrom). Jeden 
hektoliter owsa miernej dobroci waży 41 kilogramów, są jednak ga
tunki, które ważą 45—46 kilogr. Owies, którego jeden hektolitr mniej 
waży niż 41 kilogr., jest lichy.

Zwykle daje się owies w całości, tylko dla koni starych, jako też 
źrebiąt młodych trzeba go gnieść lub śrótować.

Jęczmień. W środkowej Europie nie dają koniom jęczmienia, 
lecz owsa, gdy przeciwnie na całym Wschodzie, jako też i w południo
wej Europie używają prawie wyłącznie jęczmienia. Mniemanie, jakoby 
jęczmień był niezdrowym pokarmem dla koni, jest niesłusznem, albo
wiem jest to pokarm tak dobry jak i owies. Z doświadczenia przeko
nano się, że jęczmień mniej działa na wytworzenie siły, głównie zaś 
wywiera wpływ na odżywienie i osadzenie tłuszczu. Konie karmione 
jęczmieniem zaokrąglają się i wyglądają spasione, ale podczas pracy 
pocą się wiele i wkrótce męczą. W razie potrzeby możnaby dawać 
jęczmień w tej samej ilości, w jakiej zadaje się owies. Przy karmieniu 
jęczmieniem należy jednakże używać koni do pracy, gdyż inaczej za
pasają się. Jęczmień daje się albo jako taki lub najczęściej namoczony 
w wodzie, albo też śrótowany.

W południowych krajach Europy karmią konie także kukurudzą, 
która zawiera nieco więcej tłuszczu, aniżeli jęczmień i owies. Konie 
nią żywione wyglądają zapasiono, posiadają atoli mało sił.

Żyto jest wprawdzie pokarmem bardzo pożywnym, lecz trudno 
strawnym i niewłaściwym dla koni, zawiera bowiem gluten t. j. istotę 
lepką, której żołądek koński dobrze nie znosi. Tylko w razie potrzeby 
możnaby karmić żytem i to po połowie z owsem. Dawane w większej 
ilości wywołuje łatwo kolki i choroby przewodu pokarmowego, miano
wicie, jeżeli się karmi żytem mokrem, gdyż naówczas tworzy się 
w żołądku ciastowata masa.

Ziarna roślin groszkowatych t. j. groch i bób, stanowią wyśmie
nity pokarm, udzielającym koniom wiele siły, są atoli trudno strawne, 
dlatego też nie można ich dawać w znacznej ilości. Gdy wymaga się 
od koni znacznej siły, natenczas daje się im grochu lub bobu zmięszanego 
z owsem.

Grochu nie używa się prawie nigdy, gdyż rozdyma i zatyka na
rządy pokarmowe, wskutek czego zwierzę dostaje kolek, szczególnie 

21*  
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też roczniakom nigdy nie powinno się dawać grochu, albowiem więcej 
im szkodzi, aniżeli pomaga.

Bób tak zwany koński jest o wiele lepszym pokarmem od grochu. 
Wszelako i bobu nie znoszą konie w większej ilości, garść bobu zmię- 
szanego z owsem zupełnie wystarcza; najlepiej jeszcze znoszą go cięż
kie konie pociągowe podczas pracy.

Tak grochu jako też bobu nie daje się nigdy w całości, lecz 
wprzódy śrótuje się go lub moczy w wodzie.

Podobnie jak groch i bób możnaby także dawać wykę.

Korzenie i głąbie.
Korzenie i głąbie wyłącznie dawane koniom są niewłaściwą paszą, 

która nie jest w stanie wyżywić zwierząt, zawiera bowiem w sobie 
zanadto małą ilość istot azotowych. Paszę tę możnaby dawać jedynie 
takim koniom, które pracują w powolnym chodzie obok siana, owsa 
lub bobu.

U nas niema zwyczaju karmić koni ziemniakami lub marchwią, 
gdy przeciwnie w Anglii otrzymują przez cały rok marchew i bob, 
a nawet czasami i ziemniaki.

Marchew jestto pokarm soczysty, słodki, który spożywają konie 
z wielkim apetytem, lecz mimo to jest złą paszą, gdyż nie zawiera 
dostatecznej ilości istot pożywnych. W Anglii zwyczaj dawania ko
niom marchwi jest tak rozpowszechniony, że ją otrzymuje każdy kon 
przynajmniej raz w tydzień.

Ziemniaki są o wdele gorszą paszą dla koni od marchwi, nigdy 
nie należy ich zadawać w stanie surowym, lecz pokrajane i ugotowane 
z małym dodatkiem bobu, grochu lub owsa, ażeby wyrównać niedo
stateczny stosunek istot pożywnych. Konie karmione ziemniakami stają 
się miękkiemi t. j. pocą się mocno, słabną nawet przy miernej pracy 
i mniej są odporne na zewnętrzne wpływy nieprzyjazne.

Odpadki fabryczne.
Z odpadków fabrycznych można tylko niektórych używać do ży 

wienia koni. Wodnistych odpadków fabrycznych jak n. p. młota z bro 
waru, brahy lub wytłoczyn buraczanych nie znoszą konie dobrze, łatwo 
bowiem podpadają chorobom przewodu pokarmowego; najczęściej Je 
szcze używa się suchych odpadków, jak n. p. otrąb i makuchów.
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“ «t ni.

>Xy”«
Zdaje się, że tak me jest.

Napój.
Napojem koni jest woda, a czy jest twardą (źródlaną) czy też

CM, 
rrtrar t. “ XX z -aby konie zgrzane me pity zimnej wu j, 
ziębić. Choroby tym sposobem wywołane, me pochodzą 
od jej zimna. Jeżeli konie są bardzo zmęczone, można je p ’

. aa <tAv«7 inaP7Pi zimna. woda zanadto ochtalako natychmiast przepędzać, gdyż inaczej zimna 
dz. przewód pokarmowy i może .1« «tao przyczyn,

Co sie tyczy czasu pojenia, czy należy poić przed obrokiem lub 
po obroku, zdania są podzielone. Pospolicie poi się konie dopiero p 
przegryzieniu nieco siana, a po napojeniu daje się im owies.

Przyprawy.

Sól kuchenna jest zbytecznym dodatkiem dla koni, PO™ dano 
i owies zawierają w sobie dostateczną ilość soli sodowych. Wyjątkowo 
daie sie sól i to tylko wtenczas, jeżeli się karmi konie lichą paszą, 
w tym wypadku bowiem pasza posolona staje się smaczniejszą i zwie
rzęta lepiej ją zyżytkowują. Dzienna dawka me powinna jednak wię-
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cej wynosić jak 15 do 20 gramów. W tym celu lepiej dawać sól roz 
drobioną posypując mą paszę, aniżeli sól kamienną, gdyż ta rozpuszc"» 
się szybko w żłobie. S * rozpuszcza
. Arszemk. Niekiedy dają koniom arszenik, aby lepiej wyglądały 
i nabrały zaokrąglonych kształtów ciała; niektórzy mniemają/że a> 
szemk sprawia lekki oddech, dlatego też używają go przeważnie 
w okolicach górskich w których zmuszone są konie ciągnąć ciężary po 
stromych drogach. Konie używające arszeniku tracą siły i mocno sk 
pocą nawet w miernej pracy, jeżeli zaś zaprzestanie się im zadawać 
tego środka, spadają szybko z ciała i podpadają łatwo chorobom. Lu- 
tvlko S0Umienni,Dle PO8łuSuj3 8i§ nigdy tym środkiem, a używają go 
tylko oszusci chcący pozornie nadać koniom dobrą tuszę. J g

Dawka dzienna wynosi 1—3 gramów.
Wapno. Podobnie jak arszemk działa wapno i tuczy tylko po

zornie chude konie; daje się go w dziennej dawce od 4-8 gramów, 
bądź to rozpuszczone w wodzie lub też posypując niem paszę

_ Torf me jest wcale pożywnym, jak niektórzy mniemają; spoży- 
ają go chętnie konie, gdy cierpią na dolegliwości żołądkowe.

Przyrządzanie paszy.
Przyrządzanie paszy niema tutaj takiego znaczenia jak np. u by- 

a loga ego i zazwyczaj wcale nie przyrządza się jej dla koni. Owies 
sle J albW t 4 rł°dym Źrebięt°m lub 8tarym k0Di0m gniecie 
81ę go albo tez srotuje, gdyż taki lepiej trawią i zużytkują

Niektórzy zalecają zadawanie owsa rozdrobionego nawet koniom 
nZbyd’-W1 7 2 d°Świadczenia ^dziennego, że pewna ilość ziarna 
nanoftk 1 nle8tr™a Przez kiszki. Strata niestrawionycb ziarnek, 
napotykana w kale końskim, jest jednak nadzwyczaj mała i wynosi 
zaledwie /80 częsc całej ilości spożytego owsa. Jeszcze mniejszą traci

7 Jie/d2il °Wle8 Zmieszany ze 8ieczk^ bo w tym wypadku
aieawie /8oO_ /1000 Częśc wynosi strata. Nie podlega zresztą naimniej- 
aniżP rCl’ Prz-Vrzi*dzony owies trawią konie o wiele lepiej, 

e i w ca ych ziarnach, z drugiej strony atoli zauważono we Fran- 
drohig 6 kar“10DO Przez dłuż8zy czas konie wojskowe owsem roz- 
drobionym, ze konie wprawdzie dobrze się tuczą, lecz nie mają takiej 
DlafeL ,PrZedtem’ p0Cił 81S 1 m§czą 8zybko nawet przy miernej pracy.
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Zalecano także, aby wszystkie pokarmy rozdrabniać, mieszać je 
dobrze z sobą i dopiero w tym stanie dawać koniom. Tego rodzaju 
przyrządzoną paszę używa n. p. towarzystwo omnibusów w Paryżu, 
jednakże nie dla tego, jakoby pasza taka była pożywniejsza, tylko dla 
tego, aby konie nie tracąc czasu szybko spożywały. W tym celu mię- 
szają drobno pokrajane siano z owsem śrótowanym. Na paszy samej 
nie zyskuje się bynajmniej, jak to niektórzy mylnie głoszą tylko na 
czasie i na pewności, że woźnica nie uczyni koniom uszczerbku.

We Francyi i Anglii urządzono nawet fabryki, trudniące się wy
robem makuchów, złożonych z rozmaitych pasz rozdrobionych. ia.no 
i słomę krają na drobną sieczkę, mieszają z rozgniecionym owsem lub 
żytem, polewają całą mięszaninę odwarem z siemienia lnianego, wre- 
ście gotują i tłoczą całą masę w pojedyncze makuchy.

Wszystkie tego rodzaju wyroby mają jednakże tylko ten ce , a y 
służba nie mogła ująć obroku i aby konie nie traciły wiele czasu na 
spożywaniu. Ogólne używanie makuchów sztucznych me wejdzie jednak 
nigdy w życie, gdyż całe ziarna owsa zmieszane ze sieczką stanowią 
dotychczas najlepszy obrok do produkcyi siły a nadto gospodarz mu- 
siałby być ciągle zawisłym od rzetelności fabrykanta, nie będąc w sta
nie sprawdzić czy makuchy rzeczywiście zawierają tę ilość owsa i siana 
i tej dobroci, jaką podaje cennik fabryczny.

