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Od Autorki



Od Autorki

Po raz pierwszy zetknęłam się z hucułami na kartach książki „Hi-
pologia dla wszystkich” Grabowskiego [1982]. Będąc dzieckiem, 
czytałam ją wielokrotnie. Jeszcze częściej oglądałam wszystkie 
zamieszczone tam ilustracje. Konie huculskie były przedstawio-
ne na dwóch: ogier Goral X Khc 50 (Goral VII – 498 Gurgul I-2 po 
Gurgul I)1 i klacz Tonka Khc 123 (Cukor-Gurgul-5 – Niezabudka po 
Cedryt). Nie zainteresowały mnie jednak wtedy ani te obrazki, ani 
ich opis, a o rasie huculskiej zapamiętałam tyle, że to wymierające 
konie górskie. W „Hipologii” najbardziej podobały mi się zabawne 
fiordingi2. Fascynowałam się też wyścigami. Zapewne musiałam 
widzieć Jaśmina Khc 132 (po Zefir) i jego matkę Dziewannę Khc 155 
(Hroby V-22 – Wiosenka po Orzech) na Wystawie Zwierząt Hodow-

1 Aby konkretne zwierzęta były łatwiejsze do jednoznacznej identyfikacji, poda-
jąc rodowody koni, zazwyczaj wymieniam ojca, matkę i ojca matki (czasami również 
dalszych przodków). Rodowód pomijam, gdy dany koń był już dokładnie opisywany 
w tym samym rozdziale, gdy nieco dalej będzie mu poświęcone więcej uwagi lub gdy 
jego pochodzenie wynika ze zdania, w którym występuje. We wszystkich miejscach, 
gdzie podany jest tylko ojciec, tylko matka lub dane te są zupełnie pominięte, oznacza 
to, że nie udało mi się ich ustalić. Różnice w rodowodach w stosunku do pierwszego 
wydania książki wynikają z błędów w materiałach źródłowych.

2 Fiordingi, nazywane też końmi fiordzkimi, to prymitywna rasa koni z Norwegii 
o wysokości 130 – 148 cm w kłębie. Najprawdopodobniej istniała już w VIII wieku. Fiordin-
gi pierwotnie służyły jako konie bojowe i robocze. Cechuje je niemal wyłącznie umaszcze-
nie bułane w różnych odcieniach, bardzo rzadko zdarzają się osobniki myszate i cremello. 
Zawsze występuje u nich pręga grzbietowa, biegnąca także przez jasną grzywę.
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lanych w Warszawie, bo zawsze wyciągałam na nie rodziców, nie 
pamiętam jednak tego.

Osobiście poznałam hucuły w 1994 roku, gdy trzy konie tej rasy 
pojawiły się w klubie jeździeckim Wiarus, prowadzonym przez Wło-
dzimierza Gronowskiego na warszawskim Żoliborzu, gdzie uczyłam 
się jeździć konno. Były to: jasnogniady3 wałach Opos (Margiel – 
Kometa po Afekt), gniady ogier Nieszczun Khc 183 (Margiel – Nowa-
lijka po Afekt), oba hodowli SK Siary, oraz dwuletni gniadosrokaty4 
ogierek Orlik (Lubas – Odyseja po Elf) . Miałam wtedy za sobą już 
sześć lat jazdy konnej, z początku nie zdawałam sobie jednak spra-
wy, że nowe konie były hucułami, a tym bardziej, że Nieszczun był 
licencjonowanym ogierem. Dla mnie były to śmieszne, grzeczne małe 
koniki. Na Oposie i Nieszczunie jeździłam w latach 1994 – 1995, w cza-
sach, gdy moje myśli uciekały od koni do innych spraw.

Następnym hucułem, jakiego poznałam, był kasztanowaty5 
z łysiną6 wałach Hrewt (Hawrań – Parafka po Lemiesz) hodowli 
Stanisława Myślińskiego z Polany. Ale to nie było już w Wiarusie, 
a w stajni studenckiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie. Był rok 1997, a ja właśnie zaczęłam studia na wydziale 
zootechnicznym. Hrewt, choć mały, był wspaniałym wierzchowcem. 
To za jego sprawą w mojej pamięci ożyły wspomnienia o Oposie i Nie-
szczunie. Dla uczciwości należy dodać, że w uczelnianej stajni był 
jeszcze jeden hucuł – znarowiony wałach Lotos (Ousor I – Siewka 
po Dioryt). Z racji myszatej7 maści początkowo brałam go za konika 

3 Maść gniada – zabarwienie sierści brązowe (o różnym natężeniu barwy) z czar-
nymi ogonem, grzywą i dolnymi partiami kończyn. W stosunku do tej maści używa się 
określeń: jasnogniada, gniada i ciemnogniada.

4 Maść srokata – należy do tak zwanych maści złożonych. Na całym ciele konia 
występują białe łaty na tle jednej z maści podstawowych. Opis maści zawsze składa się 
z dwóch członów, z przodu podaje się nazwę maści, na której występują łaty np.: gnia-
dosrokata.

5 Maść kasztanowata – zabarwienie sierści brązowe z grzywą i ogonem o barwie 
brązowej (czasami jaśniejszej lub ciemniejszej niż barwa sierści) lub żółtawej. W stosun-
ku do tej maści używa się określeń: jasnokasztanowata, kasztanowata, ciemnokaszta-
nowata i brudnokasztanowata (sierść ciemnobrunatna z żółtawymi grzywą i ogonem).

6 Łysina – szeroki pas białych włosów biegnący od czoła do chrap konia.
7 Maść myszata – zabarwienie sierści od szaropopielatego do ziemistego z czarny-

mi ogonem, grzywą, pręgą na grzbiecie i dolnymi partiami kończyn. W grzywie i ogonie 
występują jaśniejsze pasemka. Wyróżniamy maść jasnomyszatą, myszatą i ciemno-
myszatą.
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polskiego8 i dlatego myślałam o znanych mi hucułach w samych su-
perlatywach. Zapragnęłam zobaczyć więcej tych koni, a że studenci 
ze starszych lat chwalili sobie praktyki odbyte w SKH Gładyszów, ja 
także spróbowałam się tam dostać.

Za pierwszym razem się nie udało, więc praktyki odbyłam 
w SK Kozienice9. Gdzie indziej mógł pojechać fan wyścigów? Ale po 
drugim roku studiów, latem 1999 roku, pojechałam już do Gładyszo-
wa. Mogłam obejrzeć stadninę od kuchni, oczami najniżej postawio-
nego w hierarchii pracownika.

Hucuły nie od razu mnie oczarowały, najpierw zadziwiły. Były 
dużo bardziej kolorowe, niż sądziłam, bardzo spokojne, przyjazne 
(choć też samowolne i krnąbrne), bardzo odporne i żywotne. Prak-
tycznie wszystkim różniły się od koni, które do tej pory znałam. Bra-
kowało im dumy i gracji ich gorącokrwistych braci. Wydawało mi się, 
że zachowują się bardziej jak psy niż konie, i nie do końca mi się to 
podobało. Zachwyciły mnie za to krajobrazy, łąki bardziej zielone niż 
te należące do podwarszawskich wsi. Mój ogromny szacunek zyskali 
też ludzie z tamtych okolic – bardzo życzliwi, choć surowi, tak jak 
konie huculskie, nauczeni żyć w trudnych, górskich warunkach.

Kiedy po pięciu tygodniach opuszczałam Gładyszów, wiedziałam, 
że już zawsze będę tam wracać. Pokochałam konie huculskie, być może 
za sprawą jasnogniadego wałacha Czardasz (Rewir – Czata po Luzak), 
mojej pierwszej huculskiej miłości (fotografia 1). Była to zdecydowa-
nie miłość bezinteresowna, zaczęła się, gdy pewnej nocy Świrek, jak 
go wszyscy nazywaliśmy, poddusił się uwiązem. W ciągu następnych 
tygodni wielokrotnie przyprawiał nas o kolejne siwe włosy. A jednak 
Czardasz potrafił mi uświadomić, że nawet tak samowolny, nieufny, 
czy wręcz szalony hucuł jak on, w chwili zagrożenia potrafi zachować 
spokój i myśleć racjonalnie. Tym zrobił na mnie wrażenie. Wyszedł bez 

8 Koniki polskie – polska rasa konia w typie kuca o wysokości 130 – 140 cm w kłębie. 
Powstała w wyniku eksperymentu profesora Tadeusza Vetulaniego, który w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego próbował odtworzyć wymarły gatunek tarpana, 
a w szczególności jego odmianę, tarpana leśnego. Wśród koników polskich występuje 
umaszczenie myszate w różnych odcieniach. Zdarzają się też osobniki kare i kasztano-
wate, które eliminuje się z hodowli. U wszystkich występuje pręga grzbietowa, czasami 
także pręgowanie na łopatce i nogach.

9 SK Kozienice – Państwowa Stadnina Koni w Kozienicach. Założona w 1924 roku. 
Prowadzi hodowlę koni pełnej krwi angielskiej. Sprywatyzowana w 2012 roku.
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szwanku z opresji, które dla większości koni gorącokrwistych mogły-
by się źle skończyć. Za jego sprawą konie innych ras przestały się dla 
mnie liczyć. Również dzięki niemu porzuciłam myśli o zmianie kierun-
ku studiów. Postanowiłam też zostać hipoterapeutą, by móc pracować 
jednocześnie z ludźmi i z końmi. Tym obecnie zajmuję się zawodowo.

Trzecią praktykę studencką odbyłam latem 2000 roku w Pry-
watnej Stadninie Koni Huculskich i Arabskich Izby, wtedy będącej 
własnością Stanisława Pasonia. Moja praca magisterska, obronio-
na latem 2002 roku, dotyczyła oczywiście koni huculskich. Koniom 
huculskim poświęcona była także moja praca doktorska, obroniona 
wiosną 2007 roku. Do obu zbierałam materiały właśnie w Gładyszo-
wie. Dzięki życzliwości ówczesnego prezesa, Włodzimierza Kario, mo-
głam przekopać się przez dokumenty od lat zapomniane, leżące na 
dnie szaf biura stadniny. Do Gładyszowa zresztą jeżdżę przynajmniej 
raz w roku. Wiosną 2005 roku przywiozłam sobie stamtąd gniadego 
wałacha o imieniu Watażka (Prislop IX-81 – Westa po Rewir), mojego 
własnego, wymarzonego hucuła (fotografia 2). W miarę możliwości 
odwiedzam też inne hodowle koni huculskich.

Fotografia 1. 
Jasnogniady wałach 
Czardasz (swego czasu 
zwany pieszczotliwie 
Świrkiem) i ja. Lato 
1999 roku, SKH Gładyszów, 
moja druga praktyka 
studencka (fot. z archi-
wum autorki)
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Fotografia 2. 
Mój wymarzony hucuł – wałach Watażka 
(Prislop IX-81 – Westa po Rewir) (fot. Paulina Bojanowicz)
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Pisząc swoje prace, zaczęłam czytać i gromadzić książki oraz arty-
kuły o hucułach (miałam okazję trzymać w rękach egzemplarze ksią-
żek należących kiedyś do wybitnego zootechnika, profesora Witolda 
Pruskiego), a potem także o Huculszczyźnie i zamieszkujących ją lu-
dziach. Zaczęłam marzyć, że kiedyś ujrzę szczyt Czarnohory. Ale to 
jeszcze przede mną.

Zgromadzone przez siebie materiały zaczęłam porządkować 
i analizować. A że moją drugą po koniach miłością jest statystyka, 
lubię żeby wszystko było przedstawione bardzo dokładnie i precy-
zyjnie. Jednak z zebranych przeze mnie materiałów nie chciał po-
wstać spójny obraz konia huculskiego, jego pokroju, użytkowości 
i historii. Niemniej jednak niniejsza książka jest wynikiem próby 
uporządkowania zdobytych przeze mnie informacji (czasem sprzecz-
nych, niejednoznacznych i niekompletnych) oraz rozwikłania trapią-
cych mnie wątpliwości. Ma ona także ambicję zapełnić pewną lukę 
informacyjną, jako że od wielu lat nie poświęcono koniom huculskim 
obszernej publikacji, a stare materiały są obecnie bardzo trudno do-
stępne. Nie uważam jednak, że udało mi się zdobyć wszystkie mate-
riały, jakie o koniach huculskich można zebrać. Dlatego uprzejmie 
proszę o kontakt wszystkie osoby, które wiedzą cokolwiek, co wydaje 
się im istotne, a czego nie znaleźli w tej książce, lub znalazły ewen-
tualne błędy w prezentowanych przeze mnie danych. Dzięki temu 
potencjalne kolejne wydanie książki będzie jeszcze pełniejsze. Mam 
nadzieję, że wiele istniejących luk w historii koni huculskich da się 
zapełnić, a wątpliwości rozwiać.

Wiele osób przyczyniło się na przestrzeni lat do powstania tej 
publikacji – czy to poprzez udostępnianie materiałów lub pomoc 
w ich zdobywaniu, czy przez bezpośredni wpływ na kształt kon-
kretnych akapitów książki, czy wreszcie przez umożliwienie jej 
wydania. W szczególności składam podziękowania: Tomaszowi 
Boruckiemu, Szczepanowi Chrzanowskiemu, Marcie Czarniawskiej, 
Beacie Gan, Jackowi Gładkowskiemu, Katarzynie Góral, Barbarze 
Jaklińskiej, Włodzimierzowi Kario, Jackowi Łojkowi, Tomaszowi 
Maciejewskiemu, Jackowi Maćkowskiemu, Katarzynie Majewskiej, 
Věrze Matlovej, Marianowi Mikołajewiczowi, Zuzannie Nowak, 
Wandzie Olech, Paulinie Peckiel, Zbigniewowi Prusakowi, Halinie 
Purzyc, Jarosla vowi Radvanowi, Leszkowi Rymarowiczowi, Agnes 



Schnaitter, Marianowi Siejakowi, Małgorzacie Serafin-Kozyrze, 
Andrzejowi Wielosze, Nikoletcie Woźniczce, wszystkim autorom 
zdjęć, moim rodzicom i mężowi. 

Do powstania poprawek w drugim wydaniu przyczynili się: Pau-
lina Peckiel, Jaroslav Radvan, Danuta Ruta, Marian Siejak oraz moja 
mama.
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Huculszczyzna i Huculi 1



Huculszczyzna i Huculi

Huculi, obok Łemków i Bojków, stanowią jedną z trzech grup gó-
rali ruskich, zamieszkujących Karpaty, a w szczególności wschod-
nią część łuku karpackiego. Najdalej ku zachodowi wysunięte było 
terytorium Łemków, zasadniczo zmienione po II wojnie światowej. 
Ich enklawa – teren Rusi Szlachtowskiej – sięgała aż do Pienin. Na 
wschód od Komańczy mieszkała druga grupa – Bojkowie. Wschodnie 
krańce terenów górali ruskich – górzyste partie Pokucia i Bukowi-
ny oraz częściowo południowe stoki Karpat – zamieszkiwali Huculi. 
Teren przez nich zajmowany nazywano Huculszczyzną. Historycy 
uważają, że jego granic nie da się szczegółowo wytyczyć. Wielokrot-
nie przypominają także, że na przestrzeni czasu ulegały one zmia-
nom. Vincenz [2012] twierdził jednak, że sama ludność górska zawsze 
dokładnie wiedziała, które wsie jeszcze należą do huculskich, a które 
już nie. Niemniej jednak w tamtych stronach nikt specjalnie nie in-
teresował się nazwą i granicami nawet własnej wsi, ważniejsze były 
określenia szczytów, połonin i potoków.

Nazwa „Huculszczyzna” została nadana tej krainie przez przyby-
łych z zewnątrz badaczy i pierwotnie samym Hucułom była obca. Jak 
pisał polski językoznawca Stefan Hrabec [za Wielocha 2002]: 

Huculszczyzna jest nazwą używaną tylko przez warstwy wykształcone [...]. 
W ustach ludu jest nazwą zupełnie nieznaną, bo Huculi nie mają w swo-
im języku nazwy na oznaczenie swojego regionu. Twierdzą, że mieszkają  
w górach.

1
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Huculszczyzna jest obecnie częścią Ukrainy, położoną w ob-
wodach iwano-frankowskim10 (Wierchowina – dawniej Żabie), 
zakarpackim (Rachów) i czerniowieckim (Wyżnica), na terenie 
Beskidów Wschodnich (Gorgany, Beskidy Pokucko-Bukowińskie, 
pasmo Czarno hory ze szczytami Pietrosu, Howerla i Pop Iwan oraz 
Połoniny Hryniaw skie i Góry Czywczyńskie), w dorzeczu Prutu 
z Czeremoszem, Seretem i górnym biegiem Suczawy, Złotej Bystrzycy 
i Cisy, a także na terenie rumuńskiej Bukowiny i okręgu Marmarosz.

Obszar zamieszkały przez Hucułów ma bogatą przeszłość histo-
ryczną i osadniczą. Nie sposób jednak znaleźć dokumentów mówią-
cych jak i kto zasiedlił jako pierwszy ten pierwotnie niedostępny, 
dziki obszar górski. Wiadomo jednak, że na wschód od Karpat, tam 
gdzie wcześniej można było spotkać Hunów, już w V wieku rozprze-
strzeniali się Słowianie, co trwało do VII wieku. W pierwszych latach 
X wieku tereny te weszły w skład Rusi Kijowskiej. Występowanie 
na karpackich wschodnich rubieżach ludów tureckich (Kumano-
wie, Uzowie) może być dowiedzione dopiero dla okresu od połowy 
XII stulecia.

W XII stuleciu tereny te zostały wcielone do księstwa włodzi-
miersko-halickiego. Od 1352 roku teren Huculszczyzny został przy-
łączony do Polski (ziemia halicka). Po I rozbiorze Polski w 1772 roku 
stał się częścią Królestwa Galicji i Lodomerii wchodzącego w skład 
kolejno Monarchii Habsburgów, Cesarstwa Austriackiego i Austro- 

-Węgier. Znaczny wpływ na kształtowanie się osadnictwa na tych 
terenach mieli wówczas wołoscy11 pasterze, przybyli z południa 
w kolejnych falach migracyjnych, począwszy od XIII, aż do XVII stu-
lecia. Po I wojnie światowej Huculszczyzna na rok (1919) znalazła 
się w Zachodnioukraińskiej Republice Ludowej, po czym ponow-
nie objęły ją granice Polski. W czasie II wojny światowej w latach 

10 Iwano-Frankowsk – miasto założone pod nazwą Stanisławów w 1662 roku 
przez Andrzeja Potockiego (chorążego wielkiego koronnego, starostę halickiego i ko-
łomyjskiego, wojewodę kijowskiego, wojewodę i kasztelana krakowskiego, hetmana 
polnego koronnego), obecnie będące stolicą obwodu iwanofrankowskiego na Ukrainie. 
W 1962 roku nazwa miasta została zmieniona przez władze sowieckie. Mimo iż jej ukra-
ińskie brzmienie to Iwano-Frankiwsk, w książce stosuję rosyjską wersję nazwy, czyli 
Iwano-Frankowsk, gdyż to ona jest rozpowszechniona w polskiej literaturze tematu.

11 Wołosi – zbiorcza nazwa grup etnicznych pierwotnie zamieszkujących Półwysep 
Bałkański.
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1939 – 1941 podlegała Związkowi Radzieckiemu, a później, do 1944 roku, 
Generalnemu Gubernatorstwu pod protektoratem III Rzeszy. Po woj-
nie weszła w skład Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. 
Od 1991 roku Huculszczyzna jest częścią Ukrainy. W czasach ZSRR 
obcokrajowców obowiązywały ograniczenia w poruszaniu się po 
tym terenie, zniesione po powstaniu niepodległej Ukrainy.

Pochodzenie ludności huculskiej nie zostało wyjaśnione.
Korzeniowski [1843] uważał, że Huculi są potomkami ludności 

mieszkającej na wschód od Dniestru, która w czasach napadów 
Turków i Tatarów szukała dla siebie schronienia w górach, a koczu-
jąc tam, przezwała się Koczułami.

Witwicki [1863] pisał: 

Huculi, zważywszy na ich smukłą i śmiałą postawę, tudzież na ich dotychczas 
zatrzymane ubiory wyłącznie bojowe, jakoteż, że takowe są koloru przemagają-
co ponsowo – amarantowego, najbardziej zaś ze względu na ich osobistą dumę 
narodową – są więc niczem innem, jak tylko dawna krajowa szlachta ruska, po-
dobnie jak Litwini, tylko w mniejszym zakresie. 

Nie wykluczał też jednak innych możliwości. 

Uwzględniając bezstronnie różnorodne u hucułów obecnie istniejące zwyczaje, 
w których mają wiele podobnego z zwyczajami dawnemi na Norwegii i Skan-
dynawyi, osobliwie życzenia wielkanocne z wyspy Rügen [Rugia], […] tudzież 
to zamiłowanie do skał, odwagę nadzwyczajną przy powodzeniach w spławia-
niu drzewa, oraz ich tradycionalną tęsknotę za dalekiemi gdzieś skałami i mo-
rzem […] – dopuścić można, że Huculi nie przyszli do Karpat od gór tybetańskich, 
od wschodu ku zachodowi, przy powszechnej wędrówce, ale od północnego za-
chodu ku wschodowi, t.j. od Norwegii i Skandynawyi w IX., lub na początku X. 
wieku, albo razem z Rurykiem zaproszonym r. 862., by objął rządy na całej Rusi, 
tworząc jego oboczną straż honorową.

Zawadzki [1872] opisał rytuał, który miał być dowodem na po-
chodzenie Hucułów spoza obszaru Karpat. O świcie na połoninie 
pasterze stawali ponoć twarzą do wschodzącego słońca. Najstarszy 
z nich wzdychał: Ej skały! Skały! Skały dalekie! Ej! Morze, morze! 
I zimne, i sine, i bardzo dalekie!, po czym rozpoczynał modlitwę: Boże 
ojcze, niebieszki pocieszycielu... O tym samym rytuale wspomniał też 
Ossendowski [1936]. Zawadzki [1872] podał także, że sami Huculi uwa-
żali się za przybyszów z daleka. Miało to dowodzić ich pochodzenia 
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od Gotów. Ten sam rytuał opisał także Witwicki [1863], choć według 
niego Huculi zwracali się twarzą w stronę zachodnio-północną, a sło-
wa rytuału mogły do Norwegii się odnosić, jako miejsca, zkąd Ruryk 
z swą oboczną gwardyą zagościł do Rusi.

Gregorowicz [1881] pochodzenie Hucułów wywodził od banitów 
zbiegłych przed prawem w niedostępne Karpaty.

Sacher-Masoch [za Dowie 1891] napisał, że Huculi są jedynym zna-
nym szczepem górali jeżdżących konno, oprócz jednego z narodów 
zamieszkujących Kaukaz, którego pewne zwyczaje bardzo przypo-
minają zwyczaje Hucułów. Nie tylko zresztą zwyczaje, ale także stro-
je huculskie, wzory haftów (fotografia 3) i kolorystyka były według 
niego identyczne jak u mieszkańców Kaukazu. Również konie hucu-
łów Sacher-Masoch [za Dowie 1891] uważał za spokrewnione z koń-
mi kaukaskich górali. Tur-Marciszuk [2001] podaje jednak, że opinia 
o pokrewieństwie kulturowym Hucułów z narodami kaukaskimi jest 
błędna, podobnie jak nieprawdziwe jest twierdzenie, że Huculi to je-
dyni górale jeżdżący konno, choć oczywiście Sacher-Masoch mógł nie 
wiedzieć wówczas o jeżdżących konno grupach górali tybetańskich. 

Fotografia 3. 
Haft w stylu hucul-
skim (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Co ciekawe w II tomie ukraińskiej księgi stadnej z 2013 roku12 wśród 
przypuszczeń dotyczących pochodzenia Hucułów, znajdziemy i takie, 
że przyszli oni w Karpaty z tybetańskich gór wędrując ze wschodu na 
zachód w czasie wielkiej wędrówki ludów. Sacher-Masoch [za Dowie 
1891] uważał także, że Kołomyja została założona przez rzymskich ko-
lonistów. Poglądu tego nie potwierdziła jednak współczesna nauka.

Kaind [1894] raz pisał o Hucułach jako o bez wątpienia Słowia-
nach, innym razem jako o pewnego rodzaju mieszańcach.

Według Szuchiewicza [1902a] zapatrywanie Hucułów na świat, 
ich zwyczaje, obyczaje, baśnie, poetyczne obrazy i naturalnie pięk-
ne porównania w pieśniach oraz sama składnia mowy dowodziły, że 
Huculi to plemię słowiańskie.

Starzewski [1927] pisał, że ludność huculska pod względem typu, 
strojów i zwyczajów różni się od sąsiadujących z nią Rusinów. Uwa-
żał ich za mieszankę Polaków, Rumunów, Serbów i Tatarów. Na po-
chodzenie tatarskie wskazywać miały nazwy niektórych wsi oraz 
typ tej ludności. Huculszczyzna była zresztą, podobnie jak sąsied-
nie ziemie kresowe, terenem napadów hord tatarskich. Według Sta-
rzewskiego [1927] rozbójnicy z Serbii i Czarnogóry, uciekając przed 
prawem, chronili się na Huculszczyźnie, z Polski natomiast napły-
wały rodziny szlacheckie, prześladowane za przestępstwa politycz-
ne przez rząd rosyjski w czasach powstań, na co wskazywać miało 
wiele szlacheckich nazwisk polskich wśród Hucułów mieszkających 
w Żabiem i okolicy. Podobno sama nazwa wsi Żabie pochodziła od 
nazwiska szlachcica Żaby, który miał ją założyć.

Newman [1935] twierdził, że Huculi wywodzą się od Rusinów, lecz 
żyjąc przez wieki w izolacji pośród gór, zachowali stare zwyczaje, tra-
dycje i folklor, które w miejscach bardziej cywilizowanych dawno 
zaginęły.

Ossendowski [1936] napisał: 

szczep huculski jest niezwykle pstrym zlepkiem różnych ras i typów i tem się 
tłumaczy odrębność jego, zarówno fizyczna jak i duchowa. […] Przy pierwszym 
już bowiem wejrzeniu na tłum podczas jarmarku lub święta w cerkwi odróżnić 
można śród hucułów typy sarmackie, jakby wyjęte z portretów staropolskich, wo-
łoskie, węgierskie, tureckie, tatarskie, cygańskie, ormiańskie, ba nawet murzyński!

12 Djerżawna Kniga Pleminnuh konjej Guculśkoi Porodi, Tom II, 2013.
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Holländer [1938a] uważał Hucułów za pasterski lud słowiańsko-
-rumuńskiego pochodzenia z domieszką tatarską.

Hackl [1938] dowodził, że istnieją jednoznaczne wskazówki (ta-
kie jak język oraz przekazywane od niepamiętnych czasów obycza-
je i umiejętności) na pochodzenie Hucułów od Kozaków, na których 
odcisnęło ślad sąsiedztwo Tatarów. Przodkowie Hucułów mieliby być 
zmęczonymi wojną uciekinierami z oddziałów wyruszających prze-
ciwko zachodowi. Według Hackla [1938] Tatarzy, wędrując, trzymali się 
nizin. Osiadali w zamkniętych osadach. Ich obecność została utrwalo-
na w nazwach niektórych gór i miejscowości. Dezerterzy tymczasem 
dążyli w góry. Wysoko ponad biegiem rzek, na grzbietach górskich, 
mieli pewność, że ich odosobnienie zapewnia im nie tylko bezpieczeń-
stwo, ale też dostatek łąk i terenów łowieckich. A gdyby było to ko-
nieczne, mieli także okazję do wypraw grabieżczych do osad na skraju 
równin lub do Tatarów. Ze sobą, jak twierdził Hackl [1938], przywie-
dli konie. Być może niewiele z nich wywodziło się z ich ojczystych 
pastwisk. Jeśli w czasie długiej wyprawy przez równiny ich wierz-
chowce padały, czy dostawały się w ręce wroga, to były zastępowane 
sztukami ze stad dzikich koni rosyjskiego stepu, gdzie, według Hackla 
[1938], tarpanów i porzuconych koni mongolskich13 nie brakowało. 