Chleb jedzą konie bardzo chętnie i trawią go dobrze ale pokarm 
ten jest za nadto kosztowny i owsa nigdy zastąpić nie może,, dlatego 
też używa się go tylko podczas podróży, gdy n. p. ni® c 
my dłuższy czas popasać. W wojnach używają niekiedy sucharów czyli 
chlebów przeznaczonych dla koni, które wyrabiają się z pośledniej 
mąki żytnej, pszenicznej, z otrąb, mąki bobowej, grochowej i t. p. 
Wszystko to zarabia się na ciasto i piecze z mego chleb. Chleby te 
zwane także galetami, nie mają wprawdzie wielkiej wartości, są je
dnakże potrzebne w wojnach, gdyż zabierają mało miejsca i z łatwo
ścią dają się transportować. Podobne surogaty owsa używane w osta
tniej wojnie rosyjsko-tureckiej, okazały się za nadto kosztownemu

Częstokroć bywa pasza złą i zepsutą (zaśmedzoną, zbutwiałą lub 
stęchłą), takiej nie należy używać, gdyż jest szkodliwą zdrowiu, kra- 
pianie jej ropą solną nic nie pomaga i nie zdoła jej naprawie, ponie
waż sól kuchenna nie niszczy grzybów i produktów powstałych z po
wodu fermentacyi. W takim to wypadku najlepiej jest zepsutą paszę 
poddać samoistnemu zagrzaniu się lub ugotować, wskutek czego staje 

się mniej szkodliwą.
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W.ogolnosci są korne nadzwyczaj tkliwe tak na rozmaite pasza 
jakotez i sposoby karmienia; przyzwyczajone do złej paszy, nie chc„ 
z początku przyjmować dobrej, dopóki się znów do niej ni^ przyzwy 
czają. Jeżeli więc koń nie cbce jeść świeżego siana lub siani pocho 
dzącego z innej okolicy, objaw ten nie jest bynajmniej dowodem że 
siano jest złe; dopiero badanie jego może wykazać prawdziwy ’stan 
J^nówej^ P127 kaŻdej Zmia“e Pa8Zy’ k°nie Z P°Czątku nie

Karmienie koni w stosunku do pracy.
Podstawą żywienia koni jest siano i owies. Wszystkie inne pasze 

są tylko paszami dodatkowemi, mającemi na celu zaoszczędzenie in
nych pasz, albo tez zastąpienie ich; te ostatnie nazywamy surogatami 

, Jakiej ilości pokarmów wymaga koń w stosunku do swej działal
ności me wiemy dokładnie, nie posiadamy bowiem jeszcze dostatecznej 
iczby prób ściśle naukowo przeprowadzonych, mimo to, żywienie koni 
T/T o tyle wiadome, że można oprzeć się w zasadzie na wielo
krotnych spostrzeżeniach praktycznych.

W wojsku austryackiem przyjęte są następujące normy żywienia: 
czvli VłRH r3Cya °WSa Wyn°8i 770 centilit™w (7.7 litrów)

y 3.360 gramów. W rozmaitych okolicznościach racya ta nie wy
starcza i zwiększa się na P/4 racyi czyli 965 clt. (4200 grm ) PA 
czyli' l^clt1?60 Ctl” 13/1 CZyH 1355 CtL lub tGŻ Da 2’racyi

. . Siano dzieli się zawsze podług wagi i rozróżnia trzy racye siana 
3'"ź,c’ s-6“4-500 «”-•1 “•* ’

Jedna racya dzienna słomy do podściołki wynosi 1.700 gramów. 
Słomę jako pokarm dają tylko w niektórych rzadkich wypadkach.

_ Kacye dzienne bywają rozmaite, stosownie do tego czy się karmi 
korne wierzchowe, czy też. pociągowe; niemniej czy podczas pracy 
JczaJnel czy tez natężającej. Oprócz tego inne są racye w czasie 

pokoju, inne znowu w czasie wojny.
dzienn^ TT POk°? k°ń Wierzchowy> Pełniący tylko lekką służbę, 
14 500 T/T J 1 raCK °WSa i3’360 Srm‘)’ średni% racyę siana
wvlr^ 1 ą raCyę. 8łOmy (h70° Jeźeli w służbie

wien TTT T TT zwi®kszonej czynności, natenczas otrzymuje pe- 
gna.) i X (42°° g"”') -W
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Podczas wojny otrzymuje każdy koń wierzchowy P/2 racyi owsa 
i 2.800 gramów siana, a podczas marszu w dodatku % racyi owsa.

Konie pociągowe otrzymują podczas pokoju l1/^ racyi owsa, śre
dnią siana i jednę słomy, nadto przy zwiększonej pracy zamiast śred
niej racyi siana, dużą racyę. Konie furgonowe otrzymują oprócz tego 
dodatek sieczki 850 grm.

Podczas wojny: lx/2 racyi owsa i dużą racyę siana, a w marszu 
dodatek wynoszący J/2 racyi owsa.

W niektórych wypadkach odstępuje się od wyż wymienionych 
norm i zastępuje się (suroguje) jedną paszę, drugą w następujący
sposób:

i/2 racyi siana ¡może zastąpić ’/4 racyi owsa lub na odmianę. 
Słomę może zastąpić siano, jednakże w podwójnej ilości.
Czasami nie uda się w pewnej okolicy owies, albo też tańszy jest 

jęczmień, albo jak n. p. podczas wojny, gdzie nie ma się zawsze owsa 
na pogotowiu, natenczas zamiast niego, daje się jęczmień. 3.360 grm. 
jęczmienia powinna zastąpić jedną racyę owsa. Nawet i kukurudzą mo
żna w ten sam sposób owies nabywać.

4480 gr. soczewicy 
6300 „ wyki
2240 „ sucharów lub 
4 porcye chleba

odpowiada 3360 grm. 
owsa.

Podczas wojny trudno jest zresztą ustanowić ścisłe normy, tu bo
wiem używa się częstokroć furażowania. Konie spożywają paszę do 
woli, którą oblicza się w,ten sposób, iż na jednego konia rachuje się 
jako dzienną racyę paszy zielonej 30 kilogr., słomy zaś 10 kilogr.

Żywienie rozmaitych koni krajowych jest nadzwyczaj rozmaite 
i za podstawę służy owies, siano i sieczka. Ilość paszy zawisła od 
tego, czyli koń pozostaje bezczynnie, lub też pracuje.

Koniom średniej wagi pracującym powolnie jak n. p. koniom rol
niczym daje się w dziennej racyi 5 kilogr. owsa, podczas ciężkiej pracy 
7—8 kilogr.; ciężkie pociągowe wymagają 8—10 kilogr.

Co do siana, rzadko kiedy się waży, zazwyczaj daje się go 
tyle, ile koń zeżre. Obok dostatecznej ilości owsa zadawalnia się koń 
zupełnie 5 lub 6 kilogr. siana.

Sieczki daje się kilka garści do każdej porcyi, co wynosi w dzien
nej racyi 1—3 kilogr.

Koniom używanym do ciężkiej pracy gospodarskiej wystarcza na 
dzienną racyę:

S1:’ *
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lekkim 4 kilogr. owsa, 4 kilogr. siana i 1 kilogr. sieczki 
półciężkim 5 „ „ 5 „ „ P/2 „
ciężkim 6 „ „ 6 „ „ 2
niom używanym do ciężkiej pracy, należy dawać w dziennej rac 
lekkim 5 kilogr. owsa, 5 kilogr. siana i l1/^ kilogr. sieczki,
półciężkim 7 
ciężkim 10

W 

w y) •n
Koniom pracującym w szybkim biegu o wiele lepiej służy zmniej
szona racya siana i sieczki, ponieważ w biegu zawadza mu znaczna 
objętość i ciężar brzucha.

Ze konie wojskowe, które o wiele mniej otrzymują paszy (bo za
ledwie 3’/2 kilogr. owsa, 4ł/s kilogr. siana i wcale nie wiele słomy) 
mimo tak skąpej paszy dobrze wyglądają, polega to na regularnem 
dawaniu poszczególnych porcyi w pewnych ściśle oznaczonych odstę
pach dnia i na nadzwyczajnej pielęgnacyi.

W Anglii zadają zwykłym koniom roboczym w dziennej racyi: 
5 kilogr. owsa, x/2 kilogr. bobu śrótowego, 5 kilogr. siana i 1 kilogr. 
sieczki. Koń piwowarski Londynu, spożywa w dziennej racyi: 6 kilogr. 
owsa, 2J/2 kilogr. bobu, kilogr. siemienia lnianego, 3 sztuk turnipsu,
4 kilogr. siana i 2 kilogr. sieczki.

Konie tramwayów wiedeńskich otrzymują dziennie 7J/2 kil. owsa,
5 kil. siana, P/2 kil. sieczki i raz na tydzień poidło z otrąb.

Zamiast owsa można dawać i inne pokarmy, jak n. p. jęczmień, 
kukurudzę, żyto lub bób. Jęczmienia lub kukurudzy nie daje się je
dnak tyle co owsa, s/4 części wystarcza. Żyta lub bobu należy dawać 
o połowę mniej jak owsa.

Korzenie i głąbie mogą być także użyte, najodpowiedniej w zimie 
gdy konie mało pracują i tak n. p. daje się 4 — 8 kil. ziemniaków 
gotowanych, 1—2 kil. bobu i siana tyle ile potrzebują.

Siano koniczu najlepiej się nadaje dla koni pracujących powolnie 
dla innych nie jest odpowiedniem, gdyż zanadto podrażnia.

Paszy zielonej nie należy dawać koniom pracującym, jeżeli je 
chcemy utrzymać przy siłach. W małych dawkach zadawana obok in
nych pasz suchych bynajmniej nie szkodzi. Trzeba jednak być ostro
żnym, aby nie przebrać miary; pomnąc na to, że im prędszej pracy 
wymaga się od koni, tern suchsza i mniejszej objętości powinna być 
pasza, gdyż tylko taka daje im siły i wytrwałość do pracy.

Średnia norma racyonalnego żywienia koni jest następująca: na 
500 kilogr. żywej wagi powinna zawierać racya dzienna 10 kil. sub- 
stancyi suchej, w której co najwyżej część może być istotą nie



331

strawną (celulosą). W istotach strawnych stosunek istot pożywnych po
winien wynosić 1:4. Jeżeli koń nie pracuje, wystarcza stosunek 1:5, 
1:6 a nawet 1:7. Podczas pracy stosunek staje się ściślejszy; u koni 
wyścigowych wzmaga się nawet 1 :3.

Sposoby karmienia.
Karmienie odbywa się albo na pastwisku jak n. p. u koni sta

dnych, lub też na stajni.
Konie używane do pracy karmi się na stajni, zazwyczaj trzy razy 

dziennie t. j. z rana, w południe i wieczór.
Z rana poi się najsamprzód konie, później daje się im owsa 

a wreszcie siana.
W południe najpierw owies, później siano a nakoniec poi się konie. 
Na wieczór podobnie jak i w południe.
Dzienną racyę owsa dzieli się na trzy równe części t. j. na rano, 

południe i wieczór; racye siana zaś na cztery równe części, ponieważ 
jedna część siana przeznaczona jest na noc.

Podział racyi dziennej zależy także od wymaganej pracy i innych 
okoliczności, jeżeli n. p. konie pracują tylko przez kilka godzin dzien
nie a pozostają przez dłuższy czas w stajni, natenczas lepiej podzielić 
dzienną racyę na 4 lub nawet 5 porcyj.

Po kaźdem karmieniu należy pozostawić konie przez jakiś czas 
w spokoju, aby trawienie tern łatwiej się odbyło.

Reguły karmienia są następujące:
1. Karmić należy dobrą paszą,
2. dostateczną ilością,
3. regularnie n. p. z rana o szóstej godzinie, w południe, a na 

wieczór o szóstej godzinie. Najlepsze bowiem wyzyskanie paszy polega 
na regularności zadawanych porcyi w jednym i tym samym czasie.

4. Przechód z jednej paszy do drugiej nigdy nie powinien się od
bywać raptownie, lecz zawsze powoli i stopniowo.



DODATEK.



CHOW KONI W GAL1CYI.
Jeszcze w niebardzo odległych czasach korne polskie wy chodź ły 

za granicę a przeważnie do Prus, gdyż niegdyś prawie cała konnica 
pruska zasilała się końmi naszemi. Od roku 1820 zaprzestali.Niemcy 
zakupywać nasze konie, raz dlatego, że chow u nas podupadał coraz 
bardziej, a po drugie, że sami pracowali wytrwale nad produkcyą 
Chowu koni silnych i rosłych, także wkrótce me potrzebowali się juz 
oglądać na obce konie. Wyprodukowano tam metylko silne konie woj
skowe półciężkie pociągowe, rosłe powozowe, ale i wysoko uszlac 
nione zdatne pod jeźdźca lub też do lekkich zaprzęgów. Dzisiejszy 
chów’koni w północnych Niemczech zajął nadzwyczaj wysokie stano
wo powodzenie hodowli zawdzięczają Niemcy przeważnie komom 
krwi angielskiej; mniej jednakże koniom angielskim pełnej krwi, ile 
masywmejszym koniom pół krwi. Tam osiągnięto krwią angielską dobre 
rezuRaty 3 ponieważ konie angielskie zbliżone są do niemieckich i nie 
przedstawiają ani co do kształtów, ani co do wysokości znacznej dys- 

Pr0P°Zupełme inaczej przedstawia się rzecz u nas. Jeszcze na początku 
tego stulecia rozróżniano u nas w grubszych zarysach dwie kategorye 
koni tj. konie polskie, które hodowała szlachta, i włościańskie, chowane 
przeważnie przez drobnych posiadaczy ziemi. Pierwsze uszlachetniono 
krwią arabską tak dalece, że przybrały kształty i formy koni arab- 
S tern samem atoli stały się zanadto dehkatnemi i mniej przy- 
datnemi do użytków zwykłych. Wkrótce nastała u nas Anglomam^ 
sprowadzono i dzisiaj jeszcze sprowadzają za drogie pieniądze folbluty 
angielskie, konie rosłe, na wysokich i cienkich nogach, które rzadko
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kiedy wolne są od błędów. Folblutów użyto do poprawy i tak już wy 
soko uszlachetnionych koni polskich. Że tym sposobem koń polski nie 
zyskał wcale na szlachetności dziwić się nie można; rodzice bowiem 
to tylko dać mogą potomstwu, co same posiadają, folblut więc nadał 
koniowi polskiemu większy wzrost, lecz masa jego pozostała ta sama 
a w stosunku do zyskanej wysokości jest nawet za małą; niemniej 
koń polski nie zyskał nic na sile swych nóg. J

Myślano pierwotnie przy sprowadzeniu koni angielskich pełnej 
krwi, ze chów koni w Galicyi w krótkim czasie stanie na równi z cho
wem koni w północnych Niemczech i że produkować będziemy piękne 
i rosłe konie powozowe, za które dobrze płacą za granicą. Doświad
czenie nie ziściło bynajmniej pokładanej nadziei. Tu i owdzie wycho
wał się wprawdzie znakomity ogier, a nawet i większa ilość dobrych 
kom wierzchowych, jakoteż jukierów, wszelako przekształcony koń 
polski me zyskał ani na masie, ani na wytrwałości, dlatego też chów 
tego rodzaju nie wiele się rozpowszechnił u nas. Zresztą tam tylko 
otrzymało potomstwo silną budowę, gdzie użyto klaczy krajowych 
dobrze ufundamentowanych. O koniach powozowych t. j. 170 do 180 
cm. wysokich, a mających piękne, tęgie i zaokrąglone ciało, zaledwie 
tylko wspomnąó można, gdyż takich koni mniej spodziewać się można 
po folblutach, prędzej zaś po koniach pół krwi, w których żyłach 
płynie krew ciężka. Niewiele okazów koni powozowych pochodzących 
po rosłych i dobrze zbudowanych klaczach krajowych i ogierach pół 
krwi angielskiej, jakie tu i owdzie napotykamy, są dobrze udanemi 
produktami kom powozowych, którym atoli zbywa jeszcze na należy
tej wysokości.

Lubo prawie wszyscy autorowie polscy, którzy pisali o koniach, 
są wręcz przeciwni sprowadzaniom koni angielskich pełnej krwi i ga
mą wyścigi lwowskie, jako niemające wcale ważności dla naszych sto
sunków, to jednak nieda się zaprzeczyć, że folbluty są potrzebne i to 
do pewnych określonych celów. Zastrzegam się atoli zaraz na początku 
pizeciw zarzutowi anglomana, cenię bowiem w jednych wypadkach tak 
dobrze krew arabską, jak w drugich angielską, a znowu w innych 
krew zimną (ciężką).

Chcąc wyhodować konie powozowe po klaczach polskich, trzeba 
używać ogierów rosłych i tęgich pół krwi angielskiej, dajmy na to 
Clevelandów (a raczej teraźniejszych Yorkshirów), Oldenburgów lub 
innych, takich, w których żyłach płynie krew angielskich folblu
tów, zmieszana z krwią zimną. Niemniej dzisiejszy koń oficerski, 
elegancki wierzchowiec a nawet i kon do lekkiego zaprzęgu potrzebuje 
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koniecznie pewnej cząstki krwi angielskiej, jeżeli ma odpowiedzieć 
w zupełności dzisiejszym wymogom co do koni zbytkowych. W tych 
wypadkach niekoniecznie trzeba się oglądać za krwią pełną (która jak 
wiadomo, nie nadaje się dobrze do naszych koni szlachetnych), a le
piej używać koni pół krwi jak n. p. Hunterów, Norfolków, koni hano- 
werańskich, meklemburskich i t. p. Trudno bowiem walczyć przeciw 
prądowi czasu i wymaganiom kupujących. Wojskowi n. p. uważają dzi
siaj w koniu łowieckim, a mianowicie w jego fundamencie wzór nowo
czesnego konia bojowego, sportsmeny zaś nabywają najchętniej tylko 
konie uszlachetnione krwią angielską. Niemało zresztą wpływają i ceny 
na ten lub ów kierunek. Konie uszlachetnione krwią arabską stoją 
w porównaniu do koni uszlachetnionych angielską w niekorzystnym 
stosunku, za pierwsze płacą o wiele mniej, dlatego że popyt kupców 
zagranicznych jest na nie zmniejszony, gdy przeciwnie kupcy niemieccy 
rok rocznie objeżdżają tak Węgry jak i Galicyą i wykupują konie 
angielskie pełnej krwi, pół krwi, powozowe, wogóle konie rosłe.

Na tern miejscu wypada także wspomnieć o koniach tutejszych 
tak zwanych „szwabskich“, które wychowują koloniści niemieccy. Konie 
te uszlachetnione stadnikami rządowemu są rosłe, długie w kadłubie 
i o formach zaokrąglonych, lubo o ciężkiej głowie i krótkim zadzie. 
Poszukują ich kupcy pruscy, upatrujący przeważnie w masie dobroć 
konia. Na ostatnich targach płacono za należyte okazy po 400 do 500 
złr. za sztukę. Konie kolonistów lubo mniej odpornej konstytucyi, ani
żeli polskie, posiadają nadto bardzo często narowy; zasługują jednakże 
z tego powodu na uwzględnienie, że posiadamy w kraju gotowy ma- 
teryał, gdyby chodziło o wyprodukowanie koni rosłych, półciężkich i jar
marcznych ; możnaby je krzyżować z końmi ciężkiemi lub końmi pół 
krwi w celu wytworzenia materyału silnego i masywnego.

Najlepszym materyałem hodowlanym, jakim jeszcze rozporządza 
Galicya, jest niezaprzeczenie ów koń polski, który stoi w pośrodku 
między wysoko-uszlachetnionemi — i małemi końmi włościańskiemi. 
Mamy tu na myśli rosłe konie 153—160 cm. wysokie, silnej budowy 
ciała i doskonałych nogach, jakich napotyka się o wiele więcej w Ga- 
licyi zachodniej, aniżeli wschodniej. Konie te przechowały w sobie wiele 
własności staropolskich i jeszcze niewiele są uszlachetnione krwią sta
dników rządowych, dlatego też są najodpowiedniejsze do wytworzenia 
doskonałego materyału hodowlanego; nadają się jeszcze one najlepiej 
do wytrwałej i uciążliwej pracy, niemniej użyte do rozpłodu mogą 
wyprodukować dobry przychówek.

Barański, Hodowla.
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Chcąc wyrobić z tego materyału konie zbytkowe do lekkich za
przęgów, należy używać do rozpłodu koni arabskich, atoli o wiele po- 
płatniejsze i więcej poszukiwane są krzyżowane pół krwią angielską 
n. p. meklemburską, hanowerską lub anglonormańską; konie angielskie 
bowiem pół krwi nadają potomstwu kształty zaokrąglone, głęboką 
pierś, nizko ustawiony przód i silne nogi, co w oczach dzisiejszych 
lubowników koni największą ma wartość i dlatego też za takie konie 
najlepiej płacą.

Wszelako nie radzę bynajmniej krzyżowania tego rodzaju na 
oślep, wszelkie bowiem różnorodne krzyżowania wymagają wielkiej zna
jomości rzeczy i odpowiedniej staranności w wychowie.

Jeżeli chodzi nie o wyprodukowanie koni jarmarcznych, lecz 
wytrwałych i zahartowanych do zaprzęgów zwykłych lub koni wojsko
wych, natenczas daleko krótszą i prostszą drogą otrzyma się dobre 
rezultaty, gdy nie użyje się żadnych obcych rozpłodników, lecz naj
lepszych swoich. Głownie atoli uwagę zwrócić należy, że do tych 
celów nie nadaj e się ani koń wysoko uszlachetniony i delikatny, ani 
też znędzniały konik włościański, lecz koń rosły, dobrze zbudowany 
o silnie rozwiniętym zadzie i dobrych nogach. Kto posiada taką klacz 
nie powinien się nigdy z nią rozstawać, lecz postarać się o dobrego 
ogiera, bądź to czystego araba, bądź też krwią arabską wysoko uszla
chetnionego. Że tym sposobem osiąga się wyśmienite konie, nader po
szukiwane przez prawdziwych znawców, którzy umieją ocenić wytrwa
łość, hart i długoletnią służbę takich koni, przekonywują nas hodowcy 
koni zbliżonych co najwięcej jeszcze do staropolskich, jakie napoty
kamy n. p. u Dzieduszyckieh, Sanguszków, Trzeciaków, Dzwonkow- 
skiego, K. Wodzickiego i wielu innych.

Tym hodowcom należy się już z tego powodu największe uznanie, 
że potrafili oprzeć się ogólnej pokusie poprawy koni folblutami angiel- 
skiemi i przechowali nam typ koni dawniejszych.