Zbinden [1939] twierdził, że Huculi pochodzą od Daków, którzy już 
w czasach starożytnej Grecji zamieszkiwali Karpaty. Olszański [2001] 
uważał, że hipotezę o pochodzeniu Hucułów od Daków Zbinden za-
pożyczył prawdopodobnie od włoskiego antropologa Cipria niego, 
którego znał osobiście. Cipriani wysunął ją na podstawie analizy 
wstęgi płaskorzeźb otaczających spiralnie kolumnę Trajana w Rzy-
mie. Przedstawia ona m.in. mieszkańców Dacji (podbitej przez Rzym 
w 106 roku) w strojach rzekomo bardzo podobnych do huculskich. 
Zdaniem Ciprianiego [1933] Dakowie mieli opuścić pod naporem Rzy-
mian swoje dotychczasowe tereny i zająć Huculszczyznę. Przypusz-
czenia Ciprianiego nie znalazły potwierdzenia w innych badaniach 
poświęconych pochodzeniu Hucułów.

13 Kuce mongolskie – prymitywne konie stepowe, przypominające budową konie 
Przewalskiego. Od wieków były hodowane w tabunach przez nomadów, którym do-
starczały skór, mięsa, mleka i były środkiem transportu. Występują u tej rasy wszystkie 
rodzaje umaszczenia, choć najczęściej jest to maść bułana z pręgą na grzbiecie i pręgo-
waniem na kończynach. Wysokość w kłębie wynosi 135 – 145 cm.
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Zbinden [1939] twierdził także, że lud huculski wykazuje również 
silne wpływy armeńskie. Dodawał przy tym, że czasami w górach 
osiedlała się także polska szlachta, która z różnych przyczyn nie mo-
gła pozostać w rodzinnych stronach. Od tych przybyszów, w których 
żyłach płynęła często germańsko-nordycka krew, pochodzić miały 
spotykane niejednokrotnie jasne włosy, jasne oczy i niezwykła uro-
da niektórych mieszkańców Huculszczyzny. Dotyczyło to zwłaszcza 
kobiet, które wyglądały bardzo malowniczo i poetycko pośród ludzi 
o przeważnie kruczoczarnych włosach. Według Zbindena [1939] czasa-
mi spotykało się mężczyzn, którzy ostrymi rysami twarzy, orlimi no-
sami i wojowniczym wyglądem przypominali starożytnych Rzymian, 
być może na skutek stacjonowania tam przez długi czas rzymskich 
legionów. Według Brykowskiego [2001] dowodem na to miał być fakt, 
że w drugiej połowie XIX wieku natrafiono na Pokuciu na liczne zna-
leziska z czasów rzymskich, w tym monety. Jednak już Kontny [1936] 
tłumaczył, że ze względu na słabą znajomość historii i zwyczajów 
regionu wśród członków ekspedycji naukowej prowadzącej badania 
na Huculszczyźnie w 1933 roku, za rzymskie uznano między innymi 
znaki graniczne (tzw. gmerki) stosowane w tych okolicach w XVI, XVII 
i XVIII wieku. Również Olszański [2001] twierdził, że rzymskie legiony 
nigdy nie stacjonowały na Huculszczyźnie, a granice imperium Rzym-
skiego w okresie jego szczytowego rozwoju w II w. n.e. sięgały jedynie 
południowych krańców dzisiejszej Huculszczyzny.

Kolberg [1970] wywodził pochodzenie Hucułów od Uzów, ludu 
tureckiego. Według niego owi Uzowie z terenów Huculszczyzny 
z czasem ulegli słowianizacji. Ząbek [2001] zwracał uwagę, że choć 
nie wiadomo, na ile hipoteza Kolberga jest trafna, to na pewno różne 
grupy ludności pasterskiej ze stepów oraz rolniczej z Rusi, chroniły 
się w Karpatach w czasach ustawicznych najazdów – czy to Litwi-
nów, czy ludów stepowych. Ponadto według Ząbka pasterski chów 
zwierząt, będący niegdyś podstawą utrzymania górali karpackich, 
wyklucza ich pochodzenie wyłącznie od rolniczej ludności z północy. 
Osiadli rolnicy rzadko bowiem przechodzili na pasterski tryb życia 
a Słowianie pierwotnie w ogóle nie znali pasterstwa górskiego. Zą-
bek pisał także, że od XIV wieku w wyniku względnego przeludnie-
nia i braku pastwisk na Bałkanach w Karpaty napływała wołoska 
ludność pasterska z terenów dzisiejszej Rumunii, Bułgarii i Albanii. 
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Zwracał uwagę, że język ludności zamieszkującej Karpaty, jej strój, 
muzyka i taniec, zdobnictwo, budownictwo, wierzenia, zabiegi ma-
giczne, prawo pasterskie regulujące sprawy sporne, a nawet typ ho-
dowanych owiec zdradzają styczność z kulturą bałkańską. 

W II tomie ukraińskiej księgi stadnej znajdziemy opinię, że praw-
dopodobnie hucułami nazwano jeden ze szczepów Białych Chorwa-
tów, który zasiedlił Karpaty, a w IX-X wieku przeniósł się na Bałkany. 
Natomiast, w góry przyszły inne plemiona, które zaczęto nazywać 
jak poprzednie Hucułami, za co z początku się obrażały, ale w końcu 
zaakceptowały tę nazwę.

Tucholska i Kostuch [2008] pisały, że złożoność i odmienność 
kultury huculskiej prowokowały badaczy i etnografów do wysnu-
wania nierzadko fantastycznych teorii na temat pochodzenia Hucu-
łów oraz spotykanych w ich sztuce motywów dekoracyjnych. Kry-
tykowały teorie wywodzące Hucułów na przykład od Daków lub 
koczowników pochodzących z Wyżyny Irańskiej. Za jedyną pewną 
informację o mieszkańcach Huculszczyzny uznały to, że stanowią 
oni wyjątkową mieszankę antropologiczną i kulturową.

Stanisław Vincenz [1938], prozaik, publicysta, badacz kultury, je-
den z najwybitniejszych eseistów polskich, znany przede wszystkim 
z epickiego cyklu o dziejach i tradycji karpackich Hucułów „Na wy-
sokiej połoninie”, tak skomentował tę mnogość teorii: 

W początkach naszego stulecia [XX wiek] błogosławieństwa teorii ras zjawiały się 
na razie w formie nieszkodliwej, a nawet zapraszającej i miłej. I tedy niektórzy „ba-
dacze”, wywołując wrażenie, że łamią sobie głowę także nad zagadnieniem o raso-
wym pochodzeniu Hucułów, postawili między wieloma innymi i takie twierdzenia: 
że to resztki plemienia Gotów, uchodzących z doliny węgierskiej przed pościgiem 
cesarza Justyniana, osiadły w Karpatach, że oni to są praojcami naszech Hucułów, 
że do nich odnoszą się owe opowieści o borcach i wielitach. Wszystko, co możliwe, 
zostało tu powołane dla poparcia prawdziwości tej „hipotezy”. I obyczaje i zwy-
czaje, zwłaszcza zwyczaje pogrzebowe. I pieśni i tańce, a najwięcej pląsy samych 
mężczyzn z podnoszeniem toporów do góry. I typy ludzkie, zwłaszcza długogłowy, 
jasnowłosy, modrooki typ z jastrzębim czy orlim wyrazem twarzy. […] A inni znów 
przebąkiwali o Dakach, Alanach, Obotrycach, Guzach, o Kaukazcach, o Bizantyj-
czykach i wreszcie o Połowcach Czarnomorskich. W nasze czasy z powodu zbu-
dzenia się pewnych modnych a powierzchownych zainteresowań, fale a nawet 
potężne bałwany nonsensu przelewają się przez brzegi zdrowego rozsądku. Dla 
odmiany, czy dla kompletu wprowadzono jeszcze Norwegów i Tybetańczyków. 
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Plotka niedouczonych „badaczy”, których kompetencji nikt nie zbadał, ani nie 
zbada, o ile znajdzie się w druku, idzie na konto pięknej dziedziny, zwanej popula-
ryzacją i znajduje natychmiast popyt.

Vincenz [1938] przytoczył także legendę Hucułów dotyczącą ich 
pochodzenia, według której z wód lub z łona ziemi powstało pokole-
nie olbrzymów-bojowników: 

Wielity, borcowie jasnowłosi, lud królów ziemi z pierwowieku. I rosło to plemię 
gazdowskie królów razem z górami i lasami, krzewiło się jak te jodły basztowe 
po szczytach. Nikt nic więcej o tym nie wie, słychać tylko, że ciągle rośli i po-
tężnieli. A potem, po wielkich rokach, jednej wiosny, gdy wody rozszumiały się 
a szyszki zaczerwieniły się pod szczytami, zjawił się ruch pośród nich, jakby 
wyrój w ulu pszczelim. […] Wylecieli z Wierchowiny rojem. […] Główną wiarą 
ich była wiara w topór. Boga toporem wiecznym imionowali. […] Dużo świata 
powywracali, lecz także przemienili. Nabudowali miast, zamków w chmurach, 
nad chmurami, świątynie, jakby klejnoty z nieba spadłe. Poodkrywali bogactwa, 
skarby w niedostępnych górach, pustyniach na dnie morskim. […] I znów – po 
latach, czy po wiekach, coś się stało. […] Z ostrowu jakiegoś, na morzu dalekim 
dał znak wieszcz królewski, w trębitę hasło wierchowińskie wiosenne zatrąbił, 
przez posłów słowo tajemne rozesłał: i zaszumiały szeregi, a królowie wszyscy 
i starcy srebrnowłosi i mężowie jak tury, i pacholęta niebieskookie, w zbrojach, 
wszyscy przez morza, światami, ku Wierchowinie, ku macierzy królów pospie-
szyli. Porzucili wojowanie, porzucili królestwa, podążyli za królem – wieszczu-
nem. […] Powrócili tutaj, pokłonili się gazdom. Sami gazdować przyszli, pracą 
z całym światem podniebiesnym się bratać.

Piękne podsumowanie dla powyższych rozważań sformułowała 
także Wita Szulc [2009]: 

Wielu badaczy zastanawiało się, i zastanawia kim są Huculi? Do kogo należy 
Huculszczyzna? Czyją jest ojczyzną? Czy jest to pojęcie historyczne, geogra-
ficzne czy może już tylko literackie? A Huculszczyzna istnieje i jest niewątpli-
wie krainą magiczną, jeśli nie w rzeczywistości, to na pewno w wyobraźni tych, 
którzy się z nią zetknęli.

Bardzo wielu Hucułów używało na co dzień języka zaliczanego 
do grupy dialektów ukraińskich.

Zawadzki [1872] twierdził, że w języku huculskim występują sło-
wa zapożyczone z łaciny, rumuńskiego i węgierskiego. Jednak już 
Witwicki [1863] uważał za przesadę doszukiwanie się łacińskich źró-
dłosłowów dla niektórych słów huculskich.
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Gregorowicz [1881] zauważył, że w języku huculskim odnaleźć 
można słowa polskie, węgierskie, ormiańskie, cygańskie, ruskie i inne. 
Podkreślał także miękkość języka i częste używanie zdrobnień.

Szuchiewicz [1902a] pisał, że Huculi przejęli żywcem albo zrusz-
czyli wiele słów obcych narodów, z którymi pozostawali w stosun-
kach: niemieckich, bułgarskich, greckich, czy łacińskich. Dodawał 
także, że Huculi wymawiają słowa powoli, przez co w ich mowie 
słychać przeciąganie słów, które w ustach kobiet brzmi bardzo miło, 
niemal śpiewnie.

Ossendowski [1936] stwierdził, że mowa huculska jest osobnym 
narzeczem, spokrewnionym z ruskimi gwarami pokuckimi, lecz 
wzbogaconym słowami pochodzenia polskiego, starosłowiańskiego, 
cygańskiego, tatarskiego, ormiańskiego, serbskiego, węgierskiego, 
a nawet włoskiego.

Zbinden [1938] zauważył także, że Huculi przejęli trochę słów 
od niemieckich rzemieślników, głównie na oznaczenie narzędzi 
i zawodów.

Huculi uważani byli za lud pełen fantazji, ale spokojny, a przy tym 
szlachetny i honorowy. Byli też nadzwyczaj gościnni i choć zwykle 
żyli oszczędnie i skromnie, to przyjmując nawet niespodziewanych 
gości, dzielili się z nimi wszystkim, co posiadali. Byli jednak z natury 
ambitni, a także nadzwyczaj wrażliwi na zniewagi i doznane krzyw-
dy, niełatwo zapominali urazy. Obrażeni, mówili bez ogródek, jakkol-
wiek nie byli przy tym wulgarni.

Podobno niczego tak nie uwielbiali, jak słuchać opowiadań 
i ballad z dawnych czasów lub opowieści o obcych krajach. Mieli 
skłonność do popadania w zamyślenie, które mogło czasem spra-
wiać wrażenie apatii. Posiadali jednocześnie zdrowe poczucie hu-
moru, cechowało ich upodobanie do drwin i żartów. Znani byli także 
z ogromnej porywczości, przejawiającej się zarówno w dobrych, jak 
i złych czynach, najbardziej widocznej w tańcach i biesiadach. Topór 
jako narzędzie służące do rozwiązywania sporów nie był niczym nie-
zwykłym. Zdarzało się, że autor zniewagi ginął od tej broni w trakcie 
wesela lub spotkania w karczmie. Górale uważali taki występek za 
zupełnie naturalny i nie przeszkadzali winowajcy uciekać w góry do 
band opryszków.
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Mężczyźni wśród Hucułów byli często słusznego wzrostu. Blon-
dynów praktycznie się nie spotykało, występowali prawie sami sza-
tyni. Zdarzali się jednak mężczyźni z jasnymi oczami. Twarze mieli 
najczęściej owalne lub ewentualnie podłużne, rzadko okrągłe. Włosy 
z reguły nosili długie, pośrodku głowy rozczesane, mocno namasz-
czone masłem. Wąsy, u starszych mężczyzn nieco podstrzyżone, zwi-
sały ku dołowi. Korzeniowski [1843] pisał o Hucułach: Zadziwiająca 
jest we wszelkich ruchach zwinność i siła mężczyzn; prawie wszyscy 
są pięknego wzrostu i silnej budowy. Nieco inaczej opisywał Hucułów 
Zawadzki [1872]: 

Hucuł jest krępy, zwinny, wzrostu miernego, jakby do konia stworzony […]. Przy 
miernym wzroście i budowie nadzwyczaj muskularnej, barczysty Hucuł ma chód 
lekki, właściwy góralom nawykłym od dziecka do wędrówek po stromych ścież-
kach górskich. Oblicze jego zdradza usposobienie więcej poważne – czarne oczy 
przenikliwe ognistym płoną wejrzeniem, bardziej melancholijnym niż wesołym.

Kobiety huculskie odznaczały się silną budową ciała. Podobno 
trochę częściej niż wśród mężczyzn zdarzały się wśród nich blondyn-
ki, choć wydaje się to genetycznie mało prawdopodobne. Korzeniow-
ski [1843] scharakteryzował huculskie kobiety następująco: kształtne 
i ładne, tylko w ich głosie i ruchu jest coś męskiego. Kolberg [1970] 
później pisał: 

Hucułki są powabne, smukłe, urodziwe i pełne wdzięków swej płci właściwych 
[…]. Dobrze one o tym wiedzą i dlatego wielką pieczę mają o swój wzrost wspa-
niały i gładką białą twarz, starają się podobać, gdyż są przy tym, jak to zwykle 
w takich razach bywa, wielkimi zalotnicami. Jednakże co się tyczy cielesnej 
postawy, są kobiety daleko niższe i niepozorniejsze niż mężczyźni i słusznie 
można by im odmówić krasy, wcześnie bowiem nabierają tuszy, tracą swą pięk-
ność i starzeją się.

Ossendowski [1936] dodawał:

Mimo wielkiej żywotności, hartu ducha, witalności, radości życia, huculską star-
szyznę cechują „przygasłe oczy, ostre i szlachetne rysy twarzy, głębokie bruzdy 
wyżłobione na ogorzałych obliczach niemiłosiernych zmagań z naturą”.

Huculi byli długowieczni, przekroczenie wieku stu lat nie było 
rzadkością. Długo też zachowywali tężyznę fizyczną.

Kobiety paliły fajkę na równi z mężczyznami.
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Opowieści o znanych opryszkach, przekazywane przez kolejne poko-
lenia karpackich górali, stanowiły ponoć istotny fragment zbiorowej 
świadomości mieszkańców Czarnohory. Jankowska-Marzec [2013] 
uważa jednak, że pochwała zbójnictwa była wymysłem pańskim, 
mającym romantyczny rodowód związany z zapotrzebowaniem na 
bohatera ludowego. Do jego ukształtowania przyczynić miały się nie 
tylko utwory literackie, ale także popularnonaukowe i publicystycz-
ne, w których pojawiały się opisy poczynań opryszków, wykreowa-
nych na wzór bohaterów romansów.

Opryszkowie to po prostu karpaccy zbójnicy, których losy można 
porównać z tatrzańską historią Janosika. Przez wiele lat siali zamęt 
na Huculszczyźnie. Najbardziej liczne doniesienia o ich procederze 
pochodzą z XVI wieku. Pierwsze bunty chłopskie zdarzyły się jednak 
na Pokuciu już w latach 1490 – 1492, kiedy to chłopi opanowali Koło-
myję, Śniatyń i Halicz. Zbuntowani włościanie zagrozili porządko-
wi społecznemu także w 1621 roku, kiedy zdobyli zamek w Pniowie. 
Najbardziej drastyczne formy ruch chłopski przybrał w czasie po-
wstania Chmielnickiego w latach 1648 – 1654. Władze i przestraszeni 
obywatele widzieli w opryszkach przestępców, buntowników, rebe-
liantów, którzy powinni trafić na szubienicę. Lud natomiast miał ich 
ponoć za bohaterów, mścicieli wyrządzonych mu krzywd, zwiastu-
nów niejasno wyobrażanej wolności.

Kolejne nasilenie działalności opryszków nastąpiło na przełomie 
XVII i XVIII wieku, gdy zbójnicy, rekrutujący się głównie z mieszkań-
ców Czarnohory, ruszyli masowo na kupieckie tabory, dwory, a nawet 
mniejsze miasta. W 1698 roku zdobyli Kosów, w 1744 roku doszczęt-
nie splądrowali Bohorodczany, a w 1759 roku Bolechów. Na począt-
ku drugiej połowy XVIII wieku opryszków można było spotkać na 
terenie całych Karpat Wschodnich. Duży udział w ich rozbestwieniu 
mieli sami magnaci. Zdarzało się, że wynajmowali ich do rozwiązy-
wania sąsiedzkich waśni.

Ważną rolę w powstaniu zbójnickich band we wschodniej części 
Karpat odegrało wprowadzenie przez władze austro-węgierskie obo-
wiązku obrony kraju, który objął także Hucułów. „Branka w rekruty” 
była najstraszliwszą plagą Huculszczyzny. Pójście na „służbę żołnier-
ską” oznaczało opuszczenie rodzinnych gór, a więc coś tak strasznego, 
że niejeden młody mężczyzna wolał wybrać śmierć.
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Najsłynniejszym huculskim watażką (przywódcą opryszków) był 
Ołeksa Dobosz, mimo iż zbójował tylko pięć lat, w połowie XVIII wie-
ku. Pisownia jego imienia, jak i obrosła legendą historia życia i śmier-
ci, mają wiele wersji. Przed nim i po nim Czarnohorą władali inni 
rozbójnicy (Ihnat Wysoczan, mający pod sobą 15 tysięcy ludzi, Wasyl 
Bajura, który szedł na szubienicę, wygrywając smętną melodię na 
fujarce, śpiewak Dmytro Ponypałek i inni), ale to jednak Dobosz naj-
silniej zapisał się w ludzkiej pamięci.

Huculi byli bardzo religijni. Dominowało wyznanie grecko-unickie. 
Znaczna część prawosławnych hierarchów z terenów Rzeczypospo-
litej, żeby uniknąć podporządkowania patriarchatowi moskiewskie-
mu, przystąpiła do unii z Kościołem rzymskokatolickim. W zbliżo-
nym okresie do unii z Kościołem rzymskokatolickim przystąpiła 
również część prawosławnej hierarchii i wiernych Zakarpacia (unia 
użhorodzka w 1646 roku, unia mukaczewska w 1664 roku, unia mar-
maroska w 1713 roku) i Siedmiogrodu (unia w Baia Mare w 1700 roku). 
Powstała w ten sposób odrębna od ukraińskiej rusińska cerkiew 
greckokatolicka.

Dla Hucułów ważniejsza była sama obecność w cerkwi niż udział 
w nabożeństwie. Nie było zwyczaju, żeby wszyscy wtórowali śpie-
wom. Niektórzy rozmawiali, siedząc na schodach ołtarza albo na ław-
kach pod ścianami cerkwi. Inni wychodzili i zbierali się w grupki pod 
gankiem lub na cmentarzu przy cerkwi. Towarzyskie rozmowy były 
przerywane tylko podczas czytania Ewangelii, kazania i podniesienia 
oraz w momentach bicia dzwonu.

Rytm życia huculskiej rodziny wyznaczały przede wszystkim pory 
roku i związane z nimi cykle prac gospodarskich. Kształtowały go 
liczne ceremonie i ważne wydarzenia (narodziny, wesela, śmierć). 
Cała obrzędowość huculska była przepojona elementami magii, 
współistniejącymi z wątkami chrześcijańskimi.

Jak zauważył Czechowskyj [2002], w swoich próbach odnalezienia 
źródeł demonologii i magii Kolberg [1970], zapominając o własnym 
spostrzeżeniu dotyczącym podobieństw wierzeń górali i Ukraińców 
z nizin, uciekł się do hipotezy o koczowniczym pochodzeniu Hucu-
łów, wedle której przywędrowali oni w Karpaty wciąż jeszcze jako 
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poganie, albo przynajmniej ochrzcili się niedługo przedtem. Przyjęcie 
takiego punktu widzenia upraszczało poszukiwanie źródeł praktyk 
magicznych. Wszystko można było objaśnić pogańskimi obyczaja-
mi, które zachowała miejscowa ludność. W ten sposób domysły na 
temat etnogenezy ludności zamieszkującej Karpaty sprowadzały na 
manowce badania naukowe w dziedzinie tradycyjnych wierzeń lu-
dowych. Tymczasem Czechowskyj [2002] pisał, że wyjaśnienia więk-
szości wizji demonologicznych i praktyk magicznych należało szukać 
w późnośredniowiecznej i nowożytnej tradycji ludowej, naznaczonej 
wpływem chrześcijańskich książkowych wyobrażeń o magii, czaro-
dziejstwie i wiedźmach. Natomiast sam fakt zwrócenia się Hucułów 
do magii wynikał przede wszystkim z ich życia w bliskości z naturą, 
czego skutkiem były tradycyjne wierzenia na temat przejściowych, 
przełomowych okresów kalendarzowych.

Huculi mocno wierzyli w działanie złych duchów, które zsyłają na 
ziemię wszelkie nieszczęścia i determinują życie człowieka. Wierzyli 
też w cudowne właściwości niektórych ziół, które nie tylko leczyły 
ciało, ale dodawały też nadprzyrodzonych mocy. Przede wszystkim 
jednak nie potrafili żyć bez tzw. wieszczunów, czyli czarowników, 
zaklinających pogodę, leczących i odpędzających złe moce i prze-
kleństwa. Przeciwieństwem wieszczunów pomagających ludziom 
byli molfarzy, sycący się zadawaniem męki swoim wrogom. Vincenz 
[1938] tak o nich pisał: 

Gdy molfar lalce drewnianej lub glinianej, przedstawiającej jego przeciwnika 
(albo krowę) – a zawierającej włosy lub cząstki ubrania wroga – wbije szpilki lub 
kołki w język, przeciwnik choruje na język albo oniemieje, gdy wbije w głowę – sza-
leje, gdy w oko – ślepnie, gdy kładzie lalkę do komina – wróg schnie i ginie powoli.

Huculi nie numerowali lat, a mówiąc o wydarzeniach minionych, 
używali określeń takich jak: „kiedy stawiano cerkiew”, „kiedy mnie 
wzięto do wojska”, „kiedy wichura powaliła las” itp. Pory roku nazy-
wali od świąt obchodzonych w danym okresie.

Jednym z ważniejszych świąt (obchodzonym w kościołach obrząd-
ku prawosławnego i grekokatolickiego również dzisiaj), bez wątpienia 
najbarwniejszym, był Jordan (Swiatowe Bohojewlenie, upamiętnie-
nie chrztu Jezusa Chrystusa) obchodzony 6 lub 19 stycznia (w zależ-
ności od tego, czy wierni byli grekokatolikami, czy prawosławnymi). 
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Poprzedzała go wigilia, podczas której wierni przestrzegali ścisłego po-
stu, a w cerkwiach odprawiane były tzw. królewskie godziny. Następ-
nego dnia odbywała się Wieczernia, po której wierni ruszali z procesją 
nad brzeg najbliższej rzeki symbolizującej Jordan, gdzie poprzez trzy-
krotne zanurzenie krzyża w wodzie dokonywało się Wielkie Poświę-
cenie Wody (Wielikaja Agiasma). Jeśli woda była zamarznięta, w lo-
dzie wyrąbywano przerębel w kształcie krzyża. Zaczerpniętą z rzeki 
wodą należało obmyć ręce, a także koniecznie zabrać ją w butelce do 
domu. Miała bowiem wedle ludności huculskiej uzdrawiającą moc.

Na Huculszczyźnie Wielkanoc (Wełykdeń) była najważniejszym 
ze świąt. Potraw nie święciło się w cerkwi, a na przycerkiewnym pla-
cu po nabożeństwie. Potem wszyscy udawali się na cmentarz, żeby 
uczcić zmartwychwstanie Chrystusa wraz ze zmarłymi. Dopiero 
potem mogli wrócić do domów i oddać się obowiązkowej zabawie 
z tańcami.

Na Huculszczyźnie występował kult pisanki (fotografia 4). Rozpo-
wszechniony był tam mit, który mówił o stworzeniu świata z jajka. 
Podtrzymujące życie na Ziemi Słońce jawiło się w nim pod postacią 
żar-ptaka, który potrafi jednym swoim piórem oświecić cały świat. 
W mitologii huculskiej jajko pojawiało się również jako symbol od-
rodzenia duszy. Według wierzeń pisanki miały zdolność leczenia 
ludzi, chroniły dom od pożarów i gromów, pomagały pasterzom 
przy wypasach i sprzyjały urodzajom drzew owocowych. Huculi, 
odwiedzając swoich zmarłych, zabierali na cmentarz pisanki. Wie-
rzyli, że dopóki nie zaprzestaną sporządzać pisanek, dopóty będzie 
istniał kolorowy świat ich marzeń i nadziei. Tak długo też diabeł nie 
zerwie łańcucha, którym przykuty jest w piekle. Na Huculszczyźnie 
były kobiety zarobkowo zajmujące się pisaniem pisanek, nazywa-
ne pisanczarkami (pysanczarky). Pisanek nie mogła pisać kobieta 
w czasie menstruacji, skaza nieczystości stanowiła bowiem w tym 
wypadku zagrożenie dla życiodajnych mocy tkwiących w jajkach. 
W Poniedziałek Wielkanocny (Wołocziwnyj ponediłok) parobkowie 
chodzili od chaty do chaty, zbierając pisanki od dziewcząt, z którymi 
tańczyli w karnawale.

W czwartą środę po greckokatolickiej Wielkanocy obchodziło się 
Święto Rachmanów (Rachmańskyj Wełykdeń), upamiętniające czasy 
najazdów tureckich. W tym dniu Huculi wrzucali do rzeki skorupy 
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jaj, które po czterech tygodniach miały dopłynąć do Stambułu, gdzie 
podobno żyli potomkowie wziętych do niewoli Hucułów. Przypły-
wające skorupki miały ich poinformować, że oto minęła Wielka-
noc, największe święto chrześcijan, a także przypomnieć przodków 
i prawdziwą ojczyznę. Korzeni tej tradycji niektórzy doszukują się 
w legendzie o Rachmanach, którzy w mitologii huculskiej uważani 

Fotografia 4. 
Typowa huculska pisanka 
(fot. Paulina Peckiel)
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byli za doskonałe, pobożne i dobre istoty, pośredniczące między 
niebem a ziemią, które dawniej były zakonnikami w monasterze 
wiedeńskim, a obecnie żyją gdzieś daleko na wschodzie. Niektórzy 
uważali, że wrzucane do wody skorupki to właśnie im miały dać znać, 
że Wielkanoc minęła.