Zachodzi pytanie, dlaczego folblut angielski nie mógł sobie u nas 
zdobyć tego stanowiska jak w innych krajach, lubo nikt nie zaprzeczy 
jego nadzwyczajnych zalet? Zanim odpowiemy, należy wyjaśnić stano
wisko folbluta angielskiego w Anglii (lub w innych krajach, w których 
obok folbluta hodują ciężkie konie pociągowe) w porównaniu do na
szych stosunków. Folblut angielski okazał się doskonałym koniem tam, 
gdzie hodują obok niego ciężkie konie, z krzyżowania bowiem tych 
dwóch produktów powstają znakomite konie użytkowe n. p. powozowe, 
Huntery, wojskowe i t. p., u nas atoli, gdzie brakuje zupełnie koni 
ciężkich i masywnych — folblut angielski pozostanie tak długo tylko 
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koniem zbytkowym, zabawką panów wielkich lub wreszcie eleganckim 
koniem wierzchowym, dopóki nie będziemy posiadać dostatecznej ilości 
koni krwi ciężkiej. Cóż nam bowiem potem, że posiadamy cacko koma 
angielskiego pełnej krwi, gdy nie możemy go należycie zużytkować? 
Jeżeli więc już koniecznie bawić się anglomanią i ztąd jakie takie 
osiągać korzyści, byłoby o wiele lepiej używać do rozpłodu masywniej - 
szych i lepiej ufundamentowanych koni angielskich pół krwi, aniżeli 
folblutów. Mógłby mi kto zarzucić, że gdzie niema folblutów, tam 
niema i półkrwi, czyli raczej, gdzie niema dobrych folblutów, tam 
niema i dobrych koni pół krwi - słusznie, odpowiem, ależ u nas 
niema ciężkich koni, tylko uszlachetnione konie krwią arabską. Ztąd 
też wynika, że do rozmnażania koni zbytkowych nie potrzeba nam 
na teraz folblutów, które, o ile się przekonaliśmy, nic dobrego me 
zdziałały, lecz przeciwnie masywniej szych koni pół krwi. Nie myślę 
jednak bynajmniej, aby zarzucić zupełnie chów pełnej krwi, lecz aby 
zredukować go do odpowiednich rozmiarów, folblut bowiem może byc 
nam i teraz jeszcze przydatny, jednakowoż tylko w niektórych wypad
kach jak np. gdy idzie o to, aby mieć pewną cząstkę krwi angielskiej 
w koniach wojskowych, eleganckich wierzchowych lub w koniach do 
lekkiego zaprzęgu. Konie angielskie pełnej krwi zajęłyby u nas do
piero wtenczas wybitne stanowisko, gdybyśmy posiadali juz materyał 
gotowy do takich krzyżowań, a tego materyału najbardziej nam brakuje.

Zaiste, kto tak jak ja, który pozostając przez 12 lat poza gra
nicą, mógł się przypatrywać wzniesieniu się hodowli i ogólnej dążności 
do wytworzenia dobrego materyału koni tak zwanego chowu włościań
skiego, ten zasmuci się bardzo widokiem tej nadzwyczajnej ilości kom 
wschodnio-galicyjskich, które przeznaczone są na coraz większe wyro
dnienie. Nie mogą się bowiem u nas pogodzić z myślą, która juz cały 
świat cywilizowany ogarnęła, że jeden koń nie potrafi służyć do wszel
kich celów; pragną jeszcze wszyscy posiadać konia pięknego, miano
wicie o pięknej głowie i postawie, a używać go do wszystkiego. Jestto 
zapatrywanie tak błędne i nielogiczne, że trudno się nad tern dłużej 
zastanawiać. Wszakże z postępem rolnictwa i ogólnej oświaty, kon 
i jego przymioty zmieniać się muszą pod wpływem nacisku zwiększo
nych potrzeb i wymagań. Chcąc więc tern większe osiągnąć korzyści 
i na równi iść z postępem, należy usunąć dawne przesądy. Największą 
tamą dobrej hodowli konia jest mniemanie ogólnie rozpowszechnione, 
że nie potrzeba wytwarzać dobrych, silnych, rosłych i droższych koni 
do roli, gdyż wychów ich nie opłaca się, a zresztą, jeżeli zginie koń 
nędzny fornalski, niewielka szkoda, bo niewiele był wart. Gdybyśmy

22*
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atoli tak dalej mędrkować chcieli, jak dotychczas — dn o u .

Dotychczas trudniła się wychowem lepszych koni i „t™ , 
mem stadnin tylko zamożniejsza klasa narodu; lud sam nie trotyl 
się o nie, me troszczy się jeszcze i dzisiaj o należyty wychów a przl 
ciez na drobniejszym hodowcy spoczywa cała potęga, cały dobrobyt’ 
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możemy zarazem nadmienić, że o wiele wyższy szczebel w hodowli 
osiągnął chów włościański w zachodniej Galicyi. Tam chłop Mazur więcej 
zbliżony do cywilizacyi, pojął prędzej potrzeby wzmagającej się kultury 
i jej dążności, mianowicie pod wpływem obywatelstwa. Jako fakt przy
toczyć możemy, że w okolicach Zabieżowa konie chowu włościańskiego 
są tak znakomite, iż w ubiegłym roku zakupiono tam znaczną ilość dla 
armii francuskiej, a za sztukę płacono nawet po 500 złr. Niemniej 
chwalić należy chów włościański w okolicach Skrzydlny, Jordanowa 
i Czarnego Dunajca. Chów tego rodzaju zawdzięczają tamtejsi rolnicy 
nie tyle stadnikom rządowym i prywatnym, ile przeważnie odpowie
dniemu wychowu i przekonaniu, że nie ten koń jest dobry, którego 
śmierci nie żal, bo nic nie wart, lecz ten, którego wychów przy
nosi zysk.

Wiele dałoby się zrobić, aby poddźwignąć hodowlę konia, lecz 
nie jest to łatwo podać odpowiednie środki. Jesteśmy n. p. z góry 
przekonani, że z materyału tak lichego, jakim jest ów drobny konik 
włościański o cienkich nogach i nadzwyczaj małej masie ciała, nieda 
się nic dobrego wyrobić, że potrzebaby wiele generacyi do osiągnienia 
jakiego takiego celu. Niemniej uważamy klacze lubo masywne, je
dnakże o cienkich nogach, jakie wcale nierzadko u nas napotykamy, 
tak samo nieprzydatne do rozpłodu, jak i mające cienkie nogi i zmniej
szoną masę ciała. Mimo to poczytujemy sobie za miły obowiązek do
dać kilka odnoszących się do tej sprawy uwag, czy słusznych lub nie
słusznych — przyszłość wykaże.

Lubo nie tak łatwo pogodzić się można z myślą, że jeden koń 
nie może być przydatny do wszystkich celów, to z drugiej strony nieda 
się zaprzeczyć, że koń gospodarski (u nas fornalskim lub chłopskim 
zwany), w razie potrzeby mógłby pełnić i inne obowiązki. Chów ra- 
cyonalny powinien być prowadzony w ten sposób, aby koń gospodarski 
posiadał pewną wysokość od 156—158 cm. tak, aby lepsze okazy mo
gły być przydatne na remontę.

Oprócz koni lekkich, należy niemniej dbać o zaprowadzenie cho
wu koni pół ciężkich do roli, furmanki i t. p., gdyż ten oto materyał 
dałby nam podstawę do wyrobu rozmaitych innych koni rosłych, po- 
kupnych, o które dzisiaj świat się tak mocno dobija. Ze wszystkich 
koni trzeba jednakowoż najwięcej dbać o konie gospodarskie*),  gdyż te 

*) Jako postępowcę na tej drodze hodowli wymieniamy między in- 
nemi ks. A. Sapiehę. Od niedawna trudni się on chowem koni ardeń- 
skich, które krzyżuje krajowemi. Powstałe ztąd potomstwo krępo i silnie
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stanowią 90—95% wszystkich koni krajowych i po tym to materyale 
można się kiedyś spodziewać ogólnego dobrobytu.

Takiej to hodowli stoją atoli rozmaite zapory na przeszkodzie, 
któreby koniecznie usunąć należało. Największą zaporą chowu racyo- 
nalnego jest wkorzeniony u nas od dawien dawna zwyczaj używania do 
rozpłodu lada którego ogiera, bez względu na jego wartość. Mimo 
ustawy mało kto dba o to, aby ogier wpierw był licencyonowany, za
nim pozwoli mu się odstanawiać klacze. Zdarza się bowiem aż nadto 
często, że ogier nieposiadający najmniejszej kwalifikacyi do rozpłodu, 
zapładnia do woli na pastwisku, bez najmniejszego dozoru i opieki 
ludzkiej. Niedosyć na tern, włościanie używają już dwulatka tak samo 
do pracy, jak konia dorosłego. Nie dziw więc, że przy takich stosun
kach chów coraz to niżej upadać musi. Mała liczba ogierów rządo
wych utrzymywana w Galicyi i znana ich niepłodność złemu zaradzić 
nie potrafi. Zresztą i krew rozmaita, jaką posiadamy w tutejszych sta
dninach rządowych, niemniej zbyteczne używanie ich do rozpłodu, nie 
może skutecznie wpłynąć na podniesienie się chowu.

Pierwszą i najgłówniejszą rzeczą byłoby przeto surowe przestrze
ganie przepisu, aby nikt nie używał ogiera nielicencyonowanego do 
rozpłodu, a każdego wyłączonego należałoby bezwzględnie wałaszyć. 
Wyjątek stanowiłyby tylko ogiery, znajdujące się w stadninach pry
watnych. Lubo podobny środek byłby nadzwyczaj drakoniczny, od
niósłby zpewnością najlepszy skutek.

Możnaby zresztą i w ten sposób postąpić, aby na każdego wła
ściciela nielicencyonowanego ogiera nałożono opłatę pieniężną roczną. 
W takim razie nietylko przedstawianoby chętniej ogiery do licencyo- 
nowania, ale i właścicielowi sprzykrzyłby się wkrótce ciężar opłaty, 
a w następstwie kazałby go wyczyścić.

Z drugiej atoli strony musianoby koniecznie pomnożyć ilość stacyi 
stanowień przynajmniej w dwójnasób i zaopatrzyć je mniej szlachet- 
nemi ogierami, mianowicie mierzynkami krajowemi najstósowniejszemi 
do poprawy koni włościańskich.

Zakaz, aby włościanin nie używał źrebięcia wcześniej do pracy, 
dopóki nie ukończy co najmniej 21/2 roku życia, jakto niektórzy radzą, 
byłby wprawdzie bardzo dobry, jednakże nie do przeprowadzenia.

zbudowane nadaje się wyśmienicie do żmudnej a wytrwałej pracy około 
gospodarstwa; słusznie też zwracano na nie ogólną uwagę podczas wy
stawy przemyskiej w roku 1882.
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W każdym powiecie powinienby weterynarz czuwać czyli prze
pisy ściśle są przestrzegane, corocznie badać ogiery, i zdawać o em 
relacyą wyższej władzy.

Niemniej należałoby wpłynąć broszurami popularnemi na obywa
teli księży, nauczycieli wiejskich, jakoteż i naczelników gmin, a y 
rozszerzali wiedzę i radą swą wspierali włościan, niemniej i premio
wania mogłyby wzbudzić tern większe zamiłowanie do hodowli.

Co się tyczy chowu koni lekkich t. j. włościańskich, poprawa 
ich powinna być przedsięwzięta dobrze ufundamentowanemi końmi 
krajowemi, posiadającemi w sobie pewną częsc krwi arabskiej.

W tym celu wypadałoby koniecznie utworzyć pepimerkę krajową 
albo też pomnożyć znacznie rządową. Materyał hodowlany mógłby byc 

zebrany komisyą do Arabii w celu nabycia należytych
ogierów i klaczy arabskich pełnej krwi, niemniej drugą, ktoraby po
zbierała resztki tu i owdzie znajdujących się staropolskich kom zda 
nych do rozpłodu. Z tego materyału należałoby wytworzyć pepimerkę.

2 O wiele tańszym i łatwiejszym sposobem możnaby wytworzyć 
ją przez założenie stada zarodowego, częścią z tutejszych znakomitych 
klaczy, jednakowoż nie zanadto wysoko uszlachetnionych krwrą arab
ską Jogierów arabskich roślejszych od oryginalnych, bądź to ze sta 
tutejszych, bądź też z Babolny, Lipicy, lub też ze stad rosyjskich. 
Stadniny rosyjskie posiadają bowiem jeszcze dostateczną ilosc tego 

mater^ dników należałoby porozmieszczaó po stacyach stanowień, 
niemniej udzielać towarzystwom, gminom lub większym posiadaczom 

ziemi.
Rysak Orłowa nadałby się też wyśmienicie do poprawy¿^S^rzZt- 
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winiętą była w najwyższym stopniu.
Oprócz lekkich koni wymagają dzisiejsze stosunki nasze jako 

nieodzownej potrzeby półciężkich do roli, furmanki i t. p. 
krajowa powfnnaby przeto trudnić się raz chowem arabskich, ale nadto 
i chowem koni krwi zimnej (zachodnich). Co się tyczy kom ciężkich 
kwestya jest jeszcze trudniejsza, które konie nadawałyby się najlepiej 
do koli naszych. O koniach ciężkich, jakiemi są np. pinzgauerskie, 
bouloneskie lub fiamandy, nie można ani myśleć, gdyż te są nam zu
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pełnie nieprzydatne, lecz o pół ciężkich, bądź to rasy pospolitej, bądź 
też uszlachetnionej. Takiemi mogłyby być:

1. Konie południowo-styryjskie z okolic Radkersburga i z temi 
spokrewnione Hainzy. Wytworzone ze zmieszania się przeważnie cięż
kiej rasy noryjskiej z arabską, stanowią dziś rasy ustalone i odpowia
dają wszelkim wymogom półciężkich koni. Odznaczają się wysokością 
mierną (są bowiem 158—165 centimetrów wysokie), zwięzłą budową 
ciała, masywnością, doskonałym kłusem i silnemi nogami. Jak wy
trwałe są te konie dosyć nadmienić, że w tramwajach wiedeńskich 
służą po 7 i więcej lat, uganiając codziennie po granitowym bruku 
stolicy.

2. Bitjugi rosyjskie gubernii woroneskiej, zachwalanych przez 
znawców jako konie masywne, silnie zbudowane i doskonałe do roli 
i podróży. Nie mogę ich jednak więcej zachwalać, gdyż nie miałem 
jeszcze sposobności widzieć ich i przekonać się o ich zaletach.

3. Odpowiednemi byłyby także ciężkie konie pół krwi angielskie, 
po których rzeczywiście już niejeden hodowca galicyjski doczekał się 
znakomitego przychówku. Jednakże nabytek odpowiednich rozpłodni
ków pół krwi nie jest tak łatwy, jakby się to na pozór zdawało, wia
domo bowiem każdemu hodowcy, że chów pół krwi o wiele trudniej
szy aniżeli czysty.

4. Konie Burgundo - Aubry, Te odznaczają się pięknemi kształ
tami ciała, wcale nie wygórowaną wysokością, masywnością, grubemi 
i silnemi nogami, a nadto znaczną akcyą w chodzie. Mniejsze okazy 
tej rasy lepiejby odpowiadały, aniżeli duże.

Według naszego zdania najlepiej odpowiadałyby celowi konie 
oryentalno - noryjskie, Burgundo - Aubry lub ciężkie konie pół krwi 
angielskiej, które użyte do stanowienia lepszych i rosłych klaczy kra
jowych nie zanadto uszlachetnionych, mogłyby z czasem wytworzyć sa
moistną rasę koni pół ciężkich, odpowiednim dzisiejszym wymaganiom.

KONIEC.
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Brzemienność 75, 296, 
Brzuch 239, 253.

„ obwisły 253.
„ podkasany 253.
„ smukły 253.

23
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Buccaneer 203, 318.
Bucefał 133.
Budowle palowe 126.
Buldogg 2.
Butan 223.
Bury 224.
Buraki 58.
Buraczane liście 52.
Burgundo-Aubry 197, 344.
Byerley’s Turc 89, 159.

O,
Cambuscan 318.
Canis familiaris 2.
Capelet 263.
Cecha 10.
Cęgi 229.
Celty 126.
Celulosa 25, 28.
Charty 2, 104.
Chesnud 222.
Chleb 327.
Chód koguci 270.

„ niedźwiedzi 258.
„ nieprawidłowy 269.
„ prawidłowy 264.

Choroba stadna 317.
Chów 80.

„ co do działalności 280.
„ „ dziedziczności 281.
„ „ kształtu 279.
„ „ masy 280.
„ czysty 98, 281.
„ doborowy 81.
„ jednorodny 85.
„ kazirodny 199, 282.
„ koni w Galicyi 335.
, krajowy 274, 313.

Chów inięszany 98.
„ pełnej krwi 100, 287.
, pół krwi 106, 287.
„ przeszkody 314.
„ rodzinny 99.
„ sam w sobie 101.
„ sposoby prowadzenia 309.
„ stadny 101.
„ w pokrewieństwie 99, 282.

Chów w stadninach 274, 308.
„ włościański 313.
„ zwykły 313.

Chyżośe 214.
Chrapka 226,
Chrapy 238.
Chromanie 264.
Ciąża 296.
Ciekun 131.
Ciernie. 238.
Ciepłota stajenna 65,
Ciężki koń 152, 196.
Cimarony 136.
Cisawy 222.
Clydesdal 164.
Cob 163.
Cofnięcie 87.
Colling 100, 108.
Compromiss 319.
Constanzlehre 83.
Constanztheorie 90.
Cornea 243.
Courbe 263.
Croupe, la 249.
Cudzenie 62.
Cudzidło 62.
Cuvier 4.
Czarny 224.
Czas brzemienności klaczy 269, 301.
Czas stanowienia 299.
Czaszka 238.
Czerw 230, 231.
Czerwony 222.
Czterolatek 132.
Czoło 238.
Czuwanie 61.
Czwał 266.
Czysta krew 91.
Czystość 61.
Czysto biały 219.
Czyszczenie 132.

JD.
Dania 185.
Damski koń 206.
Darley’s Arabian 89, 159.
Darwin 5, 123.
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Dauw 122.
Debreczyn 316,
Degeneracya 100.
Delikatna konstytucya 111.
Derby 319.
Deresz 220.
Derki 65.
Destrier 130.
Dextryna 25.
Dobór koni rozpłodowych 294

„ rozpłodowy 9.
„ zwierząt rozpłodowych 115.

Dodatek 333.
Dogga 2.
Dojenie krów 72.
Dojżewanie wczesne 12.
Dół skroniowy 238.
Doppelklepper 174.
Drabina 22, 133.
Dresura konia 316.
Drewnik 25, 28.
Droliowyż 316.
Drop 220.
Dryblas 133.
Drygant 132.
Dwie czwarte krwi 107.
Dwulatek 132.
Dychawica 252, 270, 291.
Dyluviuni 125.
Dyrdanie 266.
Dyskwaliflkacya 319.
Dystansowany 319.
Dzianet 130, 133, 169. 
Działalność 80, 109, 288.
Dziedziczność 5, 82.
Dziedziczne wady 114.
Dziedziczność indywidualna 88. 

„ spotęgowana 88.
„ wyjątki 86.

Dzieduszycki hr. 338.
Dzikie konie 134.
Dziwoląg 96, 295.
Dżiggetaj 3, 122.
Dzwonkowski 33.

_EL
Eelipse 159.
Eierhacke 263.

Elemer 318.
Embryo 82
Eocen 119.
Epilepsya 114.
Epoka bronzu 127.

„ budowli palowych 126. 
kamienna 126.

„ żelaza 127.
Equus augustidens 119.

„ fossilis 119.
Esparzeta 49. 
Exterieur 111, 205.
Extractowe istoty 26.

ZF.
Fako 224.
Fałszowanie zębów 236. 
Fibryna 25.
Fiquet 95.
Fizyka 308.
Flamanda 165, 187. 
Fliegenschimmel 220. 
Flying-Childers 159.
Fogaros 203.
Folblut 100, 154.

„ angielski 157.
„ arabski 155.
„ rosyjski 159. 

Forellenschimmel 221. 
Formacye ziemi 118. 
Francuzkie ustawienie nóg 255. 
Francya 165.
Frederigsborg 185, 282. 
Frez 133, 183.
Fryz 133, 183.
Fundament ciała 261. 
Furażowanie 329.
Furioso 202.

Gk
Gady 1.
Galety dla koni 327.
Galicya 124, 189.
Galop 266.
Galie 257.
Ganasze 239.
Garbonos 241.

23*
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Gardło 239.
Gatunek 2, 4.
Generale 171. 
General-Studboock 158. 
Geoffroy Saint Hilaire 4. 
Geologiczne badania 118. 
Gliniasty 224.
Gluten 25, 323.
Głąbie 52, 324.
Głowa 241.

„ garbonosa 241.
„ klinowata 240.
„ równa 240.
„ świńska 241.
„ szczupacza 241.
„ wołowa 241.

Głowy nasada 242.
Gniady 221.
Gnicie strzałki 63, 260.
Godolfin 89, 159.
Goklani 142.
Goleń 241, 261.
Gorąca krew 137.
Gorczyczką obsypany 221. 
Gotowanie paszy 36.
Graz 316.
Gręda 266.
Groch 323.
Grouven 32.
Gryzun 236.
Gruboskórne 2.
Gruźlica 114.
Grzanie się 296.
Grzebanie nogą 124.
Grzbiet 239, 247.

„ długi 248.
„ garbaty 248.
„ krótki 248.
„ łękowaty 248.
„ ośli 248,
„ rozłupany 248.

Grzebień szyi 239.
Grzywa 239.
Guano rybie 44.
Guma 25.
Gunnersburg 318.
Guz łokciowy 255.
Gwiazdka 226.

ZEi.
Haincy 195.
Handicap 319.
Handicaper 318.
Hart ciała 79.
Hart-drave 186.
Hasenhacke 263.
Havlinger Klepper 198.
Häckel 126.
Hectoliter 323.
Hermafrodytyzm 85.
Hester 133.
Heterogene Zucht 86.
Hindu 289.
Hipparion 119.
Hippotygrydy 121.
Historya konia 127.
Hiszpania 169.
Hodowla koni 272.
Holandya 186.
Homogene Zucht 85.
Honigschimmel 220.
Horbonos 241.
Hreczka 46.
Hreczkowaty 221.
Hucuł 147, 193.
Hunter 162, 277. 
Hygiena 11.
Hysteryczka 300.

I,
Igraszka natury 84.
Incestzucht 99.
Indyjski koń 145.
Infections-Theorie 98.
Inkarnatka 49.
Innzucht 101.
Inochód 268.
Instytucya pepinierek 315. 
Iris 243.
Isolani 318.
Izabelowaty 223.

J.
Jabu 141.
Jabłkowity 218, 220, 221.
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Jądra 240. 
Jamnik 2.
Jamud 142. 
Janów 178.
Jednokopytowe 118. 
Jęczmień 45, 323. 
Jockey Club 318.
Juczny koń 207.
Juk 132.
Jukier 147, 194. 
Justinius 91.

K-
Kadishi 140.
Kandyba 133. 
Kary 224- 
Karby na z. 235.
Kardacz 62. 
Kark 238, 245.
Kariere 267. 
Karm 24.
Karmienie 23.

B koni 328.
„ sposoby 42, 331.
n źrebnych klaczy

Karo mroziaty 219.
„ siwy 219.
„ lśniący 224.

Kartofle nać 52.
Kastracya 132. 
Kasztan 240. 
Kasztanowaty 222. 
Katarakta 244. 
Katastrofy ziemi 4. 
Kawczy 224. 
Kazein 25. 
Kieł, brać na 242. 
Kierunek chowu 161.

„ hodowli 279. 
Kilogrammeter 214. 
Kiełki słodowe 55. 
Kiełkowanie 38 
Kincsem 318. 
Kioggenmodingi 8. 
liiszber 203, 318. 
Kiść ogonowa 240. 
Klacz 132.