Innym ważnym świętem na Huculszczyźnie była obchodzona 
w nocy z 20 na 21 czerwca lub z 4 na 5 lipca Noc Kupały. Odbywały się 
wtedy tańce przy ogniskach. Palony był słomiany chochoł – Kupajła 
(przygotowywany przez chłopców) i topiona Marzena (przygoto-
wywana przez dziewczęta) – kukła z gałęzi lub mioteł przystrojona 
kwiatami i wstążkami. Kupajło i Marzena odpowiadali dwóm anta-
gonistycznym żywiołom, które tej nocy jednoczyły się ze sobą: wo-
dzie i ogniowi, słońcu i chmurze, mężczyźnie i kobiecie. Właściwie 
nie wiadomo, dlaczego Huculi kontynuowali ten stary obrządek. 
Na pewno na Huculszczyźnie nie stawiano Kupale posągów, tak jak 
na innych terenach Ukrainy. Uważano go bardziej za żywiołowego 
i wyrozumiałego kompana niż za bóstwo, dlatego jego święto było 
pretekstem do nieskrępowanej zabawy.

Ważnym dniem była Wigilia Bożego Narodzenia. Przed wieczerzą 
wigilijną, nazywaną przez Hucułów „tajną wieczerzą”, gazda wycho-
dził przed dom i zapraszał na wieczerzę nie tylko wszystkie żyjące 
istoty, ale również duchy, a nawet żywioły, prosząc je, by przez naj-
bliższy rok oszczędziły go i jego rodzinę. Przed wieczerzą nie mogło 
zabraknąć modlitwy za dusze zmarłych. Siadając do stołu, należało 
pamiętać o zdmuchnięciu miejsca, aby nie zgnieść duszy obecnej na 
kolacji.

Istotne miejsce w tradycji huculskiej zajmowała kolęda. Nie każ-
dy mógł zostać kolędnikiem, na członków tzw. zakonu zapraszało się 
tylko wybranych. Kolędowanie odbywało się u wyznaczonego wcze-
śniej gospodarza, w którego chacie wieś schodziła się na całonocną 
zabawę. Gdy zebrali się wszyscy, rozpoczynała się uczta. Potem na-
stępował „atak”, po którym kolędnicy „zdobywali” chatę i zasiadali 
za stołem. Do rana kolędnicy odśpiewywali kolejne teksty dobrane 
dla każdego z obecnych – inne dla gazdów i chłopców, inne dla kobiet 
i dziewcząt, a także dla zmarłych. 

Huculskie wesele rozkładano na kilka dni. Zaczynało się zawsze 
w sobotę w dwóch domach – pana młodego (kniazia) i panny młodej 
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(kniahini), gdzie schodzili się zaproszeni przez obie rodziny goście. 
U panny młodej spotykały się także jej druhny i koleżanki, żeby 
poczynić ostatnie przygotowania, zwłaszcza te dotyczące stroju. 
Pan młody zaś, wraz z drużbami, przygotowywał tzw. rożen (bere-
zę) – weselną rózgę, sporządzaną zwykle z niewielkiej sosenki, przy-
strojonej wstążkami i owocami. W niedzielny poranek, po całonocnej 
zabawie, w obu domach odbywało się uroczyste pożegnanie młodych. 
Potem orszak wyruszał do cerkwi, gdzie spotykały się obie rodziny 
i ich goście weselni. Po ceremonii orszak ruszał do domu panny mło-
dej. Małżonkowie razem z drużbami jechali konno. Na miejscu roz-
poczynała się zabawa, która trwała do poniedziałku rano, kiedy to 
orszak wyruszał do domu pana młodego, gdzie na progu czekała jego 
matka z kołaczem i solą. Po powitaniu młodych i gości rozpoczynał 
się kolejny dzień zabawy. Każdemu z etapów wesela towarzyszyły 
odpowiednie obrzędy, piosenki i zabobony.

Huculi odnosili się z wielkim szacunkiem do swoich zmarłych. 
Stypę wyprawiało się aż pięciokrotnie. Pierwsza odbywała się w dniu 
pogrzebu, następna trzy dni po nim, kolejne czternaście dni po po-
grzebie, po sześciu miesiącach oraz w pierwszą rocznicę. Zwyczajem 
było czuwanie przy zmarłym, czyli posiżyna. W niektórych wioskach 
praktykowało się również tzw. hruszkę, zwyczaj wspólnej zabawy 
przy zwłokach. Również w czasie Dziadowego Święta (obchodzone-
go trzy razy w roku: w Wielką Sobotę, w sobotę przed dniem Matki 
Boskiej Zielnej oraz w sobotę przed dniem Matki Boskiej Siewnej) 
po obowiązkowej mszy Huculi szli na cmentarz, gdzie spotykali się 
w gronie rodziny i bliskich, by nad grobami wspominać swoich zmar-
łych. Zdarzało się, że towarzyszyła temu konsumpcja przyniesionych 
z domu pokarmów i napitków, zwykle czerwonego wina.

Ważnym świętom oraz innym znaczącym wydarzeniom (wese-
le, ogłoszenie śmierci gazdy, początek wiosennego wypasu owiec) 
towarzyszyły zazwyczaj dźwięki trembity, czyli drewnianej trąby 
o długości do półtora metra.

Huculi szczególnym kultem otaczali watrę. Słowo to oznacza „ogni-
sko”, ale na Huculszczyźnie znaczyło coś więcej. Raz do roku, w Wiel-
ki Czwartek, nazywany Żywnym, rozpalano w domach watrę żywą, 
którą podtrzymywano aż do wyjścia z owcami na połoniny. Ogień 
przeniesiony na połoninę stawał się watrą połonińską. Przez kilka 
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miesięcy nie wolno mu było zgasnąć choćby na chwilę – wygaśnięcie 
żaru przynosiło pecha i ściągało nieszczęście. Gaszenie watry przy 
spędzie owiec z połonin również nabierało cech obrzędu.

Strój huculski należał do jednego z najbogatszych w całym okrę-
gu Karpat. Urzekał niepowtarzalną kolorystyką, różnorodnością 
form i zdobnictwem. Codzienny huculski strój składał się z białej ko-
szuli przewiązanej sznurem, rzemieniem lub szerokim rzemiennym 
pasem i długich spodni (zależnie od pory roku oraz wsi były to: białe 
płócienne porkenyci, czerwone sukienne kraszanyci, czarne lub bia-
łe sukienne hołoszni zwane też haczi). Młodsi często chodzili boso, 
w białych spodniach z luźnymi nogawkami. Koszula, wyrzucona na 
spodnie sięgała ud. Wszelkie ozdoby, a także krój oraz zestawienie 
części stroju były kształtowane według upodobań poszczególnych 
wsi. Jeśli zakładano obuwie, spodnie wpuszczano w onuce. Za buty 
najczęściej służyły postoły (huculskie kierpce), przymocowane 
do nóg w taki sposób, by zwracać uwagę swą urodą i zgrabnością. 
Niektórzy mężczyźni nosili buty z cholewami. Na wierzch Hucuł 
wdziewał kieptar – krótki, bogato zdobiony kożuszek bez rękawów. 
Na głowę wkładał czarny, filcowy kapelusz (kresania), zdobiony na 
przykład galonem (tkaną lub plecioną taśmą z metalowych nitek), 
mosiężną wzorzystą blachą lub różnobarwnymi sznurkami.

Powszedni ubiór Hucułek składał się z długiej koszuli, zdobio-
nej haftem w górnej części rękawów, oraz dwóch zapasek (umożli-
wiających jazdę konną) przymocowanych rzemieniem lub krajką 
(wąskim, barwnie tkanym paskiem). Na koszulę kobiety wkładały 
kożuszek bez rękawów (kieptar), a na stopach nosiły wełniane skar-
pety i postoły. Panny nie przykrywały głowy, mężatki zaś wkładały 
czepiec lub zawijały głowę białym, długim i wąskim zawojem, a na 
to zakładały jeszcze chustę w kwiaty. Dawne relacje z Huculszczy-
zny zwracały uwagę na kobiecą biżuterię, na którą składały się 
zarówno tandetne paciorki weneckie, jak i wspaniałe naszyjniki 
prawdziwych korali, mosiężnych krzyżyków oraz srebrnych monet 
(zgarda). Hucułki lubowały się w świecących dodatkach, np. obszy-
wały torby lśniącymi galonami i guzikami, a zapaski przetykały 
błyszczącą nicią.

Strój świąteczny był podobny do codziennego, ale znacznie 
bardziej zdobiony i cięższy. Męski był uzupełniony dostojniejszym, 
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często szerszym pasem, torbą i prochownicą na pasach krzyżują-
cych się na piersiach i nabijanych mosiężnymi kapslami. Za pas 
wkładano pistolet i nóż, czasem bogato zdobione. Oprócz kieptara 
Hucuł wdziewał w święta sierak (sukienna kurtka z rękawami). Przy 
kapeluszu nosił piórko kogucie lub pawie, w ręku toporek (bartkę). 
Kobiety zakładały w święta koszule z rękawami bogato zdobionymi 
haftem. Nadgarstki zakrywały im robione na drutach narakwyci. 
Przez plecy Hucułki przerzucały torbę, upiększoną mosiężnymi 
guzikami i złocistą nicią. Czasem zakładały jeszcze guglę (płaszcz 
z kapturem z białego, grubego sukna). W czasie postu kobiety nie 
nosiły biżuterii, nie przeplatały też włosów guzikami lub włóczką, 
tylko czesały się gładko.

Zimą mężczyźni zakładali na głowę kłepanię, szłyk albo sziepkę. 
Kłepania z czerwonego albo granatowego sukna, podbita barankiem 
i obramowana lisim ogonem przykrywała całą głowę i uszy i sięgała 
aż pod szyję, gdzie była zawiązywana na węzeł. Szłyk miał denko 
z czerwonego sukna i szerokie obramowanie z czarnej baraniej skóry 
zasłaniające kark i boki głowy. Sziepka to barankowa czapka, z wierz-
chu czarna, od spodu podbita białym barankiem. Na ramiona męż-
czyźni zarzucali siwy, długi płaszcz sukienny z wysokim kołnierzem 
(manta), a ręce chowali w wełnianych rękawicach z jednym palcem. 
Wychodząc z chaty, mężczyźni i kobiety zakładali na bose nogi małe 
sukienne onuce, na nie grube wełniane onuce, następnie mokre 
płócienne onucę tak duże, że okrywały całe nogi, a na nie dopiero 
kierpce. Na mrozie płócienna onuca bardzo szybko twardniała i nie 
dopuszczała w ten sposób do nogi mrozu ani wody. Po powrocie do 
chaty onuce te trzeba było od razu zdjąć, by spodnie warstwy nie 
nabrały w cieple wilgoci od onucy zewnętrznej. Przy wielkim mrozie, 
do pracy w pobliżu zbiorników wodnych mężczyźni zakładali grube, 
wełniane spodnie, a na nie wilgotne płócienne spodnie, na których 
tworząca się warstwa lodu również nie dopuszczała do ciała zimna 
ani wilgoci. Kobiety zimą nosiły także wełniane nogawice sięgające 
od stopy powyżej kolan.

W stroju ukryty był swoisty kod. Czarny kolor przypisany był star-
szyźnie, brązowy – osobom w średnim wieku, czerwony – młodzieży. 
Piórko przyozdabiające kresanię, po lewej nosili kawalerowie, po pra-
wej żonaci. Dowolne kombinacje były niedopuszczalne.
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Kobiety, czyli czeladź, jak je nazywano na Huculszczyźnie, wykony-
wały prace domowe – gotowały, mełły ziarno, tłoczyły olej, przygoto-
wywały zapasy na zimę, przędły, tkały, barwiły wełnę, szyły, haftowały, 
prały, doiły owce i krowy, zajmowały się uprawą warzyw, pomagały 
przy zbieraniu siana, zbierały grzyby i inne płody leśne. Mężczyźni 
pracowali poza domem, zajmowali się bydłem, orką, wywozili nawóz 
na pola, kosili siano, stawiali płoty i budynki gospodarskie. Poza tym 
zajmowali się kupiectwem, stawiali chaty i cerkwie, pracowali w lesie 
na wyrębach, trudnili się rzemiosłem (wyrabiali wełniane koce zwane 
liżnykami, konewki, łyżki itp.).

Według Pollacka [2007] Huculi tworzyli ściśle patriarchalną spo-
łeczność. Oblubienica, biorąc ślub, przed którym otrzymywała od na-
rzeczonego trzy symboliczne razy, przechodziła na własność mężczy-
zny, on zaś przeważnie bił ją także później, ale już nie symbolicznie. 
Kobieta musiała bezwarunkowo słuchać męża i oddawać mu należną 
cześć. Dziewczyna, która poślubiła wdowca, nie śmiała odezwać się 
do niego inaczej, niż w liczbie mnogiej, przez wy. Kiedy Hucuł mówił 
o swojej kobiecie, unikał nazywania jej po imieniu. Kobiety, tak jak 
dzieci, stanowiły przede wszystkim tanią siłę roboczą.

Natomiast według Haratyk [2009] rodziny huculskie poświęcały 
dzieciom szczególną uwagę. W zimowe wieczory dziadek przekazy-
wał opowieści, które kiedyś jemu opowiadali dziadkowie i wujko-
wie. Babcia i matka uczyły modlitw i znanych od pokoleń piosenek. 
Od małego przyzwyczajano dzieci do wykonywania prac domowych 
i gospodarskich, starając się dostosować te zajęcia do ich wieku i siły. 
Huculi twierdzili, że dzieci za młodu powinny rosnąć i nabierać sił, 
dlatego stwarzano im warunki do swobodnego, spokojnego i pełne-
go wesołości rozwoju. Bez strachu i przymusu dzieci wiedziały, na 
co mogą sobie pozwolić, co wypada zrobić i jak się zachować, by nie 
łamać obowiązujących zasad. Najmłodsi słuchali nie tylko dorosłych, 
ale i starszego rodzeństwa.

Jednak Pollack [2007] twierdził, że Huculi bardziej kochali swoje 
konie niż dzieci i zazwyczaj też lepiej je traktowali. Dobry koń był 
bezcenny, a dzieci pałętających się po ciasnych, brudnych chału-
pach zawsze było pełno. Jeśli któreś umierało, a śmiertelność dzie-
ci na Huculszczyźnie była wysoka, z pewnością następne już było 
w drodze. Wiele matek podawało noworodkom pomyje na łyżeczce, 
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żeby później nie wyrosły z nich „francuskie pieski”. Poza tym dzie-
ci chodziły samopas lub pod „opieką” starszego rodzeństwa. Matki 
bały się jedynie leśnych strzyg. Huculi wiedzieli, że rodzą one głupie 
potomstwo i chętnie zamieniają je potem na mądre dzieci ludzkie. 
Jeśli Hucuł miał pod swoim dachem takiego gamonia, mógł uciec 
się do niemal pewnego środka, by skłonić leśną strzygę do zamiany 
zwrotnej. Wystarczyło tylko grzmocić podrzutka tak długo i mocno, 
aż zaczynał straszliwie wrzeszczeć. Strzyga musiała usłyszeć wrzask 
i zdjęta litością dla własnego udręczonego potomstwa, kiedy gasło 
światło, zwracała dziecko huculskie i znikała ze swoim raz na zawsze.

Również Szuchiewicz [1902b] pisał, że Huculi mało albo wcale nie 
troszczyli się o swoje dzieci, chyba tylko tyle, że dawali im jeść, prze-
strzegali przed czartem i uczyli innych przesądów. Rzadko zabierali je 
do cerkwi. Nie interesowali się też zbytnio ich ubiorem. Latem i zimą 
dzieci w tej samej koszuli biegały po dworze lub siedziały na piecu. 
Nieraz były bite. Do piątego roku życia chodziły z rozpuszczonymi 
włosami. W szóstym roku po raz pierwszy zaplatano im włosy, czemu 
towarzyszyły odpowiednie obrzędy. Od tego czasu rodzice bardziej 
dbali o dzieci, zwłaszcza o dziewczęta, a przynajmniej starali się, żeby 
dzieci w tym wieku miały na sobie oprócz koszuli także inną odzież.

Witwicki [1863] twierdził, że na 300 urodzonych na Huculsz-
czyźnie dzieci, 250 umierało. Według niego przyczyną było to, że 
kobiety huculskie nie karmiły dzieci piersią, jednak nie z powodu 
problemów zdrowotnych, a ze względu na zamiłowanie do wolności 
i wygody.

Huculi trudnili się głównie hodowlą owiec (wiwci) i bydła (marżyna), 
byli więc ludźmi wolnymi, wędrującymi latem ze stadami po połoni-
nach. Żyli z hodowli owiec i bydła, ale za swój największy skarb uwa-
żali konie. Vincenz [1938] w swojej epopei „Na wysokiej połoninie” pisał: 

Kupić za pieniądze czy ukraść konia, to prawie na jedno wychodzi. Nawet po-
darowany przez pobratyma koń – niedużo wart. Chwalić się […] koniem obcego 
rodu, niewykochanym przez siebie samego – to marna chwalba.

Od wiosny do jesieni cały czworonożny dobytek wypasano na od-
ległych górskich halach – połoninach. Wyjście ze stadami na połoniny 
(chid połonynskyj) następowało koło 20 maja. Zakończenie wypasu 
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(rozłuczinie) przypadało zwykle na koniec września. Na czele paste-
rzy, sezonowych opiekunów stada, stał baca (watah) posiadający na 
połoninie władzę absolutną, gospodarz wypasu, czasem także zna-
chor i czarownik. Pasterze mieszkali w szałasach (zwanych stajami). 
Wypasali nie tylko swoje owce, ale też przekazane im pod opiekę sta-
da innych mieszkańców wsi. Otrzymywali za to zapłatę w wyprodu-
kowanym w czasie wypasu nabiale. Do ewidencjonowania należności 
Huculi używali tzw. rewaszy: zawierając umowy, wycinali na kłodzie 
lub deszczułce (w zależności od rozmiarów umowy) ustalone warto-
ści, po czym rozcinali je na pół. Przy odbiorze należności łączyli ze 
sobą obie połówki.

Zwierzęta w czasie wypasu nocowały w ogrodzeniach (dynnyci) 
wznoszonych z całych świerków, chroniących je przed drapieżnikami. 
Praca na połoninie polegała głównie na pilnowaniu stada i przerabia-
niu uzyskanego mleka. Suszono też siano. Przez cały okres wypasu 
podstawowym pożywieniem pasterzy był wyprodukowany nabiał 
i kulesza z kukurydzianej mąki (mamałyga). Strój pasterski stanowiła 
mazanka, czyli płócienne spodnie i koszula wygotowana w maśle 
i owczym łoju. Odzież taka chroniła przed deszczem i robactwem.

Starzewski [1927] pisał, że Huculi gardzili uprawą ziemi, tymcza-
sem Radziszewski [2009] twierdził, że ziemia stanowiła dla Hucuła 
sacrum, którego nie wolno było znieważyć, tak więc rolnictwo było 
do pewnego stopnia uznawane za grzech. Oranie ziemi żelaznym 
pługiem uważano za jej kaleczenie. Mówiono też, że grzechem było 
pruć ziemię, bo w niej siedzi czart. Tak samo za grzech uważana była 
ciągła uprawa ziemi bez dania jej odpoczynku. Można powiedzieć, że 
pasterstwo wydawało się Hucułom współżyciem z ziemią, podczas 
gdy uprawa roli w ich oczach była tej ziemi wyzyskiem. Odgrywała 
więc ona na Huculszczyźnie rolę drugorzędną. Uprawiano kukury-
dzę, len, niektóre jarzyny (kartofle, kapustę, fasolę, groch, bób, cebulę, 
ogórki, pietruszkę i czosnek) i mak, hodowano także drzewa owoco-
we (śliwy, jabłonie, grusze i czereśnie). Gospodarowano również na 
kośnych łąkach.

Główne i nieraz jedyne pożywienie dawała Hucułom mąka ku-
kurydziana. Obok potraw i pieczywa z tejże mąki najważniejszy po-
karm stanowiły kartofle, kiszona kapusta, fasola, groch i bób, a w dni 
wolne od postu – mleko, masło i bryndza. Lubiono gasić pragnienie 
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kwasem z jabłek, ponadto gustowano w napojach alkoholowych: 
wódce, winie i piwie.

Pewne znaczenie w gospodarce huculskiej miało też zbieranie 
płodów leśnych (jagód, grzybów, ziół), a także rybołówstwo i łowiec-
two. Łowiectwo polegało przede wszystkim na kłusownictwie.

Obok połonin, las stanowił podstawowe bogactwo tego terenu. 
Praca w lesie była prowadzona głównie jesienią i zimą. Z reguły miej-
sce pracy było w znacznej odległości od wsi. Drwale zamieszkiwali 
leśne chaty (koliby), najczęściej ośmioboczne o konstrukcji zrębowej 
i stożkowym dachu. Drzewa ścinano ręcznymi piłami, także w póź-
niejszych czasach. Okorowane i pozbawione gałęzi kłody spuszczano 
ze zboczy górskich przy pomocy ryz – specjalnych konstrukcji drew-
niano-ziemnych w formie koryta. Powszechnym sposobem transpor-
towania drewna w doliny było spławianie go rzekami. Z nadrzecz-
nych składów dostawało się ono na nurt potoku dzięki systemowi 
klauz czyli tam, przy pomocy których spiętrzano wodę. Z okrąglaków 
formowano tratwy (daraby). Tratwą kierował sternik i organizator 
spływu (kiermanycz). Rejs tratwami po Czeremoszu należał w latach 
międzywojennych do największych atrakcji turystycznych tego regio-
nu. Praca w lesie nie należała jednak do tradycyjnych zajęć Hucułów.

Wsie huculskie posiadały charakterystyczną rozproszoną zabudowę 
z dużą ilością przysiółków położonych na zboczach gór w znacznej 
odległości od siebie. Położona w dolinie, niejako centralna część wsi 
nazywana była osedek, zaś jej odległe przysiółki – kuty lub kutoki. 
Huculi lubili budować swe domostwa na pagórku zwanym gruń, jed-
nak niedaleko rzeki lub potoku.

Najstarszym typem budownictwa była jednoizbowa chata, w któ-
rej mieszkali gospodarze wraz z dobytkiem (cielętami, jagniętami 
i kurami). Przetrwała ona do okresu międzywojennego, pełniąc funk-
cję budynku użytkowanego w lecie, podczas wypasów i sianokosów. 
Nowszą formą był wolno stojący wieloizbowy budynek, otoczony 
po bokach i z tyłu dobudówkami wykorzystywanymi jako pomiesz-
czenia dla zwierząt.

Huculskie obejście pełniło także funkcje obronne. Chatę zwaną 
grażdą budowano z najgrubszych dostępnych kłód (czasem na ścia-
nę wystarczyły zaledwie cztery). Do budowy nie używano gwoździ, 
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bo były drogie i trudno dostępne. Nie wznoszono nigdy piętrowych 
domostw, lecz rozciągano je wszerz. Wewnątrz chaty miały ściany 
równo ciosane i niepobielane. Drzwi i wszystkie okna wychodziły 
wyłącznie na wewnętrzne podwórze. Obok chaty wznoszono stajnie, 
chlew, drewutnie i komory. Zabudowania stawiano wokół podwórza, 
a poszczególne budynki łączono wysokim parkanem, tworząc małą 
warownię wpisaną w czworobok. Chata, parkan oraz daszek nad 
bramą prowadzącą na podwórze pierwotnie były zrobione z dranic 
(długich, cienkich deszczułek), a w późniejszych czasach były pokry-
te gontem. Od strony wejścia, na długości całej grażdy, ciągnął się 
zadaszony ganek.

Niezwykle ważnym elementem huculskiej chaty był piec, sta-
nowiący centrum życia mieszkańców. Budowano go przeważnie 
z niewielkich cegiełek, zdarzały się jednak także piece wznoszone 
z dekoracyjnych, barwnych kafli.

Charakterystycznym elementem huculskiej architektury były 
zygzakowato biegnące worynie. Były to ogrodzenia ze świerkowych 
żerdzi o długości 3 – 4 metrów, poukładanych poziomo między parami 
wbitych w ziemię wysokich pali. Takie ogrodzenie można było bar-
dzo łatwo przestawić, jego zaletą było również to, że mogło służyć 
wiele lat. Gospodarz co jakiś czas obcinał zgniłą końcówkę wbitego 
w ziemię pala.

Przy przydrożnych płotach, w miejscach, gdzie nie było źródeł, 
ustawiano słupy z daszkiem, pod którym kładziono garnuszek z wodą. 
Wiązało się to z odpuszczaniem grzechów – ci, którzy pili wodę, mówi-
li: „Boże odpuść mu”, mając na myśli osobę, która wstawiła garnuszek.

Huculi odznaczali się naturalną skłonnością do zdobienia swo-
ich chat, a także przedmiotów użytku codziennego, nawet takich, na 
których te ozdoby ulegały szybkiemu zniszczeniu.

W kolorystyce ceramiki huculskiej zwracało uwagę silne skontra-
stowanie barwnych plam na jasnym tle pobiałki. Najczęściej wystę-
pujące barwy to: zielona, żółta, ugrowa, ceglasta i brązowa. Wystę-
powało niezwykłe bogactwo motywów dekoracyjnych (fotografia 5). 
Ornament roślinny stosowano w formie prostej lub falistej girlandy 
czy „kompozycji doniczkowej”, polegającej na rozwinięciu motywów 
zdobniczych z jednego pnia. W przypadku dekoracji geometrycznych 
poszczególne elementy często układano promieniście wokół jednego 
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Fotografia 5.  
Piec huculski z barwnych 
kafli (fot. Paulina Peckiel)

punktu. Garncarze chętnie stosowali zygzaki, kliny, zęby czy krzyżyki. 
Pojawiały się też motywy figuralne (ludzie, zwierzęta, ptaki), przed-
stawiane pojedynczo lub w scenach ilustrujących życie codzienne 
(spotkania w karczmie, polowania, muzykowanie itp.) (fotografia 6). 
Niektóre z motywów pełniły tylko rolę dekoracyjną, inne, jak Drzewo 
Życia, krzyż czy ptaki pijące ze źródła, niosły w sobie głębsze znacze-
nie. Ornamenty pełniły też funkcje magiczne i obrzędowe: jeleń był 
symbolem siły, rozety i wieńce nawiązywały do symboliki solarnej, 
zygzak odnosił się do węża, nosiciela płodności. Również niektóre for-
my naczyń łączyły się z ich funkcją w magii i obrzędowości. Potrójne 
świeczniki używano zarówno w cerkwi, jak i podczas zabiegów obrzę-
dowo-magicznych w obrębie gospodarstwa, a zoomorficzne naczynia 
(jelenie, owce, konie itp.) związane były z magią pasterską. Przykłady 
ceramiki huculskiej widoczne są na fotografii 7.

Brak dróg przyczynił się do rozwoju komunikacji konnej. Konie wy-
korzystywano do jazdy wierzchem, transportu jucznego i zaprzęgów. 
Newman [1935] napisał, że prawdziwy Hucuł nigdy nie chodzi pieszo 
i jest przywiązany do swojego konia jak Arab.
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Żabie, zwane „stolicą Hucułów”, było największym osiedlem 
huculskim we wschodnich Karpatach i największą pod względem 
powierzchni gminą w całych Austro-Węgrzech. Obejmowała ona 
ponad sześćset kilometrów kwadratowych. Miejscowość składała 
się z licznych, szeroko rozrzuconych na zboczach i w dolinach przy-
siółków i zagród, które często były oddalone od siebie o wiele godzin 
pieszej wędrówki. Żabie w czasach międzywojennych znajdowało się 
w Polsce i miało 7 tysięcy mieszkańców. Po wojnie znalazło się na 
terenie ZSRR, a obecnie – Ukrainy. Od 1962 roku miejscowość nosi 
nazwę Wierchowina.

W Żabiem Słupejce znajdował się szpital dla syfilityków. Jak 
twierdził Pollack [2007] syfilis uchodził wśród Hucułów za „choro-
bę domową” i od wielu dziesięcioleci miał charakter endemiczny, co 
niektórzy autorzy tłumaczyli swobodą seksualną Hucułów. W tym 
temacie osoby opowiadające o Huculszczyźnie nieraz zdawały dość 
zdumiewające relacje. Podobno zdarzało się tam, że ojciec współżył 
z córką, dziadek z wnuczką, a teść był wręcz zobowiązany postarać 
się o potomstwo, jeśli synowa nie zachodziła w ciążę. Z pewnością 
wiele było w tym złośliwej przesady, niemniej jednak dziedziczony 
syfilis nierzadko prowadził do narodzin upośledzonych dzieci, które 
często umierały już w wieku wczesnodziecięcym.

Fotografia 6. 
Kafel huculski z motywem 
konia (fot. Paulina Peckiel)



49

Huculi i Żydzi żyli ze sobą w przyjaznych stosunkach. Nierzadko 
zdarzało się, że zamożny bezdzietny Hucuł adoptował Żyda. Adop-
towanym nie było jednak dziecko, a zamożny kupiec lub szynkarz, 
który musiał się zobowiązać, że będzie żywić „przybranych rodziców” 
do ich śmierci i że pogrzebie ich stosownie do ich majętności i sta-
tusu społecznego. Przypadał mu za to ich majątek i własność ziem-
ska. Tego rodzaju „dożywocie” praktykowano dość często. Poprzez 
takie adopcje wiele majątków huculskich przeszło w ręce Żydów, co 
według Szuchiewicza [1902a] było przyczyną dużego spadku liczby 
majętnych Hucułów. Huculi adoptowali jednak nie tylko Żydów, ale 
też innych zamożnych Hucułów.

Radzieckie rządy na terenach Galicji Wschodniej spowodowały po-
grom miejscowej, a w tym i huculskiej, kultury. Represje i prześla-
dowania dotyczące tradycji i zwyczajów, a nawet kolekcjonowania 
obiektów kultury ludowej dotyczyły zresztą całej Ukraińskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej.

W 1946 roku zlikwidowano Ukraińską Cerkiew Greckokatolicką. 
Jej majątek przejęło państwo i będąca jego instrumentem Rosyjska 
Cerkiew Prawosławna. Jak uważa Hreczko [2002], dobrze wiedziano, 

Fotografia 7. 
Typowe zdobienia 
ceramiki huculskiej. 
Przedmioty ze zbiorów 
autorki (fot. Katarzyna-
Kwiecinska-Olszewska)
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że w sytuacji, gdy naród ukraiński pozbawiony był własnej państwo-
wości, Cerkiew stanowiła na terenach zachodniej Ukrainy główną 
ostoję i schronienie tradycji narodowych oraz moralności chrześci-
jańskiej. Niszczenie Cerkwi i kultury duchowej miało więc na tych 
terenach rangę polityki państwowej. Bardziej świadoma część lud-
ności, o ile nie zdążyła przed nadejściem bolszewików udać się na 
emigrację, była poddawana represjom i zsyłana na Sybir, gdzie była 
eksterminowana lub masowo wymierała w wyniku ciężkich warun-
ków więziennych i klimatycznych. Nowe władze zakazały kultywo-
wania odwiecznych tradycji ludowych (jak kolęda, święto Jordanu 
i innych obrzędów cerkiewno-ludowych). Zwalczaniem ludowych 
obyczajów i niszczeniem rytualnych przedmiotów niezbędnych do 
ich sprawowania zajmowały się nie tylko organy terroru (milicja), 
ale także lokalni komunistyczni przedstawiciele władzy, tak zwani 
wiejscy aktywiści, a nawet szkoła. Terror był tak powszechny, że ro-
dzice obawiali się przy dzieciach mówić o ludowych tradycjach, aby 
te nie wspomniały o nich przypadkiem w szkole. W ramach walki 
komunistycznego reżimu z kulturą ludową niszczono także zbiory 
muzealne. W 1952 roku Komitet Sztuki Ukraińskiej wydał zarządze-
nie nr 375 z dnia 7 lipca, na podstawie którego przeprowadzono ide-
ologiczną czystkę ekspozycji i zasobów muzealnych. Huculszczyzna 
pozostawała pod szczególną presją reżimu aż do proklamowania nie-
podległości Ukrainy w 1991 roku.

Jak pisała Haratyk [2009] szansa na ratowanie i przekazywanie 
szeroko pojętego dorobku narodowego na Ukrainie pojawiła się więc 
dopiero na początku lat 90. XX wieku. Wprowadzona w niepodle-
głym państwie reforma programowa zwróciła uwagę na koniecz-
ność edukacji narodowej i regionalnej. W myśl tej idei w procesie 
kształcenia pojawiły się nowe pojęcia odzwierciedlone w programie 
i podparte w praktyce przedmiotami lub tematami lekcji. Jednym 
z tych pojęć jest Huculszczynoznawstwo, które należy rozumieć jako 
system wiedzy dotyczącej Hucułów jako grupy etnicznej, obejmujący 
zagadnienia folkloru, języka, historii, przyrody, gospodarki, sztuki 
ludowej, zwyczajów i tradycji. 

Haratyk [2009] podała, że w rejonie kosowskim powstały trzy eks-
perymentalne szkoły, gdzie obok normalnych przedmiotów lekcyj-
nych prowadzi się warsztaty obróbki drewna i metalu, bednarstwa, 
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rzeźby w drewnie, wypalania oraz tkactwa. Przygotowuje się także 
młodzież do pracy na roli i w leśnictwie, bowiem są to w dalszym 
ciągu jedne z podstawowych form utrzymania mieszkańców hucul-
skich wsi. Naucza się tam mechaniki pojazdów rolniczych, podstaw 
rolnictwa, hodowli zwierząt oraz leśnictwa. Uczniowie mogą pobie-
rać lekcje gry na instrumentach ludowych, uczyć się dekoracyjnej 
sztuki ludowej, tańca i choreografii. Celem takiej szkoły jest wycho-
wanie następnych pokoleń mieszkańców Huculszczyzny, które będą 
dbały o podtrzymanie i rozwój kultury swojego regionu.

Obecnie tradycje ludowe na Huculszczyźnie stopniowo się od-
radzają, o czym świadczą wielkie przedświąteczne targi w Kosowie, 
Kutach, Kołomyi i innych podgórskich miasteczkach, na których 
można obejrzeć i nabyć wszystko, co jest potrzebne do przeprowa-
dzenia świątecznych obrzędów, zdobienia wnętrz huculskich chat, 
a nawet cerkwi. Ponownie wszystko wraca i wchodzi do rytualne-
go użycia, choć często w nowocześniejszych formach. Tradycyjne 
huculskie stroje można spotkać podczas większych uroczystości 
kościelnych i wesel. Jedynie konie w typie huculskim spotyka się 
na Huculszczyźnie rzadko. Niemal zupełnie wyparły je mieszańce 
koni zimnokrwistych.
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Fotografia 8. 
W ramach Międzynarodowego Festiwalu Huculskiego „Słowiańska Atlantyda” 7 maja 2011 roku 
w Warszawie miało miejsce wydarzenie festiwalowe „Hucuły w stolicy”. Traktem Królewskim 
przedefilowały trzy konie ze stadniny Huculski Raj z Warszawy oraz ogier pomysłodawców 
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tego wydarzenia, Małgorzaty i Mariusza Witczaków z Zagrody Huculskiej Ślepowrony. 
Ubiór jeźdźców stylizowany był na huculskie stroje ludowe. Paradzie towarzyszył zespół 
Buteleczka Wina, wykonujący utwory huculskie (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Pochodzenie nazwy rasy 2



Pochodzenie nazwy rasy

Pochodzenie nazwy „hucuł” nie jest znane. 
Zdaniem Korzeniowskiego [1843] nazwa rasy koni wywodzi się od pol-
skiego słowa koczować (po huculsku koczuwaty). Mieszkańcy Podola 
w czasie tatarskich i tureckich napadów chronili się ponoć w Karpa-
tach, a koczując tam, nazwali się „Koczułami”. Z biegiem lat „Koczuł” 
przekształciło się w „Hucuł”. Nazwa koni miałaby więc pochodzić od 
nazwy hodującej je ludności.

Jak uważał Witwicki [1863]: 

Najprawdopodobniej można wywodzić nazwę Hucuła z imienia Hecyło; – a był 
knieź Hecyło, synem Prowyny, oraz bratem księcia udzielnego Rościsława, knia-
zia wielkiej Morawii, którego państwo r. 864. rozszerzało się tak w północnej, 
jak i w południowej Morawii – zajmując teraźniejsze Czechy, Morawię, Ślązko, 
Słoweny na Węgrzec, Karyntyę lub Iliryę, Bośnię i też Serbię nad Dunajem.

Według Witwickiego za tą teorią przemawia duma i ambit hucuła, 
do teraz zatrzymane, bowiem tę nazwę ceni nadewszystko. Nie wy-
kluczał też jednak innych możliwości i pisał:

Można także nazwę Hucuła jako Górala, zamieszkującego najwyższe szczyty 
Karpat czyli garbów naszych wschodnich, wywodzić od słowa: Horuł, Horal, 
Goral; więc zbliżająco też od wyrazu Horuli, Heruli, i wtedy pojawienie się 
Hucułów na widowni świata, wywodząc ich od Herulów14, byłoby sięgającem 
aż do IV. stulecia. Wiadomo, że Heruli za Ermanaryka i Teodoryka, następcy Attli, 
pomagali wschodnim Gotom naprzeciw Longobardów. 

14 Herulowie – lud germański wywodzący się z terenów południowej Szwecji.

2
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Witwicki nie napisał wprost, że konie wzięły nazwę od ludzi, jed-
nak sam nazywał je „hucułkami”, a skoro pisząc o pochodzeniu nazwy, 
odnosił ją do ludzi, należy uznać, że podzielał zdanie Korzeniowskiego.

Kaind [1894] twierdził, że ludność ta nigdy nie określała się mia-
nem Hucułów, uznając tę nazwę za obraźliwą. Według niego słowo 

„hucuł” powstało z rumuńskiego „hoc” – rozbójnik, złodziej, po dołą-
czeniu sylaby „ul”.

Szuchiewicz [1902a], pisząc o pochodzeniu nazwy ludności za-
mieszkującej Karpaty Lesiste, przytoczył taką oto historię: 

W roku 1870 wybrałem się po raz pierwszy wraz z mym kolegą szkolnym na 
Czarnohorę. Przewodnika i dwa konie (szkapiet) mieliśmy z Żabiego; jeden 
z koni był wzrostu niższego, przytem żwawy i na oko gładki; Foka było jego prze-
zwisko; drugi koń był wyższy, chudy a przytem leniwy; ten nie miał przezwiska; 
zapytałem więc przewodnika, jak wołać na tego konia: Nijak, odpowiedział mi, 
ot sobie szkapie! Przezwaliśmy go Rozinante. Foka szedł śmiało naprzód, za nim 
wlokła się Rozinante przy bezustannem nawoływaniu: Cy szkapie, cy! czemu 
towarzyszył czasem dodatek przewodnika: Cy, boh by tie pobyw! Ahi na tebe! 
Spytałem przewodnika, czemu to jeden jego koń taki żwawy i gładki, a drugi le-
niwy i chudy. Ba, bo tamto hucuł prawdywyj, a ces (ten) ni! – Jak to u was, ludzie 
huculi i konie huculi? spytałem. – Ta to u nas koni huculi, a od kiedy po górach 
włóczą się rozmaite szarapatky z okenamy (surdutowce z dalekowidzami), i nas 
rszienych (chrzczonych) tak (hucułami) przezywają!

Balthasar Hacquet [1794], niemiecki lub austriacki uczony francu-
skiego pochodzenia, który w 1793 roku z polecenia austriackiego rządu 
objeżdżał wschodnie Karpaty w celu poznania płodów mineralnych 
tych gór, również nie znał określenia „hucuł”. Mieszkańców Karpat, 
z którymi zetknął się w małej górskiej wiosce Choroszczowa, nazywał 
górskimi Rusinami lub prawdziwymi mieszkańcami Pokucia. Szuchie-
wicz [1902a], powołując się na powyższe informacje, uważał, że to lud-
ność mogła przyjąć nazwę od rasy koni. Vincenz [2012] pisał jednak, że 
wielu autorów zbyt pochopnie uznało nazwę „hucuł” za nową, tylko 
dlatego, że nie posługiwał się nią Hacquet, gdy tymczasem można ją 
odnaleźć w rumuńskim tekście z 1586 roku: „Hucul ataman do Icseu”. 
Poza tym „hucuł” pojawia się jako nazwa osobowa w aktach karnych 
prowadzonych w Stanisławowie (tzw. „Czarna Xięga”), zaczynających 
się w 1751 roku i w Tabuli Prowincjonalnej nr 1053 z 1781 roku.

Według Hackla [1938] nazwa „hucuł” miała pochodzić od nazw 
Guzowie lub Uzowie (pierwsze słowo według arabskich źródeł, a drugie 
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według bizantyjskich – Hackl uważał je za określenia plemienia Kuma-
nów, jednak mylił się, gdyż Kumanowie oraz Oguzowie / Guzowie / Uzo-
wie to odrębne etnicznie ludy tureckie). Hackl wyraził przypuszczenie, 
że w wyniku właściwości języka używanego przez Małorusinów nastą-
piła zamiana G na H i dodanie sylaby „ul”. Uważał za prawdopodobne, 
że nazwa obcojęzycznych mieszkańców dalekiej krainy górskiej, od-
dzielonych niezamieszkałymi obszarami leśnymi, zachowała się, choć 
ludzie nią określani już dawno opuścili te tereny. Już Witwicki [1863] 
znał tę teorię, ale odrzucał ją jako zbyt naciąganą.

Sami Huculi według Szuchiewicza [1902a] określali siebie jako: 
kreskieny, rusnaky i ruski lude, według Hackla [1938] jako: wercho-
wyńcy (mieszkający w górach), hirsky (ci z gór), prawdziwi Pokucia-
nie, russki ludy (rosyjscy ludzie) lub też Christiany (Chrześcijanie), 
a według Vincenza [2012]: horjeny, rzadziej wierchowincy.

Chachuła i in. [1991] uważali, że nazwa rasy koni wywodzi się od 
Huculszczyzny, regionu, w którym ta rasa powstała.

Jackowski [2001a] pisał, że nazwa ta może pochodzić od połowiec-
kiego słowa „koczuł” – pastuch.

Mróz [2008] wspomina, że niektórzy autorzy uważają, iż nazwa 
ta może pochodzić od słowa „guz” – rodzaju guzika, a czasem sięgają 
nawet po bajkowo brzmiące porównania z sanskrytem15. W II tomie 
ukraińskiej księgi stadnej znajdziemy, że w tym języku słowo „guculi” 
znaczy – weseli, hałaśliwie ludzie.

15 Sanskryt – język literacki używany w starożytnych, średniowiecznych i wcze-
snonowożytnych Indiach.
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Pochodzenie rasy

Pochodzenie koni huculskich, tak jak i ich nazwy, nie jest znane. Lite-
ratura fachowa zajęła się bliżej koniem huculskim bardzo późno, bo 
dopiero w drugiej połowie XIX wieku.

Według Witwickiego [1863] rasa koni, pod imieniem „hucułków” 
koneserom znana jest rącza i piękna, mająca w sobie wiele arab-
skiego16.

Czapski [1874] twierdził, że konie huculskie spokrewnione są 
z końmi górskimi z Siedmiogrodu i Węgier.

Gregorowicz [1878] uważał, że hucuły są potomkami koni turec-
kich, które pojawiły się na terenie Bukowiny, gdy ta należała do Tur-
cji. Świadczyć miałyby o tym ich potężny kark, bujna grzywa i ogon, 
oraz częste występowanie maści karej17. Tak samo twierdził Szuchie-
wicz [1902a]. Tym czasem dokładnie te same cechy (wijąca się grzywa 
i ogon, maść kara), a także chyżość, żylastość, mały wzrost i duża siła 

16 Konie czystej krwi arabskiej według legendy wywodzą się od pięciu klaczy pro-
roka Mahometa, ale prawdopodobnie pojawiły się na Półwyspie Arabskim dużo wcze-
śniej – co najmniej 2500 lat temu. Zasięg ich hodowli rozszerzał się wraz z podbojami 
prowadzonymi przez wyznawców islamu. Hodowla zawsze prowadzona była w ścisłej 
czystości rasy i otaczano ją kultem. Pochodzenie koni początkowo przekazywano ust-
nie. Araby są bardzo szlachetne, o lekkiej budowie ciała i zazwyczaj wysokim osadzeniu 
ogona. Mają suchą głowę, często o profilu szczupaczym, a szyję łabędzią. Najczęściej są 
maści siwej, występują też maści gniada i kasztanowata, bardzo rzadko kara. Wysokość 
w kłębie wynosi około 145 – 155 cm.

17 Maść kara – zabarwienie sierści, grzywy i ogona czarne.

3
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według Sacher-Masocha [za Dowie 1891] miały świadczyć o ich pokre-
wieństwie z kaukaskimi końmi górskimi. Sacher-Masoch [za Dowie 
1891] zauważył też, że hucuły bardziej przypominają konie arabskie, 
niż kuce.

Barański [1884] tak pisał o koniach huculskich: 

Koń ten jest pochodzenia polskiego, atoli zmienił się nieco pod wpływem kli-
matycznych stosunków górzystej swej ojczyzny i stanowi dziś odrębną rasę.

Gassebner [za Hackl 1938] twierdził, że hucuł niewątpliwie po-
chodzi od koni arabskich, a w każdym razie jest zdegenerowanym 
arabem. Również Zürn [1900], badając pochodzenie hucułów, uznał 
je za zdegenerowane w prymitywnych górskich warunkach araby. 
Osowicki [1904], powołując się na opis eksterieru koni huculskich 
oparty na pomiarach, również stwierdził jego przypuszczalne pokre-
wieństwo z koniem arabskim. Prawocheński [1948] uważał to jednak 
za zbytnie uproszczenie zagadnienia, a Hackl [1938] uznawał wręcz za 
szaloną teorię o pochodzeniu hucuła od araba. Według niego czysty 
hucuł był wyśmienicie zakonserwowanym potomkiem rosyjskiego 
tarpana. Mniej wartościowe hucuły, pochodzące przede wszystkim 
z południowej Bukowiny, ujawniały według niego także cechy koni 
mongolskich czy koni Przewalskiego18.

Sosnowski [1912] uważał, że hucuły pochodzą od przedstawicieli 
różnych hodowanych w Polsce ras koni i pod wpływem środowiska 
przybrały cechy konia górskiego. Na poparcie swojego poglądu przy-
toczył dość wątpliwe twierdzenie, że koń sprowadzony na Huculsz-
czyznę już w drugim pokoleniu wyradza się i staje się podobny do hu-
cuła, co wcześniej już stwierdził Gregorowicz [1878]. Sosnowski [1912] 

18 Koń Przewalskiego (Equus ferus przewalskii) – gatunek dzikich koni, niegdyś 
zamieszkujących stepy i półpustynie Azji Środkowej, nazwany na cześć rosyjskiego 
odkrywcy, podróżnika i geografa Nikołaja Przewalskiego. W 1879 roku zebrał on ma-
teriały, na podstawie których opisano to zwierzę. Wiele koni Przewalskiego zostało 
schwytanych na początku XX wieku i umieszczonych w ogrodach zoologicznych – od 
nich pochodzi cała obecna populacja tego gatunku. Ostatnie dzikie konie widziano 
w Mongolii w 1969 roku. Gatunek został uznany za wymarły na wolności. Zachował 
się jedynie w ogrodach zoologicznych. Od 1990 roku rozpoczęto próby jego reintro-
dukcji. Od konia domowego odróżnia go krótka stojąca grzywa oraz brak grzywki 
na czole. Ponadto oba gatunki różnią się liczbą chromosomów, choć mieszańce są 
płodne. Występuje wyłącznie maść dzikobułana z pręgą na grzbiecie i pręgowaniem 
na kończynach.
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pisał również, że wśród hucułów znajduje się dużo siwków19, co do-
wodzi ich arabskiego pochodzenia.

Bojanowski [1903] twierdził, że hucuły w ogóle nie są rasą, a ich 
charakter i budowa wynika z wychowu na połoninach wśród stro-
mych i wysokich gór. Również Czapski [1874] uważał, że klimat górski, 
rodzaj pastwiska i skalista gleba wpłynęły na utratę urody przez 
te konie, a przyroda i urozmaicone kształty powierzchni wyrobiły 
w nich pewność kroku i żelazną wytrzymałość nóg. Także Starzew-
ski [1927], Pruski [1960] i Zwoliński [1980] przypisywali duże znaczenie 
w ukształtowaniu rasy wpływom środowiska, ponieważ hodowla 
tych koni była prowadzona w prymitywnych warunkach. Przez cały 
rok konie przebywały na połoninach, jedynie w czasie ostrej zimy 
znajdowały schronienie w prowizorycznych stajniach. Ich jedyną 
paszą była latem trawa, a zimą siano. Tylko konie ciężej pracujące 
były dokarmiane kukurydzą lub, w zamożniejszych gospodarstwach, 
owsem. Autorzy ci uważali, że przebywanie cały rok pod gołym nie-
bem i trudne warunki, w jakich konie te były użytkowane, wyrobi-
ły w nich nadzwyczajną zdolność do pracy pod siodłem, jako konie 
juczne i w zaprzęgu, wysoką płodność, doskonałe wykorzystanie 
paszy, dobry charakter i zdrowie. Gregorowicz [1878] twierdził, że 
konie sprowadzone z gór na niziny tracą typ i cechy koni górskich. 
Współcześnie również można spotkać się z tą tezą. Purzyc [2006] 
uważa, że zmiana w systemie hodowli koni huculskich, jaka nastą-
piła w drugiej połowie XX wieku oraz ich rozprzestrzenienie się po 
obszarze całej Polski (a tym samym różnice w klimacie i warunkach 
środowiskowych), mogą wpływać na zmianę proporcji ciała i zwięk-
szenie wzrostu.

Pruski [1975b] podał ponadto, że hucuły mogą być potomkami po-
łudnioworosyjskich tarpanów skrzyżowanych z końmi mongolski-
mi i uszlachetnionych następnie końmi tureckimi i arabskimi. Tezę 
tę popierali także Krzemień i Kario [1991]. Według Pruskiego [1975b] 
nie ulegało wątpliwości, że powstały one z przekrzyżowania wielu 
ras i typów, jakie przez wieki przedostawały się na Huculszczyznę 
z różnych krajów. W dawnych czasach musiało bowiem napływać 

19 Maść siwa – szaro-białe zabarwienie włosów. Konie siwe rodzą się, posiadając 
maść podstawową (czyli np. gniadą, karą itd.), i siwieją z wiekiem. U starszych osobni-
ków nie da się stwierdzić, z jaką maścią się urodziły.
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tam dużo koni wołoskich, siedmiogrodzkich, węgierskich, tureckich 
i polskich. Konie huculskie były też na pewno łączone z prymityw-
nymi końmi z Galicji i Bukowiny.

Starzewski [1927] uważał, że konie huculskie pochodzą od tarpa-
nów uszlachetnionych krwią koni arabskich i to twierdzenie opierał 
na podobieństwie hucułów do koników polskich, wywodzących się 
od tarpanów. Jego zdaniem świadczą o tym spotykane u hucułów 
cechy tarpana: dzikie umaszczenie z ciemną pręgą biegnącą przez 
grzbiet, obfite grzywa i ogon oraz zdolność przystosowywania się 
do trudnych warunków. O wpływie krwi arabskiej miał świadczyć 
fakt, że w zaborze austriackim często jako reproduktorów używano 
ogierów czystej i półkrwi arabskiej, oraz legenda o polskim szlach-
cicu z Litwy, Żabie, który sprowadził na Huculszczyznę dwa siwe 
ogiery arabskie, dające z miejscowymi klaczami srokate potomstwo. 
Sam Starzewski [1927] miał, co prawda, wątpliwości, czy ta legenda 
jest prawdziwa. Były one słuszne, ponieważ nie istnieje żaden zwią-
zek pomiędzy umaszczeniem siwym i srokatym, warunkowanymi 
przez dwie różne pary genów. Starzewski [1927] stwierdził jednak, że 
w Żabiem i okolicy występuje dużo koni zdradzających pochodze-
nie arabskie. Nie wykluczył przy tym wpływu koni Przewalskiego, 
o czym miał świadczyć występujący u niektórych osobników gar-
bonosy profil głowy, charakterystyczny dla koni Przewalskiego. 
Według Starzewskiego [1927] konie różnych ras, które mogły wziąć 
udział w tworzeniu rasy huculskiej, trafiały na Huculszczyznę z ro-
dzinami szlacheckimi polskich zbiegów, uciekających poprzez leśne 
górskie przełęcze na Węgry. Uważał on też, że skoro Huculszczyzna 
była przez długi okres pod panowaniem tureckim, pojawiły się tam 
także konie orientalne i tureckie.

Holländer [1938a] pisał, że Huculszczyzna graniczyła w dawnych 
czasach z Imperium Rzymskim, a przestępcy, chroniący się przed 
prawem, uchodzili w góry, przyprowadzając ze sobą konie w typie 
staronoryckim20. Z północy napływały konie celtyckiego pochodze-

20 Norikery, nazywane też końmi noryckimi i pinzgauerami, to rasa ukształtowana 
z rozmaitych ciężkich koni sprowadzonych przez Rzymian w czasach starożytnych 
do prowincji Noricum (na południe od Dunaju, obecnie na terenie Austrii). Są to silne, 
odporne konie pociągowe. Ich wysokość w kłębie wynosi 155 – 170 cm. Występuje u nich 
umaszczenie kasztanowate, kare, gniade, tarantowate i dereszowate.
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nia, ze wschodu, w czasie najazdów hord tatarskich, prymitywne 
konie ze stepów Azji, czyli tarpany i konie Przewalskiego, a z Polski 
i znajdującej się przez dłuższy czas pod panowaniem tureckim Bu-
kowiny – konie arabskie. Wszystkie te konie miały mieć wpływ na 
powstanie rasy huculskiej. Żeby poprzeć twierdzenie, że konie hu-
culskie mają domieszkę krwi noryckiej, Holländer [1938a] przytoczył 
fakt, że niektóre osobniki mają długość tułowia większą od wysokości 
o 10 – 12 cm, a przeciętnie o 6 cm, podczas gdy u koni orientalnych 
i tarpanów wysokość równa jest długości, lub nawet ją przekracza.

Hackl [1938] odrzucał twierdzenie, że konie mongolskie, noryckie 
i arabskie przenikały na Huculszczyznę i wnosiły tym samym różno-
rodną krew, kształtując rasę. Według niego to tarpan i koń mongolski, 
przedzierające się przez południowe ciągi górskie Europy w kierunku 
zachodu (Bośni) i docierające również w doliny alpejskie, wpłynęły 
na rozwój norikerów. Według Hackla do 1900 roku natura (rozumia-
na jako niedostępność górskich terenów) uchowała Karpaty Lesiste 
przed istotnym wpływem kulturowym zachodu i miała dużo czasu, by 
skorzystać z zasady, że wszystko co jest heterogenne, obce, przywle-
czone i nie odpowiada lokalnym warunkom, powinno być wytępione 
lub zmuszone do powrotu do dawnych form. Podobne twierdzenie 
znajdziemy u Suchanka [1900], który pisząc o pochodzeniu norikerów, 
dowodził, że ciężkie konie europejskie są pochodzenia wschodniego.

W przeciwieństwie do Hackla [1938], Prawocheński [1947] dopatry-
wał się u hucułów oraz u koników polskich śladów wpływów pier-
wotnego ciężkiego kuca, a nie tarpana.

Świadczyć o tym wpływie miałyby w wielu przypadkach stosun-
kowo duża głowa, okrągłe, wyniesione naprzód oczodoły, umaszcze-
nie przeważnie bułane21, a czasem jasnogniade, zwykle z czarną prę-
gą na grzbiecie, czasem z poprzecznymi pasami sięgającymi boków, 
z pręgami na nogach i na czole. Poprzeczne pręgi na całym ciele i prę-
gowanie na czole ciągle jeszcze można spotkać u koni huculskich. 
Umaszczeniem takim charakteryzuje się na przykład gniady ogier 
Waldi Khc 299 (Rygor – Pobudka po Dioryt), urodzony w 1997 roku 
w Odrzechowej (fotografie 9, 10 i 11). 