302.

Kladrub 104, 201.
Klatka piersiowa 13, 290.
Klatka w stajni 21.
Kleinklepper 174.
Klepper 130.
Kleszczenie 132.
Klosterbruck 316.
Kłąb 239, 246.

„ długi 247.
„ krótki 247.
„ ostry 247,
„ wysoki 247.

Kłus 266.
Kłusak 133.

„ angielski 163.
„ holenderski 186.
„ Orłowa 159, 175.

Kły 230.
Kłyś 131.
Knollhuf 259.
Kobyła 132.
Koheili 140.
Kohlani 140.
Kolano przednie 240, 256.

„ tylne 240.
Koller 114, 270, 291.
Kółko 226.
Komisya centralna dla chowu koni 200. 

„ krajowa „ „ 318.
„ licencyjna „ „ 316-

Kondycya 307.
| Koniczyna 49, 321.
. Konik 13 '.

Konstytucya 12, 110, 290.
| Konskrypcya koni 210.

Kontrolor 318.
Koń 118.

„ abisyński 143.
„ adziamski 133.
„ alpejski 196.
„ andaluzki 196.
„ angielski 157, 162.

„ jako rozpłodnik 285.
„ arabski 140, 155.
„ „ jako rozpłodnik 285.
„ ardeński 165, 188.
„ arteleryjski 208, 279.
„ assyryjski 128
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koń baszkirski 145, 174 
„ berberyjski 142. 
„ besarabski 146. 
„ bojowy 130. 
„ bośniacki 198.
„ bretoński 166.
„ buloński 165. 
„ burgundzki 165. 
„ burgundo-aubryjski 197. 
„ chiński 144.
„ ciężki 152, 196, 210.
„ clydesdalski 164.
B czerkieski 142, 151, 173. 
„ damski 206.
„ Darfuru 143.
„ duński 185.
„ dziki 134.
„ elegancki 277.
„ egipski 143.
„ fryaulski 171.
„ fryzyjski 183.
„ galicyjski 189.
„ Gallów 129.
„ germański 150.
„ grecki 127.
„ hanowerski 181.
„ hiszpański 169.
„ holenderski 186.
„ holsztyński 181.
„ huculski 147, 193.
„ indyjski 145.
„ jezdny 132.
„ juczny 132 207.

M kałmucki 145, 174.
„ karabachski 173.
„ kareciany 278.
„ karuzelowy 181.
„ karyncki 196.
„ kirgizki 145, 174.
„ kopalny 119.
„ korsykański 171
n kozacki 145, 174.
„ limuzyński 168.
„ lipicki 201.
„ litewski 179.
„ łowiecki 162, 206, 276.
„ mazowiecki 179.
„ Marchfeldzki 198 

koń meklemburski 182.
„ mongolski 144.
„ nadbałtycki 174.
„ nadnilowy 143.
„ nawarski 168.
„ neapolitański 131, 170.
„ niemiecki 150
„ normandzki 166.
„ noryjski 196.
„ numidyjski 128.
„ oedenburski 195.
„ okcydentalny 138.
„ oldenburski 183, 289.
„ omnibusowy 208.
„ ordynarny 205.
„ oryentalny 139.
„ owerński 168.
„ perscheroński 167.
„ perski 128, 141.
„ pinzgauerski 152, 196.
„ piwowarski 164.
„ pociągowy 132, 208, 278.
„ pocztowy 208.
„ polezyński 171.
„ polski 146, 190.
„ północny 153.
„ południowo-rosyjski 145.
„ pospolity 205.
„ powozowy 163, 208, 278.
„ pręgowany 121.
„ rolniczy 208, 278.
„ rzymski 128, 171.
„ rycerski 130.
„ scytyjski 128.
„ siedmiogrodzki 195.
„ stadninowy 132, 161
„ staro-czeski 198.
„ staro-germański 128.
„ staro-hiszpański 130, 151
„ staro-litewski 180.
„ „ niemiecki 128.
„ „ polski 189.
„ starożytny 125
„ stepowy 143.
„ szlachetny 205.
„ szwabski 184.
„ sybirski 145, 173.
„ tramwayowy 208.
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koń turecki 142.
B turkomański 141.
„ ukraiński 146.
„ -waloński 187.
„ węgierski 147, 194.
„ wierzchowy 206, 277.
„ wirtemberski 184.
„ włościański 146.
„ „ rosyjski 175.
n wojskowy 207, 277.

wołyński 146.
„ wschodni 139, 205.
B wyścigowy 101, 206, 276.
B zachodni 138, 150, 205.
„ zaprzęgowy 132.
„ zdziczały 136.
„ żmudzki 147, 175.

Kontrmarkowanie zębów 237.
Kończyny 240.
Kopyto 240, 259.

guzowate 359.
„ kłębiste 259.
„ kołtunowate 259
„ krzywe 260
„ obrączkowe 260.
„ ośle 259.
„ pełne 259.
n płaskie 259.
v ściśnięte 259.
„ skośne 259. 

strome 259.
Korona 229, 240, 259.
Koronka 227.
Korzeń z. 229.
Korzenie roślin 53, 324.
Kość martwa 257.
Kosiak 174.
Koszula 217.
Kozieniec 256.
Krew gorąca 137.

„ pełna 158.
r wysuszona 44.

zimna 137.
Kręgowce 1.
Krochmal 58.
Królik 2.
Krowie ustawienie nóg 262.
Krupa 239.

Krzyż 239, 249.
Krzyż ośli 250.

„ poziomy 250.
„ rozłupany 250.
„ spadzisty 250.
„ zaokrąglony 250. 

Krzyżowanie 87, 102, 269, 283.
v w celu przemiany ras 103. 

„ uszlachetnionia 105. 
„ wytworzenia nowych 

ras 104.
Księga folblu tow 318.
Kształty ciała 92.

„ zewnętrzne 111.
Kuc szkocki 154.
Kucyk 132.

„ angielski 163.
Kulawizna 264.
Kumrah 135.
Kukurudza 45, 52, 323.
Kurzgalop 267.
Kut 240.

Lamark 4.
Lama 2.
Lasso 137.
Latarnia 226.
Lędźwie 239, 248.

„ długie 249.
v krótkie 249. 

rozłupane 249.
„ zwięzłe 249.

Legumin 25, 46.
Lenienie 64.
Leicester owce 100.
Licencya 316.
Linne 3.
Limfatyczna konstytucya 110.
Lipica 201.
Liście z drzew 49.
Lizanka 40.
Lodowy okres 120.
Lucerna 49.
Lyel 5, 126.



252

Ł.
Łeb owczy 241. 
Łęgi 238.
Łój 61.
Łokieć 240, 255.
Łopatki 240, 254.

„ wiotkie 255.
„ wolne 255.
„ zwięzłe 255. 

Łowiecki koń 206, 162. 
Łowy 162.
Losze 132.
Łuki oczne 238.
Łykawy k. 236.
Łysina 226.

Ts/T.
Majestoso 202.
Makuchy 46, 325, 327.
Mamut 125.
■Marcha 131.
Marchew 324

„ nać 52.
Maść 217, 219.

„ atłasowa 219.
„ biała 219.
„ brudno kasztanowata 222.
„ brunatna 221.
„ bułana 223.
„ bura 224.
„ ciemno bułana 224.
„ „ gniada 221.
„ „ izabelowata 223.
„ „ kasztanowata 222.
„ cisawa 222.
„ czarna 224.
„ czaprakowata 225.
„ czerwona 222.
„ czysto biała 219.
„ dereszowata 220.
„ dropiata 220.
„ gliniasto bułana 224.
„ gniada 221.
„ gniado kasztanowata 222.
„ hreczkowata 221.
„ izabelowata 223.

Maść jabłkowita 220, 221.
„ jasno bułana 223.
„ „ gniada 221.
„ „ kasztanowata 222.
„ kara 224.
„ karo lśniąca 224.
„ kawcza 224.
„ kasztanowata 222.
„ kasztanowato gniada 221
„ masłowata 220.
„ matowa 219.
„ miedziana 222
„ migdałowata 223.
„ mięszana 225.
„ mleczno biała 119.
„ mroziata 225.
„ murzynkowata 219.
„ myszata 224.
„ pleśniwa 219.
„ płowa 223.
„ podpalała 221.
„ pojedyńcza 219.
„ popielata 224.
„ prese biała 219.
„ pstrągowata 221.
„ pstrokata 225.
„ różowa 220.
„ sarnio bułana 224.
„ sina 220.
„ siwa 219.
„ skaro gniada 221.
„ „ kasztanowata 222.
„ sobolowata 223.
„ srokata 225.
„ szlachetna 218.
„ szpakowata 220.
„ tarantowata 225.
„ tygrysowata 225
„ wilczata 224.
„ wiśniowo gniada 221.
„ wronia 224.
B złoto bułana 2^4.
„ » gniada 221.
„ „ izabelowata 223
n „ kasztanowata 222
„ złożona 225.
„ żelazista 219.
„ żółta 223.
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Maślanka 43.
Match 319.
Maucliamp owce 83, 100, 104.
Mączka mięsna 44.
Medycyna 308.
Meeting 319.
Meklemburg 182.
Melasa buraczana 59.
Menzel 91.
Merynosy 104.
Metoda punktowania 112, 292.

„ rozmnażania 97, 281.
B żywienia 30.

„ według wartości sia
na 31.

Metoda żywienia według norm Grou- 
vena 32.

Metoda żywienia według upodoba
nia 35.

Mezóhógyes 201.
Miara końska 211.
Miejsce stanowienia 297.
Międzykrocze 240.
Międzyzębie 230.
Miękkie konie 324.
Mierzynek 132.
Mieszaniec 102.
Mięso 43.
Mięsożerne z. 2.
Migdałowaty 223.
Miocen 119.
Mleczna morda 227.
Mleczność krów 71.
Mleko 43, 70.
Młodzież 76.
Młódka 304.
Młóto 56.
Mobilizacya koni 209.
Modzel 263.
Mops 2.
Morgan 89, 290.
Moszna 240.
Mroziaty 225.
Mucyn 136.
Muł 93, lz2.
Murzynek 219.
Mustang 137.
Mycie zwierząt 62.

isr.
Nachhand 238.
Nadpęcina przednia 257.

„ tylna 264.
w wrzecionowata 257.

Nagrody 317.
Nagwożdżenie 260.
Nagy Kórós 316.
Naleganie na nogę 265.
Napój 41, 325.
Narośl kostna 257, 291.
Narowy 114.
Nasada głowy 242.
Nathusius H. 91. 
Nauka o zdrowiu 11.

,, o zewnętrznych kształtach 205.
„ stałości 83.
„ ustalenia 83, 91.
n żywienia 23.

Nedżed 140.
Negretti 171.
Nerkowa okolica 239.
Neufundler 2.
Niedźwiedzi chód 258.
Niemcy 179.
Nieparzystokopytowe 2.
Niepłodność ogierów 275, 282.
Nimburg 316.
Noga szczudłowata 258.
Nogi przednie 253.

„ tylne ‘ 60.
Nonius 89, 202.
Norfolk rysak 163.
Noricum 153.
Normy Grouvena 32.

„ żywienia koni 328.
Nos 238.
Nosacizna 114, 270.
Noż od potu 63.
Nożyce Clarka 64.

„ Liesa 64.

O.
Obrączka kostna 259.
Obrok 24.
Obwinek 175.

I
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Ocena zwierząt rozpłodowych 108. 
n konia rozpłodowego 292.

Ochrona zwierząt 65.
Oczy 243.
Odbytnica 240.
Oddechowe istoty 26. 
Odłączenie źrebiąt 305, 304. 
Odmiany 226.
Odpadki buraków 58.