21 Maść bułana – zabarwienie sierści żółtobeżowe z czarnymi ogonem, grzywą, prę-
gą na grzbiecie i dolnymi partiami kończyn. W grzywie i ogonie występują jaśniejsze 
pasemka. Wyróżniamy maść jasnobułaną, bułaną i ciemnobułaną.
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Prawocheński [1947] wyrażał także pogląd, że nie należy przece-
niać tarpana w kontekście jego rzekomej pierwotności. Zwracał uwa-
gę, że pochodzenie tarpana nie jest w pełni ustalone, i że nie wiadomo 
nawet, czy był koniem pierwotnie dzikim, czy zdziczałym. Niektórzy 
badacze utożsamiają tarpana z małym, lekkim kucem europejskim 
sprzed wieków, inni widzą w tarpanie mieszańca różnych typów.

Ewart-Cossar [1904, 1905a, 1905b] wśród małych kuców europej-
skich wyróżniał kuce płaskowzgórza (Equus agilis celticus) i pier-
wotne leśne kuce (Equus caballus celticus). Jedne i drugie miały się 
według niego różnić od rosyjskiego tarpana. Również według Pra-
wocheńskiego [1947] między tarpanem stepowym a kucem leśnym 
istnieją zbyt duże różnice, by jednoznacznie uznać kuca leśnego za 
odmianę mutacyjną tarpana stepowego, a więc za tarpana leśnego, 
jak czynił to Vetulani [1925].

Co ciekawe, według Ewarta-Cossara [1904, 1905a, 1905b] kuc pła-
skowzgórza nigdy nie posiadał żadnych pręg, gdyż kuce connemara 
z Irlandii, u których Ewart-Cossar dopatrywał się zachowanego typu 

Fotografia 9. 
Gniady ogier Waldi 
Khc 299 (Rygor – 
Pobudka po Dioryt), 
urodzony w 1997 roku 
(fot. Danuta Ruta)
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kuca płaskowzgórza, nie mają pręg, lecz zarówno obecnie, jak i sto lat 
temu, nie można było z całą pewnością stwierdzić, jak wyglądały wie-
ki temu małe lekkie kuce na terenie Europy. Pręgi mogły po prostu 
nie zachować się u kuców connemara, podczas gdy mogłyby wciąż 
występować u tarpanów.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę, jak skąpe są dane w tym 
zakresie, sam Prawocheński [1947] twierdził, że można jedynie przy-
puszczać, że współczesne prymitywne kuce (w tym hucuły), dzięki 
posiadaniu pręgi brane za pochodzące od tarpana, w rzeczywisto 
ści zawdzięczają tę pręgę pierwotnemu ciężkiemu kucowi (Equus 
caballus typicus).

Można by się więc tu pokusić o konkluzję, że jakiekolwiek dążenie 
w hodowli hucułów do osiągnięcia typu „bardziej pierwotnego” niż 
ten znany z dziewiętnastowiecznych fotografii, jest tak naprawdę 
pogonią za mitem.

Jackowski [2008b] zauważył, że nie ma zbyt dokładnych pisem-
nych przekazów o początkach powstania rasy huculskiej, a wielu 

Fotografia 10. 
Czoło ogiera 
Waldi Khc 299, 
widoczne pręgowanie 
(fot. Danuta Ruta)



69

hipologów często bezkrytycznie przytaczało słowa swoich poprzed-
ników, powielając i tak już nieczytelny obraz powstawania rasy. 
I choć można szukać wielu protoplastów dla dzisiejszych koni hucul-
skich, nikt tak naprawdę nie zdoła określić ich prawdziwego pocho-
dzenia. Jackowski krytykował przy tym stosowane przez autorów 
opracowań o koniach huculskich uproszczenia, wynikające ze skąpej 
liczby danych, potrzeby ograniczeń obszerności pisanego materiału, 
czy wręcz z tytułu lenistwa lub nieuctwa. Do zarzutów stawianych 
przez Jackowskiego autorom należałoby dodać jeszcze pomijanie 
pewnych danych i taką prezentację innych, żeby pasowały do wyzna-
wanych przez autorów poglądów.

Fotografia 11. 
Grzbiet ogiera 
Waldi Khc 299, 
widoczne pręgowanie 
(fot. Danuta Ruta)
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U Vincenza [1982] jak zwykle znajdziemy poetyckie podsumowa-
nie tej kwestii: 

Niektórzy z gości, od kiedy wsadzono ich na konie, otwierali oczy rozmaicie: 
nieufnie, ze zdziwieniem, z uznaniem. Nie oni pierwsi. Już wówczas, a później 
jeszcze częściej, także znawcy różnego kalibru otwierali oczy na końskie istoty 
rodem z gór. Szukali dla nich potem, przeważnie we własnych głowach, rodo-
wodów fantazyjnych, głownie wschodnich, wywodząc je to od zdziczałych koni 
wysokiego chowu, arabskich czy tureckich, to znów od koni dzikich, tarpanów 
stepowych, mongolskich czy innych. Jadący od cerkwi gospodarze nie przeczu-
wali tych wywodów, inaczej nie wieźliby dziecka do chrztu na koniu, a goście 
zwłaszcza tacy, którzy w życiu nie siedzieli na koniku, nie daliby się może nieść 
bez troski i bez wodzów po stromych i śliskich ścieżkach wiosennych.

Na poparcie słów Jackowskiego można znaleźć we współcze-
snej literaturze popularnonaukowej wiele absurdalnych informacji, 
jak na przykład u Pickerala [2011]: 

Konie huculskie pojawiły się w tych rejonach [Karpaty] na długo przed swoimi 
imiennikami; były hodowane przez górskie plemiona Daków […]. Płaskorzeźby 
przedstawiające kuce podobne do koni huculskich – nieróżniące się zbytnio 
pokrojem od współczesnych przedstawicieli tej rasy – zachowały się na rzym-
skich pomnikach przedstawiających bitwy Rzymian toczone z Dakami. Nawet 
gdy Dakowie zostali pokonani przez Rzymian pod Sarmizegetusą w 106 r.n.e., 
nie zaprzestali hodowli swoich niezłomnych koni. 

A przecież (o czym była już mowa w rozdziale 1) najprawdo-
podobniej Daków na terenach przyszłej Huculszczyzny nigdy nie 
było. 

W II tomie ukraińskiej księgi stadnej z 2013 roku znajdziemy opi-
nię, że konie huculskie uformowały się w rezultacie krzyżowań ras 
pochodzenia południowego i mongolskiego w górskich warunkach, 
oraz, że w związku z tym nie dziwi w rasie udział krwi koni takich 
jak pełnej krwi angielskiej, angloarabskich, lipicanerów i haflinge-
rów, od których hucuły wzięły tylko przydatne cechy. Tymczasem, 
o czym będzie dalej mowa, wpływ tych ras na hodowlę koni hucul-
skich był znikomy bądź żaden.
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Charakterystyka rasy

4.1. Pokrój

Konie huculskie to prymitywna, nieduża górska rasa koni o krępej 
budowie ciała, która kształtowała się w warunkach naturalnych. 
Określenie „prymitywna” oznacza, że konie te odznaczają się dużym 
przystosowaniem do warunków, w których od wieków bytowały.

Stanisław Vincenz [1938] pisał: 

Tak różne cechy w sobie łączy. Z jednej strony niezwykłą tęgość, muskularność 
i siłę, z drugiej – zgrabność taneczną, prawie akrobatyczną, rozwagę, wytrawną 
ostrożność w badaniu niebezpieczeństw terenu, ale także ogień i nieokiełznaną 
wściekłość dzikiego mustanga, który potrafi atakować groźnego nawet wroga, 
stając dęba, to uderzając przednimi nogami, to wierzgając. I łagodność cicho 
czułych, wyrzeczonych oczu, jakby uśmiechniętych przebaczająco.

Współczesny koń huculski jest efektem celowej pracy hodowla-
nej, dążącej do usunięcia z rozrodu osobników słabych przy równo-
czesnym ukierunkowaniu na podtrzymanie i rozwinięcie wartościo-
wych cech właściwych rasom prymitywnym.

Hucuły odznaczają się krępą budową ciała. Głowa ich jest długa, 
sucha, dość ciężka, o różnym profilu i zazwyczaj szerokim czole. 
Szyja jest krótka i bardzo silna, raczej gruba, nigdy nie osadzona 
wysoko, kłąb niewysoki, lecz wyraźny, dobrze umięśniony, kłoda 
(tułów) szeroka, głęboka i długa, grzbiet mocny, lędźwie długie, szero-
kie i mocne, zad z reguły lekko ścięty, często przebudowany21 (co jest 

21 Mianem przebudowanych określa się konie wyższe w krzyżu niż w kłębie.
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cechą ras górskich), ogon nisko osadzony. Konie huculskie charakte-
ryzują się znacznym obwodem klatki piersiowej. Łopatki mają silne, 
ale strome i krótkie, kończyny silne, suche i krótkie, o stawach skoko-
wych szerokich i mocnych, sprawiających wrażenie dużych. Kopyta 
mają małe, mocne, o bardzo twardym i elastycznym rogu.

Jak podają Purzyc i in. [2007] u koni huculskich bardzo wyraźnie 
zaznacza się dymorfizm płciowy i to już u bardzo młodych osobni-
ków. Klacze odznaczają się istotnie22 większym obwodem klatki pier-
siowej. W innych badaniach Purzyc [2011] wykazała, że ogiery mają 
także większą wysokość w kłębie i większy obwód nadpęcia, oraz 
masywniejsze głowy.

Dawniej konie huculskie były bardziej suche i drobniejsze niż 
obecnie. W latach 60. dominował hucuł w typie zaprzęgowym. Póź-
niej przeważały hucuły w typie wszechstronnie użytkowym.

4.2. Wzorzec biometryczny

Według Barańskiego [1884] wzrost koni huculskich wahał się od 
125 do 145 cm w kłębie, a według Zürna [1900] – od 126 do 155 cm. Boja-
nowski [za Starzewski 1927] w „Tygodniku Rolniczym” w 1899 roku 
opisywał hucuły jako konie mierzące od 140 do 148 cm.

Jesienią 1903 roku Osowicki [1904] zmierzył 23 klacze matki w stad-
ninie w Łuczynie. Wysokość w kłębie mierzona laską wahała się od 
126 do 142 cm, różnica między obwodem klatki piersiowej a wysoko-
ścią – od 27 do 40 cm, obwód nadpęcia – od 16 do 18 cm.

22 Gdy naukowo rozpatrujemy, czy między konkretnymi grupami elementów (na 
przykład koni) istnieje faktyczna różnica, czy też jest ona dziełem przypadku, posłu-
gujemy się testem statystycznym odpowiedniego rodzaju: Najpierw musimy posta-
wić hipotezę, która najczęściej zakłada, że różnica między grupami rozpatrywanych 
elementów jest spowodowana pewnym konkretnym czynnikiem. Potem dokonujemy 
obliczeń wymaganych przez wybrany test statystyczny. Obliczenia te dadzą nam odpo-
wiedź, „tak” lub „nie” na pytanie, czy nieodrzucenie tej hipotezy (właśnie nieodrzucenie – 
w statystyce hipotez się nie akceptuje) wiąże się z prawdopodobieństwem popełnienia 
błędu równym maksymalnie 5%. Jeżeli odpowiedź brzmi „tak”, to mówimy, że różnice 
między grupami są istotne, czyli najprawdopodobniej nie są dziełem przypadku, a skut-
kiem działania czynnika, który nas interesował. Jeżeli odpowiedź brzmi „nie”, a więc 
nieodrzucenie tej hipotezy byłoby obarczone błędem z prawdopodobieństwem więk-
szym niż 5%, to różnice najprawdopodobniej są dziełem przypadku.
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Starzewski [1927] zmierzył 66 koni huculskich w okolicach 
Żabiego, w stadzie ogierów w Sądowej Wiszni i w prywatnej stad-
ninie braci Menclów w Pawełczu. Stwierdził, że wysokość ogierów 
w kłębie wahała się od 125 do 143 cm, a klaczy od 121 do 139 cm. Obwód 
klatki piersiowej ogierów wahał się w granicach 147 – 165,5 cm, a kla-
czy – 159 – 163,5 cm. Obwód nadpęcia ogierów wahał się w granicach 
16 – 18 cm, a klaczy – 16,5 – 17 cm. Starzewski [1927] uważał, że choć 
liczba zmierzonych przez niego koni była zbyt mała 

aby dała dokładne pojęcie o średnich pomiarach pogłowia końskiego danej rasy, 
to jednak błąd ten wynagradza w tym wypadku jakość mierzonego materiału. 

Dalej Starzewski [1927] pisał: 

Jeżdżąc po Huculszczyźnie z komisją premjującą konie, miałem bardzo ograni-
czony czas do brania pomiarów i dlatego nie mogłem zmierzyć większej ilości 
koni a ponadto nie mogłem wziąć z każdego konia mierzonego tam, tych wszyst-
kich pomiarów jakie wziąłem z ogierów w Sądowej Wiszni i z klaczy w Pawełczu. 
Mierząc zato na Huculszczyźnie konie, które otrzymały premje oraz te, które 
mogłem wybrać, przez porównanie, z dużej ilości spędzonych koni, byłem pewny, 
że mierzę najlepszy materjał. Jasnem jest, że konie z Sądowej Wiszni i z Pawełcza 
były również pierwszorzędnej jakości. Wreszcie zaznaczyć trzeba, że zmierzenie 
większej ilości koni pociągałoby za sobą wprowadzenie do porównań w części 
biometrycznej stopniowo coraz gorszego materiału ze szkodą typowych koni, 
gdyż cyfry […] wykazują, jak mało jest prawdziwie typowych koni. 

Opisując wyniki swoich pomiarów, Starzewski [1927] zauważył, że 
wzrost koni huculskich zależy od warunków bytowania i od pocho-
dzenia. Dowodem tego był według niego większy wzrost ogierów 
z Sądowej Wiszni, które żyły w najlepszych warunkach. Większy 
wzrost koni z Żabiego był natomiast spowodowany często wystę-
pującą u nich domieszką krwi arabskiej. Ogiery z Sądowej Wiszni 
w większości były po ogierach radowieckich, a że do radowieckiego 
stada (czyli do Łuczyny) dobierano okazy rosłe, z których wiele 
pochodziło z Żabiego, musiały mieć one w sobie pewien procent 
krwi arabskiej. Wpływ krwi arabskiej nie przeszkadzał jednak Sta-
rzewskiemu, ponieważ uważał on, że konie huculskie pochodzą od 
tarpanów uszlachetnionych właśnie krwią koni arabskich.

Średnie wymiary 323 klaczy huculskich zarejestrowanych przez 
Holländra w 1924 roku wynosiły 133,3–155,45–17,07 cm.
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Hackl [1938], podając typowe wymiary koni huculskich (tabela 1), 
nie uwzględnił zasobów stadnin, ponieważ te zakłamałyby według 
niego prawdziwy obraz naturalnie utrzymywanego i hodowanego 
hucuła. Wyłączył również dane srokaczy z Żabiego i podobnych 
produktów hodowlanych, które jego zdaniem nosiły wyraźne zna-
miona krzyżówek. Pomiary, których wyniki zaprezentował, były 
wykonywane taśmą. Według Hackla [1938] różnica pomiędzy pomia-
rami laską a taśmą zależy od uwypuklenia kłębu i stanu odżywie-
nia zwierząt i w przypadku egzemplarzy przeciętnych wynosi około 
7 – 9 cm, ale może osiągać także 10 – 12 cm (im mniejszy i lepszy jest 
hucuł, tym większa jest różnica między pomiarem laską i taśmą), 
a w przypadku ogierów i późno kastrowanych wałachów granica 
wzrostu przesuwa się jeszcze o 2 – 4 cm. Hackl [1938] krytykował przy 
tym swoich poprzedników, cytując wyrywki z ich prac, a zwłaszcza 
pana von B. (prawdopodobnie Bojanowskiego autora artykułu „Pre-
miowanie koni huculskich w Żabiem” opublikowanego w „Tygodniku 
Rolniczym” w 1899 roku). Hackl [1938] nie podał bezpośrednio żad-
nych nazwisk krytykowanych osób. Twierdził jednak, że próba, którą 
pobrali do badań, była zbyt mało reprezentatywna: 

Pisarz gminny zlecał urzędnikowi, którego miał do dyspozycji, wskazanie naj-
bardziej typowego, najlepszego materiału. 

Uważał też, że same pomiary nie były wykonywane dokładnie:

Pomiary w Żabiem były jednak utrudnione, ponieważ konie musiały być najpierw 
schwytane na pastwisku, a zachowywały się bardzo niespokojnie. Dwuletni prze-
piękny ogier był tak dziki, że musieliśmy odstąpić od pomiarów. Nasze pomiary 
najmniej zgadzają się z pomiarami przedstawionymi przez pana von B., który 
podaje wysokość w kłębie u koni huculskich od 1,40 do 1,48 m (1899 rok – 21 koni 
w Żabiem), co oznacza 9 cm różnicy. Jednak sam von B. dodaje, że silny deszcz 
znacznie mu przeszkadzał i jego taśma przemoczyła się, tak że musiał przerwać 
pomiary. Ta okoliczność wyjaśnia wszystkie różnice dotyczące wysokości w kłębie.

Prawocheński [1948] twierdził, że wzrost koni huculskich waha 
się między 125 a 140 cm. Budionny [1950] podał średnie wymiary koni 
huculskich na Ukrainie w ZSRR pod koniec lat 40. Dla ogierów wyno-
siły 136,1–159,2–17,8 cm, a dla klaczy – 132,0–154,8–16,7 cm.

Sasimowski i Wójcik [1959] zmierzyli 29 klaczy huculskich 
w SK Siary, których średnie wymiary wynosiły 133,0–159,2–16,60 cm. 
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Podali też informację, że hucuły w Rumunii są wyższe, bo średnia 
wysokość tamtejszych klaczy huculskich wynosi 139,35 cm.

Skuciński [1970] podał, że w 1969 roku do ksiąg koni zarodowych 
zapisane były 63 klacze huculskie, z czego 21 w księdze wojewódz-
kiej i głównej, a 42 – w powiatowej i wstępnej23. Przeciętne wymia- 
ry tych klaczy wynosiły 139–171–18 cm, zaś uznanych ogierów – 
138,7–173–19 cm. W porównaniu ze stanem z 1962 roku wzrost klaczy 
zwiększył się o 5 cm, a obwód nadpęcia o 0,2 cm, u ogierów wzrost 
zwiększył się o 3 cm, a obwód nadpęcia o 0,1 cm.

Pruski [1975a] opisywał konie huculskie jako mierzące 130 – 140 cm.
Według Duruttya [1981] w stadninie koni Murań w Czechosłowa-

cji w czasie trzydziestu lat jej działalności w latach 1950 – 1980 uro-
dziło się 600 czystorasowych (według czechosłowackich norm) koni 
huculskich. Średnie wymiary źrebiąt w trzecim dniu życia wynosiły: 
93,0–79,3–11,5 cm dla ogierków przy średniej masie ciała 37,1 kg, a dla 
klaczek – 92,7–79,3–11,3 cm przy średniej masie ciała 36,9 kg. Średnie 
wymiary koni w wieku czterech lat wynosiły: 145,6–169,8–18,5 cm 
dla ogierów przy wadze 361,6 kg, 145,1–170,3–18,1 cm dla klaczy przy 
wadze 358,7 kg. Według Krzemienia i Kario [1991] masa ciała dorosłych 
hucułów waha się między 350 – 430 kg, przy czym klacze są z reguły 
lżejsze od ogierów.

23 Księgi wojewódzkie i powiatowe prowadzone były przez Wojewódzkie Inspekto-
raty Hodowli Koni. Od 1962 roku zastąpiono je księgami wstępną i główną, prowadzo-
nymi oddzielnie dla poszczególnych ras hodowanych w Polsce przez Polski Związek 
Hodowców Koni (PZHK).

Wysokość w kłębie
Różnica między 

wysokością a obwo-
dem klatki piersiowej

Obwód nadpęcia

Rzadko spotykane nadmiary 144 – 146 34 – 40 18,5 – 19,0

Często spotykane nadmiary 142 – 145 31 – 33 18,1 – 18,4

Najczęściej spotykane wymiary 139 – 143 21 – 30 17,5 – 18,0

Często spotykane niedomiary 134 – 138 19 – 20 17,0 – 17,4

Rzadko spotykane niedomiary 126 – 133 16 – 18 16,5 – 16,9

Tabela 1.  
Typowe wymiary [cm] 
koni huculskich według 
Hackla [1938]
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W tabeli 2 zestawiono średnie wymiary klaczy i ogierów wpisa-
nych do poszczególnych tomów polskiej księgi stadnej, od pierw-
szego, wydanego drukiem w 1962 roku, do ósmego, wydanego 
w 2004 roku. Najwyższą klaczą wpisaną do księgi stadnej była 
mierząca 147 cm w kłębie, myszata z odmianami (gwiazdka24, lewa 
tylna pęcina i kopyto białe) klacz Barwa Khc 147 (Buczek – Cyrla 
po Centrator), urodzona w 1967 roku u Edwarda Górki w Mszal-
nicy. Najniższymi klaczami były mierzące 123 cm w kłębie: karo-
srokata Fortaleza Khc 16 (Żelazny – Nakoneczna po NN), urodzona 
w 1952 roku w SK Jodłownik i gniada Nalepka Khc 80 (Wipczyj – 
Gosposia po Gacek III), urodzona w 1959 roku w SK Siary. Najwyż-
szymi wpisanymi do księgi stadnej ogierami były mierzące 147 cm 
w kłębie: myszaty Cedryt Khc 8 (Wujek – Węgierka po NN), urodzony 
w 1949 roku w SK Janów Podlaski i gniady z odmianami (siwizna25, 
prawa przednia pęcina w siwiźnie) Hroby Khc 21 (Hroby – Lucka 
po NN) urodzony w 1945 roku u hrabiego Johana Palffyho w Breź-
nicy (Březnice) w Czechosłowacji, a w 1959 roku sprowadzony do 
Polski. Najniższym ogierem był mierzący 128 cm w kłębie gniady 
Czekanik Khc 43 (Cukor-Gurgul-5 – Godula I po Gapcio) urodzony 
w 1962 roku u Jana Żaby w Bruśniku.

24 Gwiazdka – plama białych włosów na czole konia.
25 Siwizna – pojedyncze białe włosy na czole konia.

Tom

KLACZE OGIERY

średnia 
wysokość 
w kłębie

średni 
obwód 
klatki 

piersiowej

średni 
odwód 

nadpęcia
N

średnia 
wysokość 
w kłębie

średni 
obwód 
klatki 

piersiowej

średni 
odwód 

nadpęcia
N

I 134,8 164,9 17,2 43 138,6 172,5 19,0 25

II 134,2 171,3 17,6 76 135,3 171,2 18,7 26

III 135,1 174,2 17,7 26 135,4 169,4 18,8 41

IV 138,2 173,8 17,8 21 137,1 174,1 18,8 31

V 137,0 175,3 18,0 20 138,5 175,3 18,0 22

VI 136,6 178,1 17,7 53 138,2 178,0 19,0 34

VII 136,0 173,1 17,8 80 137,6 178,1 19,3 8

VIII 136,6 171,5 17,7 500 137,8 168,6 18,6 133

Tabela 2. 
Średnie wymiary [cm] koni 
huculskich wpisanych do 
poszczególnych tomów 
polskiej księgi stadnej
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Z przedstawionych w tabeli 2 danych wynika, że od I tomu księgi 
z 1962 roku do tomu VI z 1990 roku następowało systematyczne 
zwiększanie rozmiarów ciała koni huculskich, zwłaszcza klaczy. 
Następnie podjęto działania mające na celu przerwanie tej tenden-
cji.

W polskim programie hodowlanym z 1999 roku zostały sprecy-
zowane wymiary, jakie powinny mieć konie huculskie wpisywane 
do księgi stadnej; dla ogierów wynoszą one 135 – 145 cm wysokości 
w kłębie i 17 – 20 cm obwodu nadpęcia przedniego, a dla klaczy odpo-
wiednio 132 – 143 cm i 16 – 19 cm. Obwód klatki piersiowej u ogierów 
i klaczy powinien być o 30 cm większy niż wysokość w kłębie. Takie 
wymiary zawiera także wzorzec ustalony przez kraje zrzeszone 
w Hucul International Federation (Austria, Czechy, Niemcy, Polska, 
Rumunia, Słowacja i Węgry). W poszczególnych krajach mogą się 
pojawiać jednak pewne odstępstwa.

W słowackim statucie księgi stadnej26 z 2006 roku nie są podane 
maksymalne dopuszczalne wymiary koni huculskich, jedynie mini-
malne i średnie. Dla ogierów minimalna dopuszczalna wysokość 
w kłębie to 139 cm, obwód klatki piersiowej – 166 cm, obwód nadpę-
cia – 18,5 cm, a różnica między obwodem klatki piersiowej a wyso-
kością w kłębie – 20 cm. Dla klaczy minimalna dopuszczalna wyso-
kość w kłębie to 137 cm, obwód klatki piersiowej – 170 cm, obwód 
nadpęcia – 17,5 cm, a różnica między obwodem klatki piersiowej 
a wysokością w kłębie – 21 cm. W statucie sprecyzowano też wagę 
koni huculskich, która dla ogierów ma wynosić co najmniej 420 kg, 
a dla klaczy – co najmniej 400 kg.

Według węgierskiego programu hodowlanego27 z 2008 roku 
wysokość w kłębie ogierów powinna wynosić 138 – 144 cm (dopusz-
czalne jest także 134 – 137 cm), obwód klatki piersiowej powinien 
wynosić 165 – 185 cm (dopuszczalne jest także 160 – 164 cm), obwód 
nadpęcia powinien wynosić 18 – 19 cm (dopuszczalne jest także 17 cm). 
U klaczy wysokość w kłębie powinna wynosić 136 – 142 cm (dopusz-
czalne jest także 131 – 135 cm), obwód klatki piersiowej powinien 

26 Patrz bibliografia: Štatút Plemennej Knihy Plemena Hucul (2006). Ministerstvo 
Pôdohospodárstva Slovenskej Republiky, Národný žrebčín Topoľčianky.

27 Patrz bibliografia: Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, 
fenntartásának tenyésztési programja a hucul lófajtának (2008).



81

wynosić 160 – 176 cm (dopuszczalne jest także 158 – 159 cm), obwód 
nadpęcia powinien wynosić 17 – 18 cm (dopuszczalne jest także 
16 cm). W węgierskim programie hodowlanym sprecyzowano też sko-
śną długość tułowia, która u ogierów powinna wynosić 148 – 155 cm 
(dopuszczalne jest także 144 – 147 cm), a u klaczy powinna wynosić 
146 – 152 cm (dopuszczalne jest także 141 – 145 cm).

Według czeskiego programu hodowlanego28 z 2009 roku wyso-
kość w kłębie ogierów powinna wynosić 136 – 144 cm, obwód klatki 
piersiowej – 165 – 185 cm, a obwód nadpęcia – 18,2 – 20,2 cm. U klaczy 
wysokość w kłębie powinna wynosić 134 – 142 cm, obwód klatki pier-
siowej – 160 – 180 cm, a obwód nadpęcia – 17,5 – 19,5 cm.

Według Jackowskiego [2004a] w  2004  roku średnie wymia-
ry ogierów czołowych ze stadniny koni w Łuczynie wynosiły 
144,5–176,6–19,4 cm, a klaczy matek 141,1–171,6–19,4 cm. Część koni mu-
siała być więc większa niż wzorzec ustalony przez HIF.

Konie huculskie późno dojrzewają, gdyż dopiero w 4 – 5 roku życia 
kończy się ich wzrost. Wendling [za Hackl 1938] po wykonanych 
pomiarach i wieloletnich obserwacjach staro-austriackiej hodowli 
zauważył, że hucuły najszybciej rosną w pierwszym roku życia. 
Według jego pomiarów dokonywanych laską miesięczne hucuły miały 
średnio 93 cm w kłębie, trzymiesięczne – 105 cm, półroczne – 116 cm, 
roczne – 123 cm, dwuletnie – 130 cm, trzyletnie – 134,5 cm, czterolet-
nie – 135 cm, pięcioletnie 135,2 cm. Hackl [1938] na podstawie tych 
wyników stwierdził, że wzrost w pierwszym roku życia, a zwłasz-
cza w pierwszym półroczu, jest głównym zadaniem młodego orga-
nizmu hucuła. Wyjaśnieniem tego zjawiska miał być fakt, że przed 
dwoma tysiącami lat każdy tarpan, który potrzebował dużo czasu na 
wzrost i rozwój, na osiągnięcie dostatecznej siły, by sprawnie bronić 
się przed drapieżnikami, zostawał przez nie pożarty. Średnie wyniki 
pomiarów uzyskanych przez Purzyc [2006] zestawiono w tabeli 3. 
Purzyc zmierzyła 341 koni w różnym wieku.

Można zaobserwować, że od czasu pomiarów Wendlinga hucuły 
lekko zwiększyły swoją wysokość w kłębie. Dotyczy to zwłasz-
cza koni ze starszych grup wiekowych. Purzyc [2011], mierząc tym 
razem 651 koni stwierdziła, że najbardziej intensywne powiększanie 

28 Patrz bibliografia: Šlechtitelský program huculského koně. Pardubice 2009.
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się wysokości w kłębie u hucułów następuje w czasie pierwszych 
18 miesięcy życia. Na początku wartość tego parametru jest mniej-
sza u samców, a większa u samic. Ogiery jednak szybciej osiągają 
wyższe wartości niż klacze, co oznacza, że ich tempo wzrostu jest 
intensywniejsze. W związku z tym, zanim ukończą pierwszy rok 
życia, ogiery osiągają większe wartości wysokości w kłębie niż kla-
cze. Moment stabilizacji wysokości w kłębie stwierdza się nieznacz-
nie wcześniej u ogierów niż u klaczy, występuje on w wieku około 
3,5 roku. Najbardziej intensywny wzrost obwodu klatki piersiowej 
występuje w pierwszym roku życia. Wśród najmłodszych koni niż-
sze wyniki pomiarów uzyskują ogiery. Następnie, od około szóstego 
miesiąca osiągają wyższą wartość parametru niż klacze. U samic roz-
wój tej cechy jest mniej intensywny i wydłużony w czasie. Zatem, 
kiedy ogiery zaczynają osiągać moment stabilizacji odwodu klatki 
piersiowej (po ukończeniu trzeciego roku życia), klacze rosną nadal. 
Od około drugiego roku życia i w kolejnych latach klacze cechuje 
większy obwód klatki piersiowej. Moment stabilizacji cechy u klaczy 
następuje ponad rok później niż u ogierów. Po urodzeniu ogiery mają 
mniejszy obwód nadpęcia niż klacze. Jednak samce od około szó-
stego miesiąca życia zaczynają osiągać wyższe wartości tego para-
metru. Moment ustabilizowania się rozwoju obwodu nadpęcia nastę-
puje u ogierów szybciej, około trzeciego roku życia. U klaczy niecały 
rok później. Wśród dorosłych koni wartość tego parametru jest wyż-
sza u samców.

wysokość w kłębie obwód klatki piersiowej obwód nadpęcia

og. kl. og. kl. og. kl.

sysaki 102,2 104,5 100,5 105,5 12,9 13

odsadki 119,6 119,3 137,6 138,4 16,3 15,8

roczniaki 128,6 128,9 156,4 154,6 18,1 17,8

dwulatki 135,1 134,8 169,2 167,9 19,4 18,2

trzylatki 140,0 138,6 172,2 175,8 19,8 18,8

dorosłe 140,8 137,4 174,3 180,2 19,7 18,9

Tabela 3. 
Średnie wymiary [cm] koni 
huculskich w różnym wie-
ku według Purzyc [2006]
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4.3. Typy koni huculskich

Nie istnieje jednoznaczny podział rasy huculskiej na typy. Hodowla 
koni huculskich nigdy też nie była prowadzona przy zachowaniu 
czystości jakkolwiek postrzeganych typów. Różni autorzy podejmo-
wali się jednak ich wyodrębnienia.

Gregorowicz [1878] dzielił konie huculskie na górskie i bukowiń-
skie. Konie bukowińskie uważał za przekrzyżowane z końmi sied-
miogrodzkimi. Miały być one od hucułów górskich roślejsze, silniej-
sze i bardziej rącze.

Starzewski [1927] wyróżnił dwa typy:
 • Typ pierwotny – o suchej głowie, części twarzowej dość krót-

kiej w stosunku do mózgowej, prostym lub lekko garbonosym 
profilu i szerokim czole. W typie tym szyja jest krótka, często 
jelenia29, kłąb mały, grzbiet dość długi, zad wysoki, sprawiający 
wrażenie słabego. Łopatka ustawiona jest bardziej prostopadle.

 • Typ arabski – odznaczający się większą suchością i szlachet-
nością głowy, dłuższą, pięknie wygiętą szyją, dość wydatnym 
kłębem i bardziej skośnym ułożeniem łopatki.

Oba typy mają także wspólne cechy: mocną i szeroką szyję, silny 
grzbiet, doskonale umięśnione lędźwie, krzyż wyższy od kłębu, zad 
stromo opadający do nasady ogona, dość głęboką i szeroką pierś, 
dobrze wysklepione żebra, szeroki i silny zad, krótkie i szeroko usta-
wione nogi, zakończone małymi, mocnymi kopytami.

Holländer [1938a] podzielił konie huculskie na cztery typy:
 • Typ norycki – o dużej, nieco mięsistej głowie, półgarbono-

sym profilu, dość wyrazistym oku, poprawnie osadzonej szyi 
o łukowato zgiętym grzebieniu, grubej, skłonnej do osadzania 
tłuszczu (tzw. słoniowatej), bardzo bujnej grzywie, łopatce ide-
alnie ustawionej dla chomąta, długim tułowiu, miernie zazna-
czonym kłębie, długim i szerokim grzbiecie oraz lędźwiach, 
zadzie nieco przebudowanym i spadzistym, ale bardzo dobrze 
umięśnionym i silnym, klatce piersiowej głębokiej, doskonale 
wysklepionej, bardzo szerokiej piersi i dużej długości żeber 
rzekomych, nogach silnych, o dużej kościstości w stosunku do 

29 Szyja jelenia – górna krawędź nieco wklęśnięta, a dolna wypukła.
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wzrostu (19 cm obwodu nadpęcia), podbarczach długich, sze-
rokich, silnie umięśnionych, nadpęciach krótkich, płaskich bez 
podkroju o wyrazistych ścięgnach, tylnych nogach o silnych 
udach i podudziach, stawach i kopytach pierwszorzędnej jako-
ści. Typ ten odznacza się dostateczną suchością w stosunku do 
masy, przy zachowaniu harmonii i proporcjonalnych kształtów. 
Czasami mogą występować nieco cofnięte nadgarstki i lekko 
szpotawa30 postawa przednich nóg. Konie tego typu odznaczają 
się łagodnym temperamentem i dużą sprawnością w pracy. Naj-
częściej występuje u nich umaszczenie ciemnogniade, gniade 
i kare. Ich wzrost waha się od 135 do 140 cm. Konie tego typu 
były cenione przez Hucułów, gdyż sądzili, że osobniki o cięższej 
głowie i długim tułowiu pewniej chodzą po górach.

 • Typ tarpana – o małej głowie, szerokim czole, prostym profilu, 
bardzo wyrazistych, dużych, wypukłych oczach, szyi czasem 
nieco jeleniej, delikatniejszej niż u poprzedniego typu, wyraź-
nie zaznaczonym kłębie, grzbiecie krótkim o dobrym umię-
śnieniu, połączonym silnymi lędźwiami z nieco spadzistym 
zadem, głębokiej klatce piersiowej, nogach bardzo dobrej jako-
ści pomimo cienkiej kości (16,5 – 17 cm odwodu nadpęcia) i bar-
dzo dobrych kopytach. Wzrost tych koni wynosi 122 – 130 cm. 
Pokrojem są nieco zbliżone do koników polskich. Doskonale 
sprawdzają się w użytkowaniu w najtrudniejszych warunkach, 
są najbardziej odporne na głód i niewygody. Konie tego typu są 
przeważnie myszate i bułane, czasem kasztanowate z wyraźną 
pręgą przez grzbiet i, nieraz, z pręgowaniem na nogach.

 • Typ orientalny – o głowie podobnej do głowy konia arabskiego, 
nieraz o lekko wklęsłej linii profilu (tzw. szczupaczej), szerokim 
czole, wyrazistym oku i otwartych nozdrzach, bardzo chudej 
szyi, szlachetniejszej niż u typu noryckiego, kłębie bardzo 
wyraźnie zaznaczonym, grzbiecie nieco węższym, ale silnym, 
klatce piersiowej szerokiej i głębokiej, zadzie prostym, nogach 
cienkokostnych, bardzo suchych o prawidłowej postawie, ścię-
gnach i stawach wyrazistych o prawie idealnie zaznaczonych 
konturach. Wygląd zewnętrzny wskazuje, że ten typ koni jest 

30 Postawa szpotawa – kopyta przednich nóg wykręcone do wewnątrz.
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nieco delikatniejszy i szlachetniejszy, niż pozostałe. Przeważa 
u nich maść srokata, wzrost waha się od 130 do 138 cm. Są bar-
dzo żywe i rącze, w terenie górskim nieco zbyt ostre i trudne, 
ale wytrwałe.

 • Typ mongolski – w typie konia Przewalskiego, o głowie dość 
długiej, wykazującej nieco mniejszą szerokość czoła, garbono-
sym profilu, szyi nieco jeleniej, kłębie dobrze zaznaczonym, 
grzbiecie ostrym, długim, dobrze związanym, zadzie spadzi-
stym przy wyraźnie zaznaczonych guzach biodrowych i nieraz 
gorszym związaniu, klatce piersiowej dobrze rozwiniętej, koń-
czynach suchych o postawie mniej prawidłowej niż u innych 
typów. Konie tego typu są z reguły maści myszatej, bułanej, 
czasem karej. Ich użytkowość jest dość dobra.

Hackl [1938] w tym samym czasie co Holländer wyróżnił trzy typy 
hucułów:

 • Typ hucuł-tarpan – o głowie dość dużej, nierzadko grubokości-
stej, ale szlachetnej. Profil u tego typu jest prosty z lekkim zagłę-
bieniem w czole i mniej lub bardziej wyraźnym zagłębieniem, 
jakby siodełkiem, w jednej trzeciej długości pyska. Zakończenie 
pyska sprawia wrażenie ściętego. Warga górna jest często tro-
chę wysunięta do przodu i wydłużona (nos tarpana). Zwłaszcza 
u ogierów zdarza się profil garbonosy. Nozdrza są długie i sko-
śnie rozcięte. Głowa jest osadzona wysoko, potylica – krótka, 
a krtań – wysunięta daleko do przodu, na skutek czego koń 
w każdej postawie, także w ruchu, niesie głowę wysuniętą do 
przodu. Jednak ściągnięcie uprzężą w większości wypadków nie 
utrudnia koniowi ruchu, bo dzięki budowie żuchwy pozostaje 
dużo miejsca dla krtani. Jednak boczne skręcenie głowy skrępo-
wanej uprzężą nie jest możliwe bez skrętu szyi. Szyja tych koni 
jest krótka, gruba, szeroka i dobrze umięśniona. Mają one sze-
roki grzbiet, często łękowaty31, lędźwie długie, szerokie, czasem 
zaokrąglone, często obniżone, wysoko uniesiony krzyż, zwłasz-
cza przy krótkim i prostym zadzie, głęboko osadzony ogon, barki 
szerokie o dobrej długości, często stromo ustawione łopatki, oraz 
klatkę piersiową szeroką i bardzo głęboką. Konie tego typu są 

31 Grzbiet łękowaty – zaklęśnięty w partii grzbietowo-lędźwiowej.
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krótkonożne o małych, mocnych i odpornych kopytach. Postawa 
nóg jest najczęściej normalna, czasem trafia się szpotawa, czę-
ściej rozbieżna32 (bardzo często jednostronnie).

 • Typ hucuł-bystrzecki – jest bliski typowi hucuł-tarpan, gdyż 
miałby pochodzić z krzyżowania tego typu z konikiem pol-
skim. Utrzymywał się aż do pierwszej wojny światowej na 
lewym brzegu górnego Czarnego Czeremoszu, w bocznych 
dolinach rozpościerających się pod łańcuchem Czarnohory 
wzdłuż Bystrzeca i Dzembroni, dalej przez Zełenyj, Jawor-
nik aż do sezonowego strumienia Pohorylec (blisko Szybe-
nego), który płynie od Smotreca i Popa Iwana. Typ ten jest 
kanciasty, suchy i bardzo mocny. Dość długa głowa wskutek 
prostego profilu sprawia wrażenie wąskiej. Nos jest szeroki 
o ostrych kantach, z pionowymi, głęboko sięgającymi noz-
drzami o cienkich ściankach. Zdarzają się głowy silnie gar-
bonose. Konie tego typu odznaczają się nieco dłuższą, ale 
muskularną, u nasady ciężką szyją, połączeniem głowy i szyi 
szlachetniejszym niż u poprzedniego typu, dłuższym kłębem. 
Czasami, nieczęsto, zdarza się krótki grzbiet. Zad jest spadzi-
sty, niekiedy krótki i kanciasty. Szerokość zadu i klatki pier-
siowej jest taka sama jak u koni zaliczonych do poprzedniego 
typu. Głębokość klatki piersiowej jest mniejsza, barki węższe. 
Łopatka jest często bardziej skośna, lecz gorzej umięśniona 
i suchsza. Charakterystyczne dla tego typu koni są mocne 
ścięgna, z reguły poprawna, czasem podsiebna33 postawa 
przednich nóg oraz wysoko osadzony, szeroki, krótki, suchy 
(opoje34 stanowią rzadkość) staw skokowy, ukątowany tak 
samo jak u hucuła-tarpana, lub nawet mocniej. Stęp jest 
u nich rytmiczny, lecz zdarza się rozmiatanie nogami na 
boki. O ile defekty kończyn u hucuła-tarpana są rzadkością, 
to u hucuła-bystrzeckiego nie występują wcale. Procentowy 

32 Przy postawie rozbieżnej kończyny przednie od łokcia, a kończyny tylne od 
stawów kolanowych rozchodzą się na zewnątrz.

33 Postawa podsiebna – przednie nogi cofnięte pod kłodę konia.
34 Opoje – miękkie puchliny powstałe wskutek rozdęcia torebek stawowych 

i nagromadzenia się w nich cieczy. Mogą świadczyć o słabym zdrowiu konia lub złym 
żywieniu, z nadmiarem białka w dawce pokarmowej.



87

udział koni dychawicznych35 jest u tego typu bardzo wysoki. 
Konie te były dawniej maści karej i ciemnomyszatej, a póź-
niej przeważała maść skarogniada36 i gniada ze wszystkimi 
oznakami konia dzikiego. Interesującą wzmiankę o tym typie 
można znaleźć u Vincenza [1981]: 

[…] właśnie na Bystrecu najdłużej zachowały się konie górskie, którym czło-
wiek wiele zawdzięczał. Hipognaści jak pułkownik Hackl i inni słusznie sławią 
odmianę konia górskiego, którą nazwali bystrecką, „Der Bystrezhuzul”. Zahar-
towane przez surową przyrodę konie te broniły się od wilków umiejętniej i sku-
teczniej niż którykolwiek zwierz puszczowy, nie zwad nauczyły się od ludzi lecz 
solidarności w tej walce. Ratowały ludzi, pomagały im wdzierać się w puszczę.

 • Typ hucuł-Przewalskiego – według Hackla [1938] potomek 
koni mongolskich, które wędrowały z Mongołami i Tatarami 
przez Bukowinę. Konie tego typu mają głowę nieszlachetną, 
bez wyrazu, ciężką, w kształcie klina. Oczy osadzone są u nich 
wysoko, blisko krawędzi czoła, równolegle do linii szczęki 
dolnej, płasko okryte powiekami, co czyni głowę szczególnie 
nieładną. Mięsiste policzki i szerokie ganasze nie mają wyraź-
nie zarysowanego kształtu. Grzbiet nosa jest prosty, nozdrza 
wąskie i słabo zaznaczone. Połączenie głowy z szyją podobne 
jest do tego u typu hucuła-tarpana. Hucuł-Przewalskiego 
cechuje się krótką, grubą szyją, krótkim, mięsistym, często 
bardzo niskim kłębem, miękkim i długim grzbietem. Lędźwie 
często bywają u niego długie i szerokie, zad jest krótki, zawsze 

35 Mówiąc o dychawicy u koni, najczęściej mamy na myśli dychawicę świszczącą. 
Jej objawem jest specyficzny dźwięk od gwizdania do charczenia, jaki koń wydaje 
przy wdechu. Dźwięk ten jest powodowany przez przeszkodę utrudniającą przepływ 
powietrza przez krtań, która powstaje zwykle na skutek paraliżu mięśni, zazwyczaj po 
lewej stronie tchawicy, sprawiającego, że chrząstka po tej stronie opada. Paraliż może 
być powodowany przez zakażenie wirusowe lub bakteryjne albo przeciążenie pracą. 
Skłonność do tego rodzaju dychawicy jest dziedziczna. Inny rodzaj dychawicy to 
dychawica (astma) oskrzelowa, czyli przewlekłe zapalenie dróg oddechowych, u pod-
łoża którego leży nadreaktywność oskrzeli, prowadząca do nawracających napadów 
duszności i kaszlu. Astma oskrzelowa zaliczana jest do chorób psychosomatycznych. 
Może być spowodowana przez przewlekły alergiczny nieżyt nosa. Najprawdopodob-
niej autorzy opisujący dychawicę u koni huculskich mieli na myśli ten drugi rodzaj 
dychawicy.

36 Maść skarogniada – sierść, grzywa i ogon czarne. Tylko na nozdrzach, w pachwi-
nach i na słabiznach, czasem też na wewnętrznej stronie górnych partii kończyn, 
występują włosy brązowe lub żółtawe.
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przebudowany, okrągły i bardzo szeroki. Wymiary klatki pier-
siowej i jej głębokość są większe niż u typu hucuła-tarpana. 
Łopatka jest stroma, czasem znacznie. Fundament krótki, o sil-
nej kości, ale bez wyrazu. Szerokie przedramiona i podudzia są 
jego najładniejszymi częściami. Nadpęcie jest silne, ale tylko 
po części suche. Staw skokowy jest szeroki, słabo ukątowany, 
dłuższy niż u innych typów i szerzej rozstawiony. Sarniak37 
występuje rzadko. Hucuł-Przewalskiego jest z reguły krótko-
nogi, niskobrzuszny, postawny, ale limfatyczny i pozbawiony 
twardości. Jego szkielet jest bardzo grubokościsty, a wszystkie 
partie ciała są gąbczaste. Kopyta są szerokie, okrąglejsze, płyt-
sze i bardziej miękkie. Chód i postawa są z reguły poprawne. 
Odstępstwa od normy są nieznaczne, choć częsta jest postawa 
francuska38. Nie zdarza się chód rozmiatający. Hucuł-Prze-
walskiego jest bardzo popędliwy, jak również ślamazarny, ale 
silny i sprawny. Niewybredny na paszę, potrzebuje jej jed-
nak więcej, choć dobrze ją wykorzystuje i z reguły wygląda 
na dobrze odżywionego. Konie te są z reguły maści ciemno-
gniadej i karej, bardzo rzadko trafiają się osobniki myszate. 
U hucuła-Przewalskiego nie występują pręgi zebroidalne lub 
zaznaczają się bardzo słabo, a u gniadych często brak także 
pręgi grzbietowej. Pręga występuje jednak w połączeniu 
z innymi umaszczeniami.

Cywiński [1958] na podstawie średnich wymiarów podzielił konie 
huculskie na dwa typy:

 • Typ pierwszy – o średnich wymiarach 137,5–166,7–17,4 cm, 
wykazujący cechy konia pociągowego, który zatracił suchość 
tkanki i szybkość w kłusie.

 • Typ drugi – o średnich wymiarach 128–161–16,1 cm, przejawia-
jący duży wpływ koni orientalnych, przydatny jako koń wierz-
chowy, zaprzęgowy i juczny.

Jackowski [1988] również zaproponował podział koni huculskich 
na dwa typy, podobny nieco do podziału Cywińskiego:

37 Sarniak – rozrost kostny na dolnej zewnętrznej stronie stawu skokowego. Wystę-
puje najczęściej na wąskim i słabym stawie i częściowo rekompensuje jego słabość.

38 Postawa francuska – kopyta przednich nóg wykręcone na zewnątrz.
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 • Typ pierwszy – masywniejszy, o tkance mniej suchej, bardziej 
limfatycznej. Charakteryzuje się dużą głową, najczęściej dość 
ciężką, aczkolwiek szlachetną, o znacznej szerokości policz-
ków, z szerokim czołem i profilem czasem lekko garbonosym. 
Konie te mają szyję krótką, grubą, raczej szeroką, dobrze umię-
śnioną, grzbiet szeroki, dość długi, czasem łękowaty, lędźwie 
najczęściej długie i szerokie, czasem lekko zapadnięte, zad 
przebudowany, najczęściej prosty lub lekko ścięty i zaokrą-
glony. Klatka piersiowa tych koni jest głęboka i szeroka, 
a żebra mocno wysklepione. Choć zazwyczaj krótkonożne, 
są jak na hucuły, dość wysokie (135 – 142 cm w kłębie). Róg 
kopytowy jest twardy i elastyczny, a kopyta mocne, chociaż 
niewielkie.

 • Typ drugi – jest mniej grubokościsty, za to suchy i bardzo 
mocny. Głowa jest dłuższa, szyja i połączenie głowy z szyją 
szlachetniejsze, kłąb dłuższy, zad krótszy, nieraz nawet spa-
dzisty. Szerokość klatki piersiowej i zadu taka sama jak u koni 
zaliczanych do pierwszego typu, ale głębokość klatki piersio-
wej jest mniejsza, a barki są węższe. Charakterystyczny jest 
szeroki i mocny, ale krótki staw skokowy. Nadpęcie tylne jest 
raczej długie. Konie te są nieco niższe, przeciętnie o 2 – 7 cm.

Kilkanaście lat później Jackowski [2005g] zaproponował podział 
rasy na pięć typów (nie nadając im nazw):

 • Koń w kształtach okrągły, raczej mały, o osadzonej na niezbyt 
długiej szyi krótkiej i szerokiej głowie z dużymi i wyrazistymi 
(jak u krowy) oczami, nogach niezbyt długich, ale nie cienko-
kostnych i twardych, często małych kopytach.

 • Koń drobny, najczęściej cienkokostny o małej, szczupaczej 
i lekko długawej głowie z okrągłym, często dość wyrazistym 
okiem, szyi raczej cienkiej, niezbyt krótkiej, kłodzie zazwyczaj 
bardziej płaskiej niż wypukłej, niezbyt głębokiej, długawej 
(szczególnie w słabiznach), nogach cienkokostnych. W ogól-
nym wyrazie i budowie kłody szlachetny.

 • Koń duży, ordynarny w kształtach, o masywnej i grubokości-
stej sylwetce, z ciężką, mięsistą (jak u konia zimnokrwistego) 
głową, oku raczej małym, często schowanym w fałdzie lub 
głęboko w oczodole, skośnym, kłodzie raczej długiej, zadzie 
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wielkim, prostym i długim, czasami rozłupanym, żebrach nieco 
mniej wysklepionych. Koń w dużej ramie, o wielkich, ciężkich 
kopytach.

 • Koń szlachetny, w typie małego konia półkrwi, wysokonożny, 
często drobnokościsty, bardzo proporcjonalnie zbudowany, 
raczej niezbyt długi, o głowie proporcjonalnej, szyi długiej, pro-
stej, mniej ordynarnej w kształtach, dość wysoko ustawionej 
i niezbyt dużych kopytach.

 • Typ hucuła z Obczyn Bukowiny, spotykanego często w stad-
ninie koni w Łuczynie. Głowa u tego typu jest długa, ciężka, 
mało szlachetna. Oko małe, skośne, głęboko osadzone, często 
kaprawe, jak u słonia. Szyja dość długa, nigdy krótka. Kłoda 
masywna, długa, głęboka, ciężka, jak u konia pogrubionego, 
o długiej słabiźnie, raczej długim, często bardzo spadzistym 
zadzie, mocnym i wyraźnie przebudowanym. Klacze rozłoży-
ste, o nogach niezbyt długich, ale cienkokostnych, z widocz-
nie zaznaczonym podkrojem39. Stawy dobrze wykształcone, 
wyraźne, nogi suche. Często miękkie pęciny. Bardzo dobre, duże 
kopyta. Ruch swobodny, posuwisty, szeroki, w stępie i w kłu-
sie. Maści ciemne – myszata, gniada, skarogniada, kara, cza-
sem kasztanowata, nigdy srokata. Ogólnie rzecz biorąc, mimo 
podobieństwa w kształtach do koni pogrubionych, bardziej 
szlachetne niż zimnokrwiste.

Jackowski [2008a] dodawał, że osobników czystych pod względem 
przynależności do wspomnianych typów jest niewiele, więcej jest 
koni o przewadze cech któregoś z typów, ale najliczniej w pogłowiu 
koni huculskich występują międzytypowe mieszańce.

4.4. Umaszczenie i okrywa włosowa

Umaszczenie hucułów jest bardzo różnorodne, przeważa maść 
gniada w różnych odcieniach (od jasnogniadej do skarogniadej). 
Dużo jest koni myszatych, ale zawsze ciemniejszych niż koniki 

39 Nadpęcie z podkrojem – ścięgna nadmiernie przylegające do nadpęcia pod sta-
wem nadgarstkowym.
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polskie. W Polsce dość często jest spotykana maść srokata. Wystę-
pują także konie kare, bułane i kasztanowate. W kwestii innych 
umaszczeń, które mogły występować w przeszłości, ale nie prze-
trwały do dzisiejszych czasów (siwe, izabelowate40), zdania naukow-
ców są podzielone.

Czapski [1874] podał, że wśród koni huculskich występuje maść 
ciemnokasztanowata i kara. Podobne stwierdzenie znajdziemy u Bie-
lowskiego [1856], który pisał, że konie te są najczęściej czarnokasz-
tanowatej lub karej maści, u Sulimierskiego i in. [1880 – 1914], według 
których hucuły miały być najczęściej szarokasztanowate i kare, oraz 
u Harasymczuk i Tabor [1938], według których konie tej rasy mają 
najczęściej czarną barwę sierści, a rzadziej ciemno czerwoną. Trudno 
stwierdzić, czy autorzy ci powtarzali to stwierdzenie za swoimi 
poprzednikami, czy niezależnie doszli do takich samych wniosków. 
Za tą drugą tezą przemawia użycie przez nich oryginalnych i nieco 
dziwacznych określeń umaszczeń.

Gregorowicz [1878] i Szuchiewicz [1902a] uważali maść karą za 
najczęstszą. Gassebner [za Hackl 1938] umaszczenie koni huculskich 
opisał w 1897 roku tylko jednym zdaniem: ubarwienie owłosienia jest 
dziwne. Sosnowski [1912] twierdził, że wśród hucułów znajduje się 
dużo siwków.

Starzewski [1927] twierdził, że wśród hucułów najwięcej było koni 
gniadych, a zwłaszcza ciemnogniadych, ale także skarogniadych, pra-
wie karych. Koni zupełnie karych było według niego niewiele, ale 
większość z nich należało do bardzo typowych. Kasztanowatych koni 
było mało. Zawsze też miały w sobie coś z umaszczenia dzikiego, tak 
że odcień ich sierści wpadał w płowy, myszaty lub bułany. Bułane i bu-
łano-myszate konie zdarzały się dość często, a siwych nie było prawie 
wcale. Konie srokate występowały głównie w okolicach Żabiego i we-
dług Starzewskiego większość z nich zdradzała pochodzenie arab-
skie. Maść srokata łączyła się ze wszystkimi innymi maściami. Autor 
ten przytoczył legendę, w której mowa o sprowadzeniu na Huculsz-
czyznę przez szlachcica Żabę dwóch siwych ogierów arabskich, dają-
cych z miejscowymi klaczami potomstwo maści srokatej. Jak jednak 

40 Maść izabelowata – zabarwienie sierści bladożółte z niemal białą grzywą 
i ogonem.
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zauważyła Schmidt-Basler [2002] współcześnie wiemy, że z połącze-
nia siwego i gniadego konia, nigdy nie urodzi się koń gniadosroka-
ty, a legenda ta może być prawdą tylko wtedy, jeśli owe siwki były 
siwosrokate.