„ fabryczne 53, 324.
„ krochmalu 58.
„ mączne 54.
„ olejne 54.

Odłączenie 77, 305. 
Odmiana 2, 4.
Odsądzenie 77.

„ źrebiąt 304, 305. 
Odświeżanie krwi 107, 287. 
Odziedziczanie kopyt 290. 
Odzwyczajenie od matki 77, 305. 
Odżywki 26.
Ogier 132.
Ogiernie 199, 315. 
Ogiery rządowe 316.
Ogon 240, 251.
Okna w stajni 20.
Okolice ciała 238.
Okrajki 229.
Olchowce 316.
Opalenie sierści 63. 
Opas zwierząt 68.

„ jędrny 69.
„ na mięso 69.
„ na tłuszcz 69.
„ wodnisty 69.

Opaska na ogon 298.
Opój 257.

„ krzyżowy 263.
, przegubowy 263. 

Ordynarny 105, 205. 
Orłowa kłusak 159, 175.

„ wierzchowiec 176. 
Osłomuł 93, 122.
Ostreger 318.
Ostroga 240.
Otręby 325.
Otawa 48.
Owady 44.

Owoce 73.
Owies 45, 322.
Owoce niedoźrałe 52

ZE3.
Pochodzenie 240.
Paddocks 311.
Padliny 43.
Paka 8.
Palenie się do ogiera 296.
Palentologia 4.
Paleotherium 119.
Paradiery 130, 132.
Parforce 162.
Parzenie paszy 36.
Parzystokopytowe 2.
Pastwisko 41.
Pasza bytu 23.

„ dodatkowa 36.
„ główna 35.
„ mdła 29.
„ podrażniająca 29.
„ poboczna 35.
„ posilna 36.
„ produkcyi 23.
„ przyrządzanie jej 36, 326.
„ składniki 24.
„ spleśniała 39.
„ szkodliwa 38.
n stęchła 39.
„ sucha 321.
„ surowa 35.
, trująca 39.
„ utrzymania 23.
„ zamulona 38, 75.
, zaśniedzona 39.
„ zbutwiała 39.
B zgniła 39, 75.
„ zepsuta 327.
„ zielona 51, 320.

Pęcina 240.
* przednia 258.
„ tylna 264.

Pektyna 25.
Pełna krew 101, 158.
Pępek 239.
Pepinier 199, 310.
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Peryod zębów okrągły 234.
B poprzeczno owalny 234.
n przewrotnie owalny 235.
„ trójkątny 235. 

mlecznych 232.ł,
n zmiany 233. 

Peryodyczne zapalenie ócz 244. 
Perlica 114.
Perscheron 167.
Pętanie klaczy 298.
Piber 200.
Pierś 239, 251.

B głęboka 251.
„ kogucia 252.
v lwia 252. 

szeroka 252.
wązka 252.

Pierwiastka 304.
Pigułka aloesowa 308. 
Pielęgnowanie 61. 
Pies domowy 2.
Piękność 213. 
Pikermi 119.

« Pincz 2.
Pinzgauer 152, 196.
Pipak 263.
Piżmak 2.
Plamka na zębach 231.
Plamki na oku 244.
Plewy 50.
Pleśniwy 219.
Pliocen 119.
Pławienie 62.
Płatek 226.
Płazy 1.
Płeć potomka 93.
Płowy 223.
Pochodzenie 109, 289.
Podbitek 260.
Podniesienie hodowli koni 315. 
Podłoga w stajni 19. 
Podrabianie zębów 236.

4 Podróżowanie końmi 67.
Podrywacz 270.
Podział ciała zwierzęcego 238. 
Podżara 221.
Poiło 77.
Pojenie 41, 67, 325.

Pokarmy roślinne 44. 
zwierzęce 43.

Pokładanie 132.
Polkan 160. 
Połoniny 193. 
Pół krew 106.
Półosioł 122.
Pomyje 44.
Pony 132, 154.

angielski 163. 
shetlandzki 164.

B szkocki 164.
Popęd płciowy 296. 
Popielaty 224.
Porcya 23.
Poręczenie 270.
Poród zawczesny 75.

B źrebięcia 303.
Poronienie 75.

źrebiąt, przyczyny
Pospolity 105, 205.
Pośladek 261.

299, 302.

Pot 61.
Potocki lir. 167.
Potraw 48.
Potwór 96.
Potylica 238.
Powała stajni 19.
Powieki 243.
Powierzchowność 292.
Powrót do form przodków 87, 284.
Prażenie 38.
Prącie męzkie 240
Premiowanie bydła 113. 

koni 317. łl
Prese biały 219.
Prewodyr 135.
Pręgi 121.
Próbowanie klaczy 297, 299.
Próba wtórna 299.
Próbnik 297.
Produkcya zwierząt 5.
Proszek dla bydła 40.
Proteinowce 25.
Protoplasta 119.
Przeczwał 267.
Przedlitawia 188.
Przedświt 318.

<
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Przedudzie 240, 261.
Przedramię 240, 255.
Przegub 240 261.
Przelew skłonności 85.

„ własności 82.
Przemiana materyi 24.
Przerosły koń 247, 250. 
Przewietrzanie 17.
Przeworyny 21.
Przeżuwacze 2.
Przygotowywanie źrebiąt 306.
Przyczyny upadku hodowli 314.
Przymiot 10, 213.
Przyprawa 39, 325.
Przyprowadzenie klaczy do ogiera 296.
Przyrządzanie paszy 36.
Pstrok 225.
Pszenica 45.
Ptaki 1.
Ptasia powieka 243.
Pudel 2.
Puls 111.
Pupilla 243.
Punktowanie 113.
Pustorogie 2.
Puzdro 240.
Pysk 239.

Q,.
Quagga 97, 122.

k
Racya dzienna 23, 321.

„ „ dla koni 328.
Radowce 200.
Rak strzałki 260.
Rambouillety 104.
Rasa 2, 9.
Rasowość 105.
Rasy czystej krwi 155.

„ geograficzne 134.
„ hodowlane 9, 134, 154.
„ koni 134.
„ kultury 134, 154.
„ naturalne 9, 134.
„ nieustalone 9.
„ pełnej krwi 154.

Rasy sztuczne 9.
„ ustalone 9.

Rączość 214.
Rejestr 230, 231.
Rejestrowanie 237.
Remonta 131, 307.
Renifer 2, 8, 120.
Reproduktor 132.
Rengeld 319.
Rewolucya ziemi 4
Ringbein 259.
Roadster 163.
Roczniak 132.
Rogówka 243.
Roloff 213.
Ronienie 75.
Rosa miodowa 38.

„ mączna 39.
Rosya 172.
Rośliny groszkowate 46, 323. 

„ olejne 46.
„ okopowe 53. 

strączkowe 46.
Rothschiinmel 220.
Rozmnażanie 97.
Rozpadlina kopyta 260.
Rozpłodnik 74.
Różowy 220.
Rozmiękczanie paszy 36.
Rozpoznawanie rasy 203.
Rozczepienie rogu 260.
Ruchy zwierząt 66.

„ nieprawidłowe 269. 
„ prawidłowe 264.

Rumak 131.
Runo 73.
Ryby 1.
Rysak Orłowa 133, 159
Ryś 266.
Rzep ogonowy 240.
Rzepa 53.
Rzepak 46.
Rzęsy 243.
Rzyć 240.

s.
Sabina 76.
Sacromoso 171.
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Sanguszko ks. 157, 282, 302.
Sanki 239.
Sapieha ks. 341.
Schimmelhaar 219.
Ściana pusta 260.
Ścieranie się zębów 231. 
Ściganie się nóg 269.
Sclerotica 243.
Sędzia 318.
Selinenklapp 257.
Sekiel 133.
Selection 6.
Septi St. Georg 316.
Settegast 68, 91, 116.
Serwatka 43.
Shortliorn 98, 103, 108. 
Shetlandzki pony 164. 
Siano alpejskie 47.

n brunatne 47. 
górskie 47.

B końskie 321. 
kwaśne 47. 
łąkowe 46, 321.

„ słodkie 48.
n wołowe 47.
n zielone 47.

Sieczka 322.
Siemie lniane 46, 77. 
Siemieński hr. 340.
Sierść 219.
Siła 214.
Sitowie 48.
Siwy 219.
Skok 268, 296.
Skokowy staw 240, 261.
Skrzydełko 240.
Skrzyp 48.
Ślad rejestru 231. 
Ślepota 270.

n jasna 244. 
miesięczna 241, 291.

Słabizny 239, 252.
krótkie 252.

77
spojone 252. 
wiotkie 252. 
zamknięte 252.

Sławuta 176.
Słód 55.

Słoma 50, 322.
Słoń 2, 8, 300.
Słoninowata szyja 245.
Śmietana 43.
Śmietanka 160.
Sniedż 38, 75.
Soczewka 243.
Sól glauberska 39.
Sól kuchenna 39, 325.
Spanie zwierząt 66.
Species 3.
Spędzanie płodu 75.
Spodnie 240, 261.
Spółkowanie ogiera z klaczą 298.
Sport 318.
Sporyż 39, 75.
Sposoby karmienia koni 331. 
Spotęgowana siła dziedziczności 88.
Sprzedaż koni 308.
Środki ku podniesieniu chowu k. 310. 
Srokacz 225.
Srom 240.
Śrótowanie 36.
Ssanie 76
Ssące zw. 118.
Stacya stanowień 315.
Stadl 316.
Stadnik 132. 
Stadniny 161, 274.

„ austryackie 199' 
polskie 176.

p dzikie 310.
Branickich 177.

r Janowskie 178.
n półdzikie 310.

Sanguszków 176.
„ swojskie 310.

| Stadnina trakieńska 180.
M wirtemberska 184.

w Ansbach 184. 
n w Babolnie 202.

w Fogaros 203.
„ w Frederigsborgu 185, 282.
„ w Kiszber 203.

w Kladrubie 201.
w Lipicy 201. 
w Marbach 184.
w Mezöhegyes 201.

4
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Stadnina w Piber 200.
„ w Radoweach 200.
„ w Szambatfalva 203.
B w Weil i Szarnhausen 184.
„ w Zweibriicken 184.
„ zakładanie 309.
„ zarzuty 275.

Stajnia 15, 16, 17.
„ materyał 18.
„ obszerność 18.
„ opasowa 70.
„ położenie 17.
„ urządzenie 17.

Stałość przelewenia 91.
Stanowienie klaczy 297.
Starter 318.
Staw skokowy 261.
Steeple-chases 162.
Stęp 265.
Stępak 133.
Stewart 318.
Stichelhaar 225.
Stosunek istot pożywnych 30.

„ między spoczynkiem a ru
chem 66.

Strawność pokarmów 27.
Strychowanie 255, 269.
Strzałka 226, 260.
Strzyżenie 63, 64.
Studboock 101, 158. 
Stuhlweisenburg 316.
Substancya sucha 24, 32.
Subwencye rządowe 317.
Sucha głowa 241.
Suchary dla koni 327.
Suchoty 114.
Suffolk 164.
Surogaty mleka 77.

B owsa 327, 328.
Sus 266.
Sweepstakes 319.
Swierzopa 132.
Sysak 132.
Sysun 76, 132.
Szambathfalva 203.
Szczotka 62.

„ pęcinowa 217, 240. 
Szczudłowata noga 258.

Szewlucha 131.
Szkapa 131.
Szkocki kuc 154.
Szlachetność 105.
Szlachetny koń 205.
Szłap 265.
Szłapak 133.
Szpak 220.
Szpat 114, 262.
Sztyngel 260.
Szumko 288.
Szuwar 47.
Szwajcarya 185.
Szwejkis 179.
Szyja 245.

„ cienka 246.
„ długa 246.
„ gruba 246.
„ jelenia 246.
„ krótka 246.
„ łabędzia 246.
„ równa 246.
„ słoninowata 246.
B świńska 246.

Szyjka u zęba 229.

T.
Tabele Grouvena 33-.

„ Wolffa 34.
Tabun 135, 144, 174.
Taksa stanowień 316.
Tamian 136.
Tancmistrzowskie ustawienie nóg 255.
Tangum 135, 152.
Tarant 225.
Tarpan 124, 134.
Tatarka 46.
Tatarką obsypany 221.
Tatersal 159.
Tęczówka 243.
Teorya dzielności indywidualnej 91.

„ krwi 91.
„ ustalenia 90, 109.
„ wpływu pierwszego zapłodnie
nia 96.

Terminologia konia 131.
Tętno 111.
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Thury 94.
Tłuszcze 25.
Tłuszczopot 73.
Topinambur 53.
Torf 326.
Totalizator 319.
Towarzystwo gal. chowu koni 318.
Trakieny 180.
Trening 63.
Trenowanie 307.
Trociny 51.
Trucht 260.
Trzeciak 338.
Trzcina 48.
Trzebienie 132.
Trzylatek 132.
Tuczenie zwierząt 68
Tułów 239.
Twardówka 243.
Twaróg 25.
Twarz 238.
Tygrysy 225.
Tylczak 270.
Typ 80.

„ arabski 139.
„ ciężkiego konia 152.
„ tatarsko-mongołski 143.
„ zachodniego konia 150.

TT.
Uberbein 257
Udo 240, 261.
Ujeżdżanie konia 307. 
Upadek hodowli konia 307. 
Ustawienie nóg krowie 262.

„ przednich 253, 255. 
n n tylnych 26°- 

Utrzymywanie krów na stajni 72.
, . , pastwisku 72.
„ ogierów 301.
„ rozpłodników 74.
„ ¿rębnych klaczy 301.

Uszlachetnianie 106.
n koni 284.

Uszy 238, 242.
„ kłapciaste 243.
„ myszate 242.

Uszy ośle 242.
„ świńskie 243.
„ zajęcze 242.

"V.
Verneiul 318.
Vorhand 238.

■w.
Wady dziedziczne 114, 291.

„ kopyt 290.
„ piękności 114.
n zwrotowe 270.

Wallon 187.
Wałach 132.
Wałaszenie 132.
Walaszek 132.
Wapno 326.
Wargi górne i dolne 238.

„ wstydliwe 240. 
Waraszdyn 316. 
Wartogłowienie 291. 
Wcięcie okrajków 235.

n siekiery 140. 
Weckherlin 91, 93. 
Wełna 73. 
Węglowce 25. 
Węglowodany 25. 
Węgry 194. 
Węzełek 133. 
Wiek, rozpoznawanie 228. 

rozpłodników 293.
Wieloryb 300.
Wielkość potomka 93, 117. 

n rozpłodników 294.
Wierzchowiec 132, 206.
Wilczaty 224.
Wiśniuch 221.
Własności dziedziczne 83.

B fizyologiczne 83. 
indywidualne 84.

„ morfologiczne 83.
„ nabyte 84.

Włochy 170.
Włogacizna 114, 261.
Włos 216.
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Włosień 217.
Włókna ziemniaczane 58.
Wnęter 132. 
Woda miękka 41, 

„ twarda 41.
Wolff 34.
Wpływ ojca i matki 92.

„ pierwszego zapłodn. 96. 
Wrony 224.
Wrzecionowate nadpęciny 257. 
Wybiegi handlarzy 213.
Wybór koni rozpłodowych 288.

„ rodziców 81.
„ w hodowli 108. 

Wychów młodzieży 76.
„ źrebiąt 305. 

Wyciągowe istoty 26. 
Wyka 324.
Wyjątki dziedziczności 86. 
Wymię 71, 240.
Wypadanie zębów 229. 
Wypalanie zębów 236. 
Wypas 69.
Wypiekanie 38.
Wyrodzenie 100.
Wyrzucanie nóg 269. 
Wyścigi 158, 162, 317. 
Wytłoczyny buraczane 58. 
Wytrwałość 215.
Wywar gorzelniany 56.

„ melasy7 60. 
Wzdęcie 49.

z.
Zaciągi 244.
Zacier 57.
Zacinanie się nóg 269.
Zaćmienie rogówki 244.

„ soczewki 244.
Zagrzanie się paszy 37. 
Zagwożdżenie 260.
Zajęcza stopa 263.
Zakiszanie paszy 37. 
Zakłady stadników rządowych 199, 315. 

Zakł. wychowawczy koni wojsko w. 200. 
Zapalenie ócz 114, 244.
Zapatrzenie się matki 95.
Zapory chowu koni 314.
Zarodek 92.
Zastósowywanie zw. rozpłodowych 1 5. 
Zatrat 259, 260.
Zbój 288.
Zdrowie 13, 113, 291.
Zdziczałe konie 136.
Zdziczenie 87
Zebra 121.
Zęby 228.
Zerwane nogi 250
Zewnętrzne kształiy 292.
Zgrubienie śeięgen 257.
Ziarna 44, 322.
Ziemniaki 53, 324.
Zimna krew 137.
Zmienność 81.
Zmoczenie 62.
Znarowienie 270.
Zołzy podejrzane 270.
Zrzucanie płodu 75
Zwanghuf 259.
Zwierzęta ciężarne 74.

„ dojne 70.
„ spasowe 68.
„ robocze 67.
„ wełniste 73.

Ź.
Źrebię 132.
Źrebienie się 303.
Źrenica 213.

ż
Żabia morda 227.
Żmudzinek 147, 175.
Żokiej 308.
Żuchwa 239.
Żylak 263.
Żyto 45, 323.
Żywienie koni 320.
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4.1 *

„szuwar, sosenka“ czytaj : 
„białe“ r
„Tagum“

„gdyż istnieją“ „
„jednej“
„1855“

„ wybili“ ti

„typem przybył“
„goryeki“

„noryjskiego“ «
„zakład“ n

„2 oddziały“ 
„złośliwych“

„siwych“

„trzcina, skrzyp, sitowie 
„żółte“

„Tangum“ 
„gdyż nie istnieją 

„biednej“ 
„1845“ 

„Litwini wybili“ 
„typem, który przybył' 

„noryjski“ 
„włoskiego“ 
„zakładów“ 

„9 oddziałów“ 
„żywych“ 
„cisawych“.
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60
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AiJr. Pierwszy romantyk, powieść...................................................................
Dr. Antoni J. Nowe opowiadania, wydanie drugie....................................

— Opowiadania historyczne,; 1 tom. . ..........................................
_  Gawędy z przeszłości, 2 tomy..............................................................

BIBLIOTEKA POLSKA. Każdy tom brosz. 1 złr 80 ct., w opraw. . .
T. 1. II, Krasiński Z. Pisma. Wydanie z przedmową Stau. hr. Tar
nowskiego, 2 tomy. III.—VI. Mickiewicz Adam. Dzieła. 'Sudanie 
zupełne przez dzieci autora dokonane, 4 tomy»— VII—X. Zaleski 
B. Poezye. Wydanie przejrzane przez autora — XI. Pamiętniki 
Paska. Wydanie nowe krytyczne, przejrzane przez Dra Walewskie
go. _ XII. Niemcewicz J. Jan z Tęczy na, Powieść histor. — XIII. 
— XVI. Słowacki Juliusz. Dzieła. Wyd. przej. przez prof. dra A. 
Małeckiego. XVU.-XIX. El...y , (Asnyk Adam). Poezye, 3 tomy. 
XX.—XXII. Małecki A. Życie i pisma Juliusza Słowackiego, wyd. 
drugie znacznie pomnożone, 3 tomy.—XXIII. J. Wybicki, Pamięt
niki. — XXIV. — XXV. Mickiewicz A. Dzieła. V. VI. — XXVI. — 
XXVIII. Mickiewicz A. Korespondencya, 3 t. — XXIX — XXXI. 
Kitowicz X. Pamiętniki i pisma historyczne 3 t. — XXXII. — 
XXXIII. Kitowicz X. Opis obyczajów i zwyczajów za panowania 
Augusta 111., 2 t. XXXIV. — XXXVII. Romanowski M., Pisma. 4 t- 
(w diuku). — XXXVIII. XXXIX. Słowacki J. Listy 2 t. wydanie II 
znacznie pomnożone.

El...y. Gałązka heliotropu. Komedya. ................................................................
Estreicherów. Pol, jego młodość i otoczenie . ........................................
Kubala L. Dr. Szkice historyczne, dwie rerye, każda po..............................

— Jerzy Ossoliński 2 tomy.
Lemcke K. Estetyka 2 tomy................................. - ‘, -e.................... • •
Listy Tadeusza Kościuszki, zebrane, wstępem objaśnione, przez L. bie- 

mleńskiego..............................   . • • • • • • • • • • • • •
Monumenta historiae polonica. Pomniki dziejowe Polski, tom 111. Wyda

nie nakład. Akad. Umiejęt. ..........................................
Niewiarowicz A. L. Wspomnienie o A. Mickiewiczu....................................
Przyborowski W. Rubin wezyrski. Powieść.........................................................

— Księżniczka z Minsterbergu...................................................................
Stadnicki K. Olgierd i Kiejstut synowie Gedymina, W. kś. Litwy . . .
Sass Berlicz. Mozaika. Gawędy szlr ubeckie, 2 tomy....................................
Sewer. Bratnie dusze. Powieść.............................................................................

Walka o byt, powieść współczesna . . . • • . • • • • •
Wilczyński A. Kłopoty starego komendanta. Opowiadania, 3 tomy z illus- 

tracyami.................................................................................................................. ’’
— Medytacye kawalerskie............................................................. • • • *

Wspomnienia Konstantego Wolickiego, z czasów pobytu w cytadeli War
szawskiej i na Syberyi.............................................. .....

Zieliński. August II. i Aurora Kónigsmark, powieść historyczna, 2 tomy 
Zwierciadło głupstwa. Powieść, napisał Ignotus.........................................
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Dzieła gospodarskie i ekonomiczne:
Biliński Leon. Dr. Studya nad podatkiem dochodowym, 2 tomy, 1874. . 6

— Wykład ekonomii społecznej, 2 tomy, 1880 .....................................

— O pracy kobiet ze ssanowiska ekonomicznego, 1874 .........................—
— Skarbowość........................................................ . . . . . • • 6

Kubicki. Przewodnik kucia koni dla u ytku c. k. wojskowych szkół kucia
koni, 1873 ........................................................................ ..............................

Lubomęski. O zwierzętach domowych, podług H. Nastusiusa, 1872. . . —
Noskowski. Kultura lnu w Belgii, 1871..................................................................~~

— Podręcznik uprawy lnu i wyprawy włókna lnianego, 1872 ... 1
— Ustawa lasowa, 1880.............................................................................  • *

Przewodnikdla leśniczych. Zbiór wiadomości gospodarstwa lasowego i nauk
pomocniczych, 2 tomy....................................................................................5

Romer Z. Włócznik kartoflowy.......................................................................  •
Rylski Torritsz. Podręcznik mechaniki rolniczej dla gospodarzy, 1875 . . 3
Strzelecki Henryk. Gospodarstwo lasowe. Las w stanie natury .... 1

— Gospodarstwo lasowe. Gięcie lasu 1874 .......... 1
Teleżyński. Olej skalny i jego zastosowanie w przemyśle i w użyciu co-

dziennem, 1870 ..................................................................................................—
Tyniecki. Zgnilizna kartofli, 1872 .........................................    —
Wędrychowski. Teorya rachunkowości wiejskiej podwójnej......................... —
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