W grupie, którą Starzewski [1927] objął badaniami (66 koni hucul-
skich z okolic Żabiego, ze stada ogierów w Sądowej Wiszni i z prywat-
nej stadniny braci Menclów w Pawełczu) w celu określenia pocho-
dzenia koni huculskich, przeważały konie gniade i skarogniade 
(28 sztuk) oraz srokate (20), były wśród nich też konie kasztanowate 
(11), bułane (4) i kare (3). Starzewski przypuszczał, że nie tylko maść 
srokata, ale wszystkie maści i odmiany odróżniające niektóre konie 
od ich myszatych, burych i ciemnogniadych przodków były wyni-
kiem uszlachetniania krwią arabską.

Rostafiński [1938] twierdził, że u koni hodowanych na Huculsz-
czyźnie występuje urozmaicenie pod względem umaszczenia, 
jakiego nie spotyka się na nizinach. Oprócz maścistych, najczęściej 
gniadych, spotkać tam było można łaściaste – kawowe plamy na 
białym tle tzw. sorokaty”. Zauważył on też, że zwyczajowo srokacz 
był zaprzęgany do wozu po lewej stronie, a koń maścisty po prawej. 
U Rostafińskiego znajdziemy też dwa zdjęcia koni z Huculszczyzny. 
Pierwsze podpisane jest: typowy, „Hucuł” biały w łaty kasztanowate, 
nieregularne, a drugie: huculski koń typu pierwotnego, maści mysza-
tej, mający ślady pręgowania nóg i pręgę grzbietową. Jednak, jak 
zauważył Rostafiński, konie tak umaszczone w tym czasie można 
było spotkać rzadko.

Według danych przytoczonych przez Holländra [1938a] w latach 
20. i 30. XX wieku najwięcej było koni gniadych i gniadosroka-
tych, najmniej zaś myszatych i izabelowatych. Odmiany najrza-
dziej spotykało się u koni karych, a najczęściej u kasztanowatych 
i siwych. Maść srokata łączyła się ze wszystkimi innymi, w tym 
także z siwą (tabela 4). Holländer dodawał, że pierwotnie konie 
huculskie były maściste. Srokacze miały się według niego pojawić 
w wyniku krzyżowania hucułów z końmi arabskimi lub mongol-
skimi. Holländer pisał jednak, że lud huculski wysoko cenił sobie 
konie maści srokatej, bo barwnie ubrany jeździec na srokatym koniu 
tworzył piękny obraz na tle gór, a srokacze z ciemnymi nogami 
i drobnymi ciemnymi cętkami na białych łatach uważane były na 
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Huculszczyźnie za odporniejsze i bardziej wytrwałe. Vincenz [1938] 
tak pisał w swojej epopei „Na wysokiej połoninie”: 

junacy próbowali koni i wybierali sobie konie […] niejeden […] chciał błyszczeć, 
odbijać świetnością. Zostawił bardziej niepozornego, choć nawet dobrze ujeż-
dżonego gniadosza, a wybrał pstrego, najjaskrawszego, półdzikiego. 

Według Holländra [1938a] w dolinach maść srokata nie była jed-
nak pożądana i dążono do zmniejszenia liczby srokaczy.

maść liczba koni %
w tym bez 

odmian

% w stosunku 
do wszystkich 
koni tej maści

gniada 263 37,52 154 58,56

srokata 212 30,24 – –

w tym:

• gniadosrokata 118 16,83 – –

• kasztanowatosrokata 44 6,28 – –

• karosrokata 31 4,42 – –

• siwosrokata 8 1,14 – –

• bułanosrokata 7 1,00 – –

• myszatosrokata 4 0,57 – –

kara 89 12,70 66 74,16

kasztanowata 76 10,84 20 26,32

siwa 27 3,85 2 7,41

bułana 18 2,57 12 66,67

myszata 12 1,71 4 33,33

izabelowata 4 0,57 2 50,00

razem 701 100 260 37,09

Tabela 4. 
Struktura umaszcze-
nia klaczy z hodowli 
międzywojennej według 
Holländra [1938a]
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Korzystając ze zdobyczy współczesnej nauki, możemy jed-
nak stwierdzić, że spostrzeżenia Holländra dotyczące odmian nie 
powinny być uznawane za dowód, że konie kasztanowate były 
mniej rasowe. Nie zaobserwował on też niczego specyficznego dla 
koni huculskich, a jego spostrzeżenia dotyczą wszystkich koni. Jak 
podaje Stachurska [2002], odmiany są cechą ilościową, a zatem uwa-
runkowaną przez wiele genów oraz czynniki pozagenetyczne. Obec-
ność odmian wiąże się z działaniem loci41 E i A. Dominujący allel42 
E (warunkujący pojawienia się czarnego barwnika, a więc maści 
karej i gniadej) wpływa na zmniejszenie odmian, a dominujący allel 
A (ograniczający obszar czarnej sierści, a więc zmieniający maść karą 
w gniadą) wpływa na zwiększenie odmian. Tak więc u koni karych 
mogą występować genotypy43 aaEe i aaEE, przy czym genotyp aaEE 
wiąże się z najmniejszymi odmianami, a u koni kasztanowatych 
mogą występować genotypy aaee, Aaee i AAee, przy czym ten ostatni 
wiąże się z największymi odmianami.

Według Hackla [1938] przytoczony wcześniej opis Gassebnera 
był bardzo trafny, ponieważ występujące u koni huculskich barwy, 
zwłaszcza owłosienia kryjącego, ale także owłosienia długiego, 
nie dają się w prosty sposób zdefiniować, szczególnie przy użyciu 
przyjętych wyrażeń fachowych. Obok wyraźnych, jednoznacznych 
umaszczeń (gniadego, karego i kasztanowatego) występują różne 
odcienie umaszczenia bułanego, umaszczenie sarniogniade44, mniej 

41 Locus (liczba mnoga: loci) – określony obszar chromosomu zajmowany przez 
gen. W obrębie chromosomu znajduje się wiele różnych loci, stanowią one rodzaj, 

„pojemników” na geny.
42 Allel – w określonym miejscu (locus) na danym chromosomie u różnych przed-

stawicieli danego gatunku mogą wystąpić różne warianty związanego z tym locus genu 
(różniące się sekwencją nukleotydów w DNA), które nazywane są allelami. Allel domi-
nujący to taki, którego działanie ujawnia się zarówno w przypadku genotypu homo-
zygotycznego (gdy obydwa chromosomy homologiczne – czyli chromosomy dotyczące 
tych samych cech, jeden przekazany przez ojca, jeden przez matkę – zawierają iden-
tyczne allele danego genu), jak i w przypadku heterozygoty, w której tylko jeden z chro-
mosomów zawiera dany allel, a drugi inny. Allele dominujące są oznaczane zawsze 
dużymi literami np.: A. Allele recesywne ujawniają swoje działanie jedynie w przypadku 
genotypu homozygotycznego (zwanego homozygotą recesywną). Są oznaczane małymi 
literami np.: a.

43 Genotyp – zespół genów danego osobnika, decydujący o jego cechach.
44 Maść sarniogniada – zabarwienie sierści płowe z czarnymi ogonem, grzywą i dol-

nymi partiami kończyn. Współcześnie określenie nieużywane. W polskiej dokumentacji 
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lub bardziej bułane lub zmieszane z myszatym, poprzez swoją 
gradację wprowadzające w zakłopotanie przy opisie (fotografia 12 
i 13). Hackl dodawał, że jeśli nawet nie istnieją niebieskie konie, to 
jednak istnieją ciemnomyszato-szare hucuły, które latem przy czy-
stym niebie wyglądają na niebieskoszare. Możliwe są więc wszystkie 
dające się wymyślić kombinacje i odcienie bułanego, skarogniadego 
i kasztanowatego. Czasem zdarzają się też konie ciemnoizabelowate. 
U koni myszato-bułanych45, tak ciemnych, jak i jasnych, długi włos 
jest czarny, a uszy i nogi cieniowane na czarno. U koni jasnobułanych 
to cieniowanie jest bledsze, rzadko zdarza się, że nie występuje wcale. 
Zdarza się też, że ich pręga grzbietowa jest czerwonawa, a u ciemno-
myszato-bułanych brązowa.

Nie tylko zresztą Hacklowi konie huculskie czasem wydają się 
niebieskie. Miałam okazję usłyszeć pytanie zadane przez dziecko 
przyglądające się młodemu hucułowi: Czemu ten koń ma niebieski 
pasek na grzbiecie?

Vincenz [1938], przedstawiając konie huculskie w sposób poetycki, 
zauważył, że ich maści są przeróżne: myszate, kare, bułane, węgo-
rzowe, śmietankowe! Dalej [1982] tak je opisywał: 

Pochód otwierała beczkowata kobyła Kateryny, o łagodnym karku, co równy był 
z grzbietem, zwana Śmietanką. Jej śmietanowo-bułana białość, a także równo 
zaprasowana peremitka na głowie gazdyni i wreszcie grube zwoje płótna, ogar-
niające dziecko, prowadziły jak białe sztandary. […] Jej bujne grzywy – u nasady 
stalobarwny kłąb korzeni stężałych, zwikłanych – a w miarę jak opadały aż do 
ziemi, rozmotywały się w wiejące bladoróżowe zasłony i miotły. […] żabiowski 
srokacz Ołenki, na podobieństwo pisanki wielkanocnej, wirowany pasami bieli 
i czerwieni, jakby umalowany na pokaz od święta. […] dychawiczna kobyła 

hodowlanej po II wojnie światowej zostało użyte tylko raz. Jako sarniogniady został 
opisany urodzony w 1958 roku Fortel (Fomysz xo – Gapa I po Gacek) wpisany pod matką 
do wydanego drukiem I tomu księgi stadnej koni huculskich. Jednak tylko jego matka 
była hucułką, dlatego nie został uwzględniony w zestawieniu w tabeli 6.

45 Stachurska [2002] opisuje maść bułano-myszatą jako maść o jasnym, żółtobe-
żowoszarym kolorze sierści, pośrednim między maścią bułaną i myszatą. Nie podaje 
jednak jej genotypu. Maść bułana stanowi rozjaśnienie maści gniadej przez dominujący 
gen D (zwany bułanym). Ten sam gen rozjaśnia maść karą do myszatej, a kasztanowatą 
do czerwonobułanej. Wydaje się więc, że umaszczenie bułano-myszate czy też myszato-

-bułane nie może istnieć, bo koń jest albo gniady, albo kary – a więc albo bułany, albo 
myszaty. Niemniej jednak wśród koni huculskich często występuje żółtobeżowoszary 
trudny do zdefiniowania kolor sierści, którego genotypu być może po prostu dotych-
czas nie potrafiono ustalić.
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Fotografia 12. 
Widok klaczy Czuha 
Khc 373 (Piast – Czata 
po Luzak), opisanej jako 
myszatosrokata, doskonale 
obrazuje, jak trudne jest 
czasem zidentyfikowanie 
maści konia huculskiego 
(fot. Katarzyna Kwiecińska-
Olszewska)

Fotografia 13. 
Opisana jako jasnogniada 
klacz Ikra Khc 424 
(Jaśmin – Jonia po Ousor I) 
zapewne jest maści 
bułanej, o czym świadczą 
jasne pasemka w jej 
grzywie (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Tanasija […]. Posiwiała na myszato, a raczej już wiosennie zadymiona na sino, 
z rozjarzonymi w dymie węglikami różowych cętek. […] źrebię Śmietanki z rów-
nym karkiem jak matka, z ciemnym blaskiem przejrzystego owocu wiśni, i źrebię 
myszatej klaczy o hardym spadzistym karku, podobne okrągłej śliwce omszo-
nej siwym puchem, z przezierającym zza puszku fioletem. […] Najdrobniejsza 
z całego stada Szumejów klacz Maksyma, Zazula, stalowa jak długi włos gazdy, 
z grzywą kremową jak jego długie wąsy, w gościnnym wyrozumieniu stąpała 
narzuconym jej rytmem.

Według Hackla [1938] pierwotnie jednym z najczęściej występują-
cych umaszczeń było myszato-bułane, jednak w czasach mu współ-
czesnych zaczęło stawać się coraz rzadsze, ponieważ przez chłopów 
było najmniej lubiane. Stwierdzenie to zgadza się z zauważonym 
przez Holländra [1938a] zamiłowaniem do srokaczy.

Według Hackla [1938] maść czysto kasztanowata z reguły nie 
idzie w parze z wyraźnym typem rasowym (zwłaszcza typem hucuła- 

-tarpana). Maść ciemnokasztanowata najczęściej występuje u koni 
uszlachetnionych i gdy z tą maścią idą w parze odmiany, mamy zawsze 
do czynienia z domieszką krwi arabskiej, nawet jeśli budowa konia 
wskazuje na czysty typ. Jednak opisując najlepsze klacze z hodowli 
terenowej, Hackl wymienił kilka kasztanowatych i izabelowatych (np.: 
należącą do Lesji Manjczuka syna Wasylja z Podkrętej kasztanowatą 
klacz wątpliwego pochodzenia o wymiarach 144–155–17 cm; kaszta-
nowatą klacz należąca do Jewdocha Kumlika z Szybenego, mierząca 
128 cm w kłębie, o obwodzie nadpęcia 16,4 cm, „austriackiej hodowli”; 
jasnoizabelowatą klacz o wymiarach 139–170–16,3 cm należącą do 
Iwana Fedeszczuka syna Jelelaka; należącą do Lesjo Iwanczurka iza-
belowatą klacz po 410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I po Taras I)). Hackl pozy-
tywnie wypowiadał się także o kilku ogierach i wałachach o krytyko-
wanej wcześniej maści (np.: kasztanowatym ogierze Ispas (który krył 
w Łuczynie w latach 1914 – 1918), choć mógł być mieszańcem z koni-
kiem, i jego kasztanowatych synach: 25 Ispas, 48 Ispas, 102 Ispas; kasz-
tanowatym ogierze Goral I (Goral – 8 Hroby po Hroby) urodzonym 
w Łuczynie w 1914 roku (krył w Waldhof w latach 1918 – 1922, a później, 
aż do 1935 roku, w Turja Remety); izabelowatym ogierze 403 Hroby III 
(5 Hroby I – 64 Goral-14 po Goral) urodzonym w 1923 roku w Turja 
Remety, który krył tam od 1936 roku; należącym do Iwana Perepelnika 
z Worochty jasnokasztanowatym wałachu, niestety wykastrowanym, 
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wyśmienitym hucule w starym typie, o wymiarach 138–158–18 cm; 
a także o pochodzącym z Żabiego kasztanowatym wałachu).

Według Hackla [1938] siwki nie występują wśród czystych rasowo 
hucułów, gdyż osobniki o umaszczeniu siwym pochodzą z krzy-
żówek z końmi orientalnymi, a zaliczenie przez innych autorów 
umaszczenia siwego do umaszczeń występujących wśród hucu-
łów jest błędem. Hackl zauważył, że w literaturze możemy zna-
leźć nawet opinię, że siwki i srokacze były najlepiej zbudowanymi 
końmi huculskimi, twierdził jednak, że zapewne były to małe konie 
utrzymywane przez chłopów z Huculszczyzny, ale nie były to konie 
huculskie. Były za to na pewno najlepiej zbudowane, gdy porówna 
się je z końmi wierzchowymi lub zaprzęgowymi, ale nie, gdy myśli 
się o koniach, które mają pracować w górach. Zdaniem Hackla argu-
ment, że ponoć według legendy założyciel Żabiego przyprowadził 
ze sobą dwa śnieżnobiałe araby, nie jest dowodem za, tylko raczej 
przeciw występowaniu niegdyś umaszczenia siwego u hucułów. 
Jeśli bowiem umaszczenie to na Huculszczyznę miały przynieść 
legendarne siwki, znaczyłoby to, że pierwotnie nie było go u koni 
zamieszkujących ten region, a więc i u dawnych koni huculskich. 
Hackl pisał także, że 

tam gdzie leży środkowa część długiej na 10 km osady Żabie, wznosi się w kie-
runku północnym ściana górska, grzbietem sięgając do wysokości około 1400 m. 
Nazywa się ona, „Bijla Kobyla” (biała klacz). Jeśliby w okolicy kiedykolwiek ist-
niała jedna czy dwie białe klacze, lub gdyby siwe klacze były zadomowione na 
innych górach, powinny istnieć na całej Huculszczyźnie góry nazwane gniada-, 
bułana-, mysztatobułana klacz, a przecież takich gór nie ma. Konie takich maści 
były na wszystkich górach, były codziennością, lecz biała klacz włócząca się po 
górskich pastwiskach była taką rzadkością, że nazwano od niej górę. 

Hackl dodawał, co prawda, że około 1900 roku siwki były w Koso-
wie i w Żabiem, lecz nie były to hucuły. Pojawiały się tam od utwo-
rzenia stacji rozpłodowych, a więc od 1891 roku lub ewentualnie 
od 1895 roku. Konie arabskie i półkrwi arabskiej były tam umieszcza-
ne do 1898 roku. Były wśród nich najwyższej jakości siwe araby: rado-
wiecki Sheraky (trudno stwierdzić, którego z ogierów noszących to 
imię autor miał na myśli, zwłaszcza że według Pruskiego [1960] żadne-
go ogiera Sheraky w Żabiem ani w Kosowie nie było), 343 Hindostan, 
369 Hafiz, dalej 159 Jezupol i 366 Krzyżyk hrabiego Dzieduszyckiego 
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oraz Luby księcia Baworowskiego. Stwierdzenie Hackla nie jest jed-
nak do końca prawdziwe, ponieważ Dowie [1891] już w 1890 roku do-
siadała małej, siwej klaczy, uznanej przez nią za hucułkę, a skoro 
klacz ta już wtedy była dorosła, siwki musiały pojawić się na Hu-
culszczyźnie wcześniej, niż rządowe ogiery. Małe siwe (a w każdym 
razie wyraźnie jaśniej umaszczone od pozostałych) konie pojawia-
ją się też na drzeworytach pochodzących sprzed dat wymienionych 
przez Hackla („Hucuły wędrowne” według rysunku Juliusza Kossa-
ka rytował Henryk Kübler – 1861 r., „Hucułka na koniu” według ry-
sunku Antoniego Piotrowskiego rytował Artur Napierkowski – 1878 r., 

„Pochód Hucułów z Czarnohory do Kossowa na targ pokucki” według 
Józefa Jaroszyńskiego – 1881 r. itd.). Należy mieć jednak na uwadze, 
że w przypadku dzieł sztuki umaszczenie koni może być wynikiem 
wizji artystycznej autorów, a jego identyfikacja może zależeć od su-
biektywnego odbioru oglądającego.

Hackl [1938] podawał dalej, że w urzędowych księgach jako 
hucuły były zapisane siwe ogiery nieznanego pochodzenia: Dobosz 
(użytkowany w 1894 roku w Łuczynie) i Sennik urodzony w 1901 roku 
(krył w Kosowie w 1910 roku), co bynajmniej nie znaczy, że wśród 
prawdziwych hucułów był chociażby jeden siwek, ponieważ w eks-
terierze każdego siwka według Hackla można było zobaczyć mniej 
lub więcej cech araba lub konika. Stado ogierów w Sądowej Wiszni 
posiadało także dwa siwe ogiery zupełnie sprzeczne z wzorcem rasy, 
a mimo to ewidencjonowane jako hucuły (Bochur mierzący w kłę-
bie 157 cm miary taśmowej i Hucul mierzący w kłębie 154 cm miary 
taśmowej).

Srokacze pojawiły się według Hackla [1938] w sercu Huculsz-
czyzny przed 1900 rokiem. One także miały pochodzić od ogierów 
arabskich. O ile jednak twierdzenie, że maść siwa pochodzi od koni 
arabskich jest zrozumiałe, bo u tej rasy maść siwa występuje bardzo 
często, to opinia, że umaszczenie srokate także pochodzi od tych koni, 
nie jest w pełni poprawna, choć głosili ją już wcześniej Starzewski 
[1927] i Holländer [1938a]. Obecnie u koni huculskich występuje tylko 
jeden typ umaszczenia srokatego – tobiano. We wzorze maści sro-
katej tobiano krawędzie białych plam są gładkie, kończyny są białe 
lub z wysoko sięgającymi odmianami, białe plamy przecinają zazwy-
czaj górną linię kłody, jak gdyby spływając w kierunku brzucha, na 
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ciemnej głowie mogą znajdować się zwykłe, dość duże odmiany. Taki 
wzór umaszczenia u koni arabskich nie występuje i nigdy nie wystę-
pował. Schmidt-Basler [2002] sugerowała jednak, że w okresie dwu-
dziestolecia międzywojennego oprócz umaszczenia tobiano mogło 
występować u koni huculskich także umaszczenie srokate w typie 
sabino. Na słuszność twierdzenia Schmidt-Basler [2002] wskazuje 
zachowana dokumentacja fotograficzna z tamtych czasów. We wzo-
rze maści srokatej sabino białe plamy mają charakter bardzo wyso-
kich odmian, często sięgających brzucha, które mogą pokrywać nawet 
prawie całe ciało, na głowie znajdują się rozległe odmiany na ogół 
schodzące aż na podgardle, oprócz białych plam występują cętki oraz 
partie ciała w siwiźnie, granice białych plam są zwykle silnie postrzę-
pione. Stachurska [2002] twierdzi, że wzór maści srokatej sabino 
występuje w rasie arabskiej. Jednak pojawienie się wzorów srokatych 
kontrolowane jest przez odrębne loci. Nigdy rodzic o danym wzorze 
nie może przekazać źrebięciu innego wzoru niż sam posiada. Tak więc 
umaszczenie srokate w typie sabino (którego u hucułów obecnie nie 
ma), może pochodzić od koni arabskich, ale (rozpowszechnione obec-
nie u hucułów) umaszczenie srokate typu tobiano – nie.

Podsumowując, obecne huculskie umaszczenie typu tobiano 
nie pochodzi od koni arabskich, czyli Starzewski [1927] i Hackl [1938] 
nie mieli w tym przypadku pełnej racji. Tobiano występuje nato-
miast u kuców mongolskich, więc może tam, jak głosiła druga suge-
stia Holländra [1938a], należy poszukiwać jego źródła. Ale co z umasz-
czeniem sabino, które, jeśli u hucułów istniało, nie przetrwało do 
dzisiejszych czasów? Czy to o nim mógł myśleć Hackl [1938], pisząc 
o arabskim pochodzeniu huculskiej srokatości? Być może tak 
było, gdyż nie posiadając współczesnej nam wiedzy o dziedzicze-
niu umaszczeń, mógł on uznać arabski wzór sabino za przyczynę 
zarówno huculskiego wzoru sabino, jak i tobiano. Należy bowiem 
pamiętać, że sabino i tobiano to określenia współczesne, natomiast 
sto lat temu konie były po prostu srokate. Wydaje się jednak, że arab-
ski wzór sabino nie był tym, co skłoniło Hackla [1938] do twierdze-
nia o odziedziczeniu umaszczenia srokatego od arabów. Sabino jest 
odkryciem bardzo niedawnym i ze względu na swój charakter daw-
niej mogło być uważane po prostu za bardzo duże odmiany, a nie 
za srokatość, a w związku z tym od wieków panowała opinia, że nie 
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istnieją srokate araby. Do dzisiaj tak się zresztą powszechnie uważa, 
a wzór umaszczenia sabino jest traktowany bardziej jako cieka-
wostka naukowa, niż jako, „prawdziwa” srokatość. Należy więc rów-
nież dopuszczać możliwość, że Hackl, znamienity znawca hucułów, 
mylił się w tak elementarnej sprawie, jak występowanie maści sro-
katej u koni arabskich.

Hackl [1938] zauważył jeszcze, że siwki w hodowli zanikały, a sro-
kacze zdobyły uznanie u lubiącego barwy ludu huculskiego. Według 
niego czasami pojawiały się piękne srokacze, zbliżone budową do 
hucułów, co sprawiło, że często kupowano z Huculszczyzny srokate 
ogiery i silnie je eksploatowano, a ich potomstwo było akceptowane 
wśród ogierów państwowych. Tak też wyśmienite klacze były kryte 
tymi ogierami, ponieważ chłopi nastawieni byli na pięknego sroka-
cza. Hackl uważał hodowlę srokaczy za staroaustriacki grzech pier-
worodny na Huculszczyźnie.

W epopei Stanisława Vincenza [1982] „Na wysokiej połoninie” 
znajdziemy taki oto opis: 

Konie górskie […] zmieniają barwy podobnie jak sarny […]. Tylko srokacz Ołenki 
nie przewiośnił się, jak gdyby był zamalowany na amen. Trzeba wiedzieć, że 
w owe czasy lubujący się w pokazach ludek żabiowski, wspierany czynnie 
a nawet urzędowo przez marzycielskich hodowców, wymyślił sobie zarabizo-
waną hodowlę srokaczy. Głównie dla próżności, a jeszcze więcej dla podstęp-
nej sprzedaży. I oto obojętni dla spraw końskich i dla doli końskiej pośrednicy 
i kupcy od lat reklamują je jako tarpany […].Rozwożą je po świecie, na szczęście 
nie dowieźli dalej jak do Pragi i do Wiednia do Prateru. 

Z powyższego tekstu można wywnioskować, że to nie maść sro-
kata pochodzi od koni arabskich, a raczej, że konie srokate były czę-
ściej niż inne krzyżowane z arabami, chyba że Vincenz uważał, iż 
maść srokata występuje u koni arabskich, a u hucułów występować 
nie powinna. Dalej Vincenz [1982] pisał:

[…] znawcy spraw końskich jeszcze słuszniej oburzyli się. Skarżyli się, że gdy 
srokata moda opętała i ogłupiała wszystkich, zaczęto urzędowo i to zawzię-
cie kastrować i wyniszczać prawdziwe konie górskie. I co tu mówić, ten ród 
jedyny – dzieci połonin, ulubieńcy duchów leśnych – wyradza się, istnienie jego 
jest zagrożone. Któż jednak może wątpić, że połonina silniejsza od mody wiedeń-
skiej, od Monarchii apostolskiej i od wszystkiego co było potem, znów pochłonie 
srokatość taką czy inną, przemaluje ją trwalej niż złodzieje kuccy, a wyszukaniej 
niż arabizujący hodowcy. 
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Ponadto w usta jednej z postaci swojej trylogii Vincenz [1982] wło-
żył następujące słowa: 

 – Przeciwny jestem tej żabiowskiej modzie. Co koń ma się podobać młodyciom, 
paniom i panienkom? Niech połoninie się podoba. Koń ma być do burzy, dla 
powodzi, dla zamieci.

Według Vincenza [1938] należący do najsławniejszego z oprysz-
ków Huculszczyzny – Dobosza – ogier zwany Chmurką Gradową, 
będący koniem pańskim wschodniej krwi, był karosrokaty (Dobosz 
zaś jechał na pańskim koniu wronym ze śnieżną grzywą, białą 
gwiazdką na czole i białym kędzierzawym ogonem. Takie też nad 
kopytami miał koń białe obrączki na nogach.). A ponieważ Dobosz 
działał w połowie XVIII wieku, srokate konie powinny pojawić się na 
Huculszczyźnie dużo wcześniej, niż podaje to Hackl [1938]. Wysuwa-
jąc taką tezę, nie należy jednak zapominać, że przedstawiona przez 
Vincenza opowieść o Doboszu to tylko jedna z wielu wersji legendy, 
do której srokaty koń mógł zostać dodany później, gdy maść ta stała 
się na Huculszczyźnie powszechna. Jakby jednak nie było, według 
Vincenza [1938] opryszkowie czasem przyprowadzali konie ze stad 
tureckich, ze stepów na Bukowinie, a czasem z pańskich stajen, przez 
co na Huculszczyznę musiały napływać konie różnych typów i maści. 
We wspomnianym opracowaniu legendy o Doboszu występują 
zresztą także konie siwe i dereszowate46. W epopei Vincenza inny 
opryszek – Dmytro Ponypałek – miał szpakowatego konia hucul-
skiego zwanego Borsukiem.

Również Dowie [1891] widziała srokate hucuły. Wkrótce napotkali-
śmy gospodarza wracającego z połoniny z piątką dorodnych srokaczy. 
Były to najpiękniejsze konie huculskie [według przypisu tłumacza 
w oryginale: „Huculy Arabs” – huculskie araby], jakie kiedykolwiek 
widziałam. Trudno orzec, czy Dowie także uważała je za mieszańce, 
czy też, jak sugeruje tłumacz, po prostu za konie wyjątkowo piękne.

46 Maść dereszowata – należy do tak zwanych maści złożonych. U koni dereszo-
watych można rozpoznać maść podstawową (np. gniadą, karą itd.), z którą się rodzą, 
oraz włosy siwe, które najpierw pojawiają się na zadzie i z wiekiem zaczynają pokrywać 
coraz większą część sierści konia. Wysiwieniu nigdy nie ulegają włosy na głowie i na 
nogach. Opis maści zawsze składa się z dwóch członów, z przodu podaje się nazwę 
maści, na której pojawiają się siwe włosy np.: gniadodereszowata.
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Budionny [1950] pisał, że umaszczenie koni huculskich jest bardzo 
różnorodne, przeważają gniade i kasztanowate, czasem z lekkim zło-
cistym odcieniem. Rzadziej spotyka się konie kare, myszate, bułane, 
izabelowate, dereszowate, tarantowate47 i siwe. Srokate konie według 
Budionnego spotykało się czasem w zachodnich regionach Republiki 
Ukraińskiej. Co ciekawe, jest to pierwsze oficjalne źródło (pomijając 
epopeję Vincenza [1938], jako pozycję literacką, a nie naukową), w któ-
rej u koni huculskich występuje maść dereszowata. Może więc się 
wydawać, że małe dereszowate konie pojawiły się na Huculszczyźnie 
dopiero po II wojnie światowej. Tak jednak nie było. W 43 numerze 
Almanachu Karpackiego „Płaj” na stronie 105 zamieszczono zdję-
cie podpisane Zwożenie bryndzy z połoniny. Mimo, że zdjęcie jest 
czarno-białe, ciemna głowa i jasna kłoda drugiego konia od lewej 
wskazują na umaszczenie dereszowate. Jak podaje Wielocha [2012], 
zdjęcie to zostało zrobione najprawdopodobniej na przełomie lat 20. 
i 30. w rejonie Jasini (południowe stoki Czarnohory lub Świdowiec). 
A więc już w dwudziestoleciu międzywojennym (a może wcześniej, 
biorąc pod uwagę tekst Vincenza [1938]) na Huculszczyźnie pojawiały 
się małe dereszowate konie. Czy Holländer [1938] i Hackl [1938] nie 
pisali o nich, bo było dla nich oczywiste, że nie są to czystorasowe 
hucuły, czy też było ich tak mało, że na nie nie trafili? Tego być może 
nigdy się już nie dowiemy.

Radvan [2000] uważał, że Budionny [1950] mylił się, pisząc o taran-
towatych, siwych i dereszowatych hucułach. Według Radvana taran-
towate konie w typie hucuła mogły być krzyżówkami z końmi no-
ryckimi, appaloosa48 lub kucami walijskimi49. W tej kwestii Radvan 

47 Maść tarantowata – należy do tak zwanych maści złożonych i ma wiele warian-
tów. W ogólności składa się z cętek i nieregularnych plam maści podstawowej (np. gnia-
dej, karej itd.) rozsianych na białym tle. Koń tarantowaty może także posiadać maść 
podstawową z cętkowanym (lub zupełnie białym) wyłącznie zadem. Opis maści zawsze 
składa się z dwóch członów, przy czym współcześnie jako pierwszy człon podaje się 
barwę maści na cętkach, np.: maść gniadotarantowata.

48 Appaloosa – rasa koni wyhodowana w Ameryce Północnej przez Indian Nez 
Percé. Wszystkie osobniki tej rasy są tarantowate. Wydaje się nieprawdopodobne, by 
appaloosy miały się pojawić tuż po II wojnie światowej w ZSRR tak licznie, by wpłynąć 
na pogłowie koni huculskich.

49 Kuce walijskie – przyjmuje się, że wywodzą się od koni, które w czasach staro-
żytnych przybyły z Celtami do Walii. Współcześnie są dość zróżnicowane pod wzglę-
dem wzrostu i typu, w związku z czym rasa dzielona jest na cztery sekcje: A – walijski 
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sam jednak popełnił błąd, ponieważ maść tarantowata nie wystę-
puje u kuców walijskich. Zdaniem Radvana siwe konie w typie 
hucuła mogły być krzyżówkami z kucami walijskimi, arabami, lipi-
canerami50 lub innymi końmi gorącokrwistymi, a dereszowate konie 
w typie hucuła mogły być krzyżówkami z końmi zimnokrwistymi.

Cywiński [1958] zaliczył siwą z odmianami (gwiazdka, lewa tylna 
pęciny w połowie od wewnątrz biała) klacz Choina Khc 11 (Gacek III – 
Czeremcha konik czarnomorski51 po NN) urodzoną w 1949 roku 
w SK Racot do grupy bardzo typowych huculskich klaczy matek ze 
Stadniny w Tyliczu, nie zważając przy tym, że jej także siwa matka 
Czeremcha, klacz nieznanego pochodzenia, urodzona w 1941 roku 
w ZSRR nie była hucułem, a konikiem czarnomorskim. Co ciekawe 
współcześnie autorzy, zestawiając dane o założycielkach rodzin żeń-
skich występujących w hodowli koni huculskich w Polsce – a Cze-
remcha stała się założycielką rodziny żeńskiej – unikają podawania 
jej maści i rasy. Cywiński [1958] ubolewał także nad brakowaniem 
dużej liczby dobrych źrebiąt ze względu na srokate umaszczenie, 
co miało miejsce w SK Tylicz na początku jej działalności (początek 
lat 50.), uważał bowiem tę maść za bardzo charakterystyczną dla rasy 
huculskiej. Zauważył także, że przez jej eliminowanie straconych 
zostało wiele typowych egzemplarzy tej i tak szczupłej liczebnie rasy.

Skuciński [1970] podał, że w latach 1953 – 1969 do ksiąg zarodowych 
koni wpisano 233 klacze huculskie, wśród nich były 73 kasztanowate, 
71 gniadych, 24 myszate, 23 siwe, 22 kare i 20 bułanych. W 1969 roku do 
ksiąg koni zarodowych wpisane były 63 klacze, z czego 21 w księdze 
wojewódzkiej i głównej, a 42 w powiatowej i wstępnej. Było wśród nich 
17 gniadych, 15 myszatych, 11 kasztanowatych, 9 bułanych, 6 karych 
i 5 siwych.

kuc górski, B – kuc walijski w typie wierzchowym, C – kuc walijski w typie zaprzęgo-
wym, D – większy typ zaprzęgowy. Często spotykana jest maść siwa, ponadto wystę-
pują maści kara, gniada i kasztanowata.

50 Lipicanery – nazwa rasy pochodzi od stadniny, w której została wyhodowana, 
założonej w 1580 roku w Lipicy (obecnie Słowenia). Są to masywne, niezbyt duże konie, 
najczęściej maści siwej, rzadziej karej i gniadej. Współcześnie najbardziej znane są jako, 

„tańczące konie” z Hiszpańskiej Szkoły Jazdy w Wiedniu.
51 Konie czarnomorskie, dawniej zwane końmi kubańskimi, wywodziły się od daw-

nych koni Kozaków Zaporoskich, a więc były bliskimi krewnymi XVII- i XVIII-wiecznych 
koni polskich, częściowo zaś były spokrewnione z końmi czerkieskimi, które od końca 
XVII wieku były ich najbliższymi sąsiadami.
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Pruski [1960, 1975a] pisał, że umaszczenie koni huculskich bywa 
rozmaite, najwięcej jest koni gniadych, następnie karych, srokatych, 
kasztanowatych, siwych, dzikobułanych, a najmniej myszatych 
i izabelowatych. Podając, z jakimi maściami łączy się maść srokata, 
wyliczył: karo-, gniado-, kasztanowato-, bułano-, myszato- i porce-
lanowosrokatą (czyli siwosrokatą). Warto zauważyć, że żadnego 
umaszczenia nie uznał za nietypowe. Takie samo zestawienie umasz-
czeń koni huculskich znajdziemy u Brzeskiego i in. [1988].

Według Duruttya [1981] w stadninie koni Murań w Czechosłowacji 
w czasie trzydziestu lat działalności stadniny (1950 – 1980) urodziło się 
600 czystorasowych (w kategoriach czechosłowackich hodowców) 
koni huculskich, wśród których było 291 gniadych, 119 kasztanowa-
tych, 98 myszatych, 57 karych i 35 bułanych.

Radvan [2000] podał, że wśród hucułów występuje umaszcze-
nie: gniade w różnych odcieniach, bułane, myszate, kare i kasztano-
wate w różnych odcieniach (łącznie z kasztanowatym z konopiastą 
grzywą). Zauważył jednak, że współcześnie występowanie maści 
kasztanowatej z konopiastą grzywą może być wynikiem krzyżo-
wania koni huculskich z haflingerami52, które w Czechosłowacji 
faktycznie miało miejsce. Radvan twierdził też, że mówienie o iza-
belowatych hucułach może wynikać z używania różnej nomen-
klatury przy opisie koni. Jako przykład podał ogiera 403 Hroby III 
(5 Hroby I – 64 Goral-14 po Goral), którego Hackl [1938] opisał jako iza-
belowatego, a który w dokumentacji stadniny koni Topolczanki został 
opisany jako kasztanowaty. Radvan [2000] wspominał też, że srokate 
konie huculskie hodowane są tylko w Polsce i pojawienie się takiego 
umaszczenia poza Polską uważa za wynik krzyżowania koni hucul-
skich z kucami szetlandzkimi53 i końmi westernowymi54. Odnotował 

52 Haflingery – rasa powstała w Tyrolu pod koniec XIX wieku z krzyżowania koni 
noryckich, bośniackich, huculskich i czystej krwi arabskiej. Wysokość w kłębie wynosi 
135 – 150 cm. Występuje wyłącznie umaszczenie kasztanowate z konopiastą grzywą.

53 Kuce szetlandzkie – nie wiadomo kiedy i w jaki sposób powstała ta rasa. 
Pierwsze znaleziska szkieletów małych koni na Wyspach Szetlandzkich pochodzą 
z 500 roku p.n.e. W 1890 roku założono kucom szetlandzkim w Anglii księgę stadną. 
Od tamtej pory hodowla jest prowadzona w czystości rasy. Ich wysokość w kłębie 
wynosi 87 – 107 cm. Występują u nich wszystkie umaszczenia poza tarantowatym.

54 Radvanowi zapewne chodziło o amerykańską rasę paint horse, w której wszyst-
kie osobniki są srokate.
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przy tym fakt, że w 1999 roku został do Czech sprowadzony z Polski 
gniadosrokaty ogier Berdysz Khc 181 (Jaśmin – Pardwa po Dioryt).

Jansen [2007] twierdzi, że srokacze są tak samo czystorasowymi 
hucułami, jak konie maściste, nie różnią się od nich pokrojem czy 
wytrzymałością. U koni srokatych, tak samo jak u maścistych, 
występuje pręga grzbietowa, pręgowanie na łopatkach i nogach. 
Jansen wyraża przekonanie, że co prawda, monarchia austro-
-węgierska hodowała konie huculskie ciemno umaszczone na 
potrzeby armii, jednak nie powinno mieć to znaczenia we współ-
czesnej Austrii. Uważa też, że chłopi z Huculszczyzny wysoko 
cenili konie srokate, jako że były z daleka widoczne na połoninach. 
Zwraca uwagę, że współcześnie konie srokate są bardzo lubiane 
przez dzieci, ponieważ kojarzą się im z końmi indiańskimi i konie 
tak umaszczone są często poszukiwane jako tzw. konie rodzinne. 
Jansen twierdzi jednak, że srokate hucuły nie powinny mieć dużych 
białych powierzchni ciała.

Jansen [2007] pisała także, że konie kasztanowate są logicznym 
z punktu widzenia genetyki wynikiem parowania koni gniadych 
i karych, a także, że uznawanie ich za nietypowe, co od kilku lat 
coraz częściej ma miejsce, przeczy naturze i genetycznej różnorod-
ności rasy. Jednak jako że ogiery mają znacznie więcej potomków 
niż klacze, Jansen uważa, że nie powinno w hodowli użytkować 
się ogierów kasztanowatych, żeby maść kasztanowata nie stała się 
maścią najczęściej występującą, ponieważ przy takich rozpłodni-
kach, ze względu na recesywność maści kasztanowatej, wzrasta 
prawdopodobieństwo pozostawienia przez nie kasztanowatego 
potomstwa.

Jackowski [2008b] zauważył, że wśród znacznej liczby hodow-
ców wiele kontrowersji budzi problem umaszczenia koni hucul-
skich, wyraził przy tym wątpliwość, czy wśród koni huculskich 
powinno występować umaszczenie siwe, kasztanowate i izabelo-
wate. Co prawda, z dostępnej ikonografii wiadomo, że konie tak 
umaszczone występowały na Huculszczyźnie, to jednak według 
Jackowskiego [2003b] na podstawie malarstwa i prymitywnej foto-
grafii nie da się stwierdzić, czy były to konie czystorasowe, czy mie-
szańce. Jackowski [2008b] przytacza bardzo sugestywne porówna-
nie, pisząc, że 
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na Huculszczyźnie bywały konie różnych ras, typów i różnej maści, ale nie 
wszystkie zasługują na miano, „hucułów”, tak jak nie można powiedzieć, że poru-
szające się po polskich drogach toyoty są… samochodami polskiej konstrukcji. 

Jackowski [2008b] pisze także: 

[pewien] autor opisując konie spotykane i rejestrowane na Huculszczyźnie 
wymienia ich typy i maści. Jego następcy już bezkrytycznie powtarzają, że 
konie huculskie mogą być np. maści siwej. I popełniają błąd. Bo, […] tak naprawdę 
wzorzec konia huculskiego, po wstępnych opracowaniach poczynionych przez 
założony w 1925 roku w Kosowie związek hodowców koni tej rasy, został ściślej 
ustalony dopiero w latach powojennych, a debaty na temat jego ostatecznego 
kształtu – nieco inaczej widzianego przez hodowców w różnych krajach jeszcze 
się chyba nie skończyły. 

Jackowski nie precyzuje, jakiego autora miał na myśli. Pierwszą 
osobą, która poddała wnikliwej analizie stan pogłowia hucułów na 
terenach Huculszczyzny należących do Polski, był Holländer, który 
zarejestrował 806 klaczy huculskich i podał umaszczenie 701 z nich 
(tabela 4). Były to klacze, które Holländer [1938a] uważał za typowe 
hucułki oraz takie, których potomstwo dopiero po kilku pokoleniach 
racjonalnej hodowli osiągnęłoby typ huculski, może więc klacze 
niezupełnie w typie huculskim, ale takie, które Holländer, znawca 
i miłośnik koni huculskich uznał za zdatne do użycia w hodowli 
koni tej rasy. Należy przypuszczać, że do tej drugiej kategorii Hol-
länder nie zaliczył wszystkich niehuculskich koni, jakie były na 
Huculszczyźnie, wtedy zapewne byłoby ich znacznie więcej niż 806. 
Niestety, w zestawionych przez Holländra danych brakuje infor-
macji, do której kategorii zaliczył on klacze siwe, kasztanowate, 
izabelowate, czy srokate. Może nie miało to dla niego znaczenia, 
a może wydawało mu się oczywiste, że jedne umaszczenia łączą się 
z wyśmienitym typem klaczy, a inne nie. Jakby nie było, we wstępie 
do wydanego drukiem w 1962 roku I tomu księgi stadnej koni hucul-
skich Holländer napisał: 

[…] umaszczenie koni huculskich jest rozmaite. Przeważa maść gniada we 
wszystkich odcieniach do płowego włącznie, srokata o różnym umaszczeniu 
plam, kara częściej z odcieniem wronim lub myszatym, kasztanowata, bułana, 
myszata, rzadziej siwa i izabelowata.

Jak napisał Jackowski [2008b], 
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byli też i tacy [autorzy], którzy – choć mający codzienny kontakt z rdzenną 
Huculszczyzną – w publikacjach nie przewidzieli, że będą one cytowane po 
latach i przez ludzi, którzy nie będą znali tych realiów, a więc i nie rozumieli 
zastosowanych uproszczeń. 

Nie da się jednak ukryć, że Hackl [1938] pisał o siwych ogierach 
zarejestrowanych jako hucuły na początku XX wieku. Choć chwilę 
później, krytykując ówczesne publikacje naukowe dotyczące hucu-
łów i poczynania organizacji podejmujących się ich oceny i hodowli, 
Hackl zauważył, że 

wszyscy opisujący hodowlę na Huculszczyźnie byli szczerze przekonani, że 
ogiery wystawione w stacjach państwowych całej Huculszczyzny i ewiden-
cjonowane jako ogiery państwowe muszą być czystymi hucułami. Nie mogli 
oni nawet się domyślać, że tak nie było, a ponieważ nie docierali do odizo-
lowanych okolic nieskrzyżowanego hucuła, wzajemnie potwierdzali pogląd 
o „mniej lub bardziej zdegenerowanym arabie, który w górach przybrał swo-
istą formę”. 

Pozostaje tu jednak pytanie, kto wiedział, które konie są hucu-
łami, a które nie? Wyłącznie Hackl? I skąd czerpał swoją wiedzę? 
Był podpułkownikiem armii austro-węgierskiej, który w latach 
1912 – 1913 stacjonował w Kołomyi wtedy jako kapitan kawalerii, 
dowodzący oddziałem uzupełnień zajmującym się końmi. Podróżo-
wał po Huculszczyźnie, jeździł na koniach huculskich i napisał o nich 
książkę. Tyle wiadomo na pewno. Nie udało mi się jednak ustalić, 
kiedy i gdzie się urodził, ani jakie zdobył wykształcenie. Określenie, 
który z różnych podróżujących po Huculszczyźnie autorów mylił się, 
a który miał rację, może stanowić po tylu latach poważny problem. 
Co ciekawe, Jackowski [2012b] uważa, że Hackl, opisując konie hucul-
skie, oceniał je pod kątem przydatności dla wojska, a nie tego, jakie 
naprawdę były i powinny być.

Należy także zastanowić się, na ile istotny jest moment sprecyzo-
wania wzorca rasy na piśmie, gdyż już wcześniej istniała świadomość 
odrębności typu konia huculskiego, a jego postać stanowiła przed-
miot dyskusji. Mencel [1923] pisał: 

Hucuł jest przy dzisiejszym stanie hodowli koni w Małopolsce wschodniej 
jedyną może gałęzią, przedstawiającą typ ustalony, 

a już Bielowski [1856] użył wobec koni huculskich określenia: rasa.
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Jackowski [2007a] próbował znaleźć odpowiedź na pytanie, jakiej 
maści były prawdziwe hucuły. 

Czy tak jak tego chcą posiadający spuściznę dawnej Łuczyny – hodowcy 
z Austrii (nie wszyscy), z Rumunii i ze Słowacji – były tylko maściste, czy tak, 
jak to można znaleźć w ikonografii i w przekazach ustnych także srokacze 
(według tradycji na Huculszczyźnie, a właściwie jej polskiej (halickiej), nie buko-
wińskiej lub zakarpackiej części, Huculi hodowali często konie srokate, gdyż 
przy ekstensywnym wychowie na połoninach, przy bezstajennym utrzymaniu 
latem i zimą, właściciel bez trudu mógł dostrzec swego konia niezależnie od 
pory roku, czy to na pastwisku, na skraju lasu czy na śniegu i gwizdem przy-
wołać go do stajni, gdzie czekała zawsze garść ziarna kukurydzy lub jęczmie-
nia). O srokatych hucułach lub koniach górskich w Karpatach pisali bowiem 
i Schwarznecker, i Ossowicki, i Hackl, i Holländer, i Gassebner i wielu innych. 

Trzeba tu jednak zauważyć, że Hackl [1938] faktycznie pisał 
o hodowli srokaczy, ale uważał ją za staroaustriacki grzech pier-
worodny na Huculszczyźnie. Należy też zachować ostrożność, przy 
powoływaniu się na ikonografię, gdyż, jak Jackowski [2003b] sam 
wcześniej zauważył, na podstawie malarstwa i prymitywnej foto-
grafii nie da się stwierdzić, czy uwiecznione w ten sposób konie były 
czystorasowe, czy też nie. Dalej Jackowski [2007a] pisał, że ponieważ 
stadnina radowiecka i przynależna do niej stacja ogierów w Ober 
Wikow przez wiele lat były jednostkami wojskowymi, a dla potrzeb 
armii pożądany był koń ciemnej maści, nie odznaczający się w tere-
nie, nie hodowano tam koni siwych, srokatych, izabelowatych ani 
jasnokasztanowatych. Poza Polską, gdzie w okresie międzywojen-
nym konie srokate stanowiły 25 – 30% pogłowia, w żadnym kraju 
nie hodowano koni srokatych. Wszystkie hodowle koni huculskich, 
poza Polską, stanowiły kontynuację hodowli z Łuczyny, inne były 
więc tradycje, nie było też po prostu materiału zarodowego maści 
srokatej.

Wilisowska [2013a] twierdzi, że u koni huculskich umaszczenia 
podstawowe (gniade, kare, kasztanowate) stanowią około 55% popu-
lacji, a reszta koni nosi albo geny rozjaśniające, albo odpowiadające 
za białe wzory na sierści (maść srokata). Autorka uważa także, że 
u koni huculskich często można spotkać maść dziką gniadą warun-
kowaną przez allel A+, jeden z wariantów allelu A. Maść tę charak-
teryzują zredukowanie obszaru czarnej sierści na nogach do okolic 
stawu pęcinowego oraz liczne jasne pasemka, zwłaszcza w grzywie 
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i, w mniejszej ilości, w ogonie. Jak dotąd nigdy jednak oficjalnie nie 
opisano takiego umaszczenia u koni huculskich. Nazwy tej w ogóle 
nie używa się w Polsce przy oficjalnych opisach koni.

W tabeli 5 przedstawiono liczbę koni poszczególnych maści wpi-
sanych do wydanych w Polsce drukiem na przestrzeni lat 1962 – 2004 
ośmiu tomów Księgi Stadnej Koni Rasy Huculskiej.

Jak łatwo zauważyć, konie siwe były zapisane tylko do pierw-
szego tomu księgi. Były to ogier Biczyk i klacze Choina, Fiska i Gozia. 
Potomstwo ogiera Biczyk Khc 2 (Bijok – Skawinka po NN) oraz kla-
czy: Fiska Khc 15 (Hroby I-7 – NN) i Gozia Khc 24 (Gacek – Jonta 
po Janosik) w ogóle nie zostało użyte w hodowli, przy czym tylko 
Biczyk zostawił po sobie siwego źrebaka – klacz Bitka (od NN). Nato-
miast w przypadku klaczy Choina Khc 11 (Gacek III – Czeremcha 
konik czarnomorski po NN) nie użyto w hodowli jej jedynej siwej 
córki – klaczy Okrzemka (po Cedryt). Do hodowli trafiło inne dziecko 
Choiny – ciemnomyszata klacz Leśna Jania Khc 59 (po Cedryt), któ-
rej potomkowie występowali w hodowli do końca lat 70.

W ten sposób umaszczenie siwe w polskiej populacji koni hucul-
skich zostało utracone. Ponieważ jest ono warunkowane przez gen 
dominujący, żeby urodził się siwy koń, przynajmniej jedno z jego 
rodziców musi być siwe.

Od I do III tomu wzrastał procentowy udział koni gniadych, który 
potem nieco spadł, lecz mimo to od II do VIII tomu konie gniade 
pozostawały najliczniejszą grupą. W I tomie najliczniejszą grupę 
stanowiły natomiast konie myszate, których procentowy udział 
w populacji nigdy już nie osiągnął takiego poziomu. Być może konie 
myszate, które nie podobały się na Huculszczyźnie w czasach współ-
czesnych dziełu Hackla [1938], nie podobały się także w powojennej 
Polsce i nie podobają się do dziś.

Liczną grupę w tomie I stanowiły także konie kasztanowate 
i kare, których liczebność także nigdy więcej nie osiągnęła takiego 
poziomu. Stopniowo natomiast od I do VIII tomu wzrastał w popu-
lacji udział koni srokatych.

Deszczyńska [2013b] zauważa, że w ostatnich latach w niektó-
rych regionach Polski jest mniej srokatych koni huculskich niż 
kiedyś, a niemal wszystkie hucuły maściste są ciemno umaszczone. 
Peckiel [za Deszczyńska 2013b] nie zgadza się ze spostrzeżeniem 
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Deszczyńskiej dotyczącym srokatości, podając, że procent urodzo-
nych srokatych źrebiąt ostatnio się nie zmienił. Zacytowała jednak 
przy tym słowa Marka Gibały (przewodniczącego Komisji Księgi Stad-
nej Koni Rasy Huculskiej), który zauważył, że obecnie mniej więcej 
połowa populacji koni huculskich jest gniada w różnych odcieniach, 
a maści rzadsze zanikają.

W tabeli 6 przedstawiono liczbę źrebiąt huculskich poszczegól-
nych maści urodzonych w latach 1945 – 2012. Dla części źrebiąt, naj-
częściej osobników padłych tuż po porodzie, nie udało się ustalić ich 
maści lub (w przypadku koni srokatych) maści podstawowej. W zesta-
wieniu użyto takich nazw umaszczeń, jakimi posłużono się w opisach 
źrebiąt. Te same dane przedstawiono na wykresie 1 (uwzględniono 
tylko maści najczęstsze, a różne odcienie (np. jasnogniady, gniady, 

maść 
tom I tom II tom III tom IV tom V tom VI tom VII tom VIII razem

kl. og. kl. og. kl. og. kl. og. kl. og. kl. og. kl. og. kl. og. kl. og.

kara 3 5 13 3 – 6 2 1 2 1 3 – 8 – 21 9 52 25

sk.gn. 1 3 1 – – 4 – 2 – – 1 1 1 – 21 10 25 20

gn. 13 4 28 14 20 26 13 18 11 12 31 20 31 5 231 47 378 146

kaszt. 11 1 5 1 1 – – 1 – – 1 – 7 – 19 2 44 5

mysz. 9 11 23 6 4 2 4 5 5 6 10 5 21 – 75 9 151 44

buł. 1 – 4 1 – 2 – 3 – 1 – 1 1 – 8 – 14 8

sr. 
w tym: 

2 – 2 1 1 1 2 1 2 2 7 7 11 3 125 56 152 71

karosr. 2 – 1 – – – 1 – – – – 1 – – 5 5 9 6

sk.gn.sr. – – – – – – – – – – – – – – 11 1 11 1

gn.sr. – – – 1 1 1 – – 2 2 4 5 8 3 90 43 105 55

mysz.sr. – – 1 – – – 1 1 – – 3 1 3 – 19 7 27 9

siw. 3 1 – – – – – – – – – – – – – – 3 1

razem 43 25 76 26 26 41 21 31 20 22 53 34 80 8 500 133 819 320

Tabela 5. 
Liczba koni poszczegól-
nych maści wpisanych 
do kolejnych tomów 
polskiej księgi stadnej
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ciemnogniady) potraktowano łącznie, ponadto maść wilczata55 
została uwzględniona w ramach maści bułanej). W danych tych 
widać te same tendencje, które można było zaobserwować wśród 
koni wpisanych do księgi. Ubywa koni kasztanowatych, myszatych 
i bułanych. Nieliczne są konie kare, choć tych od pewnego czasu przy-
bywa. W ostatnich latach faktycznie nastąpił lekki spadek procentu 
urodzeń srokatych źrebiąt, lecz jest to spadek bardzo nieznaczny. 
Na wykresie 1 widać, że konie srokate w dużej liczbie pojawiły się 
ponownie w populacji dopiero w latach 70. Stanowiły jednak duży 
procent populacji tuż po II wojnie światowej i przed nią (tabela 4).

Najczęściej maść srokata łączy się z maścią gniadą (wykres 2). 
Tak samo było przed wojną (tabela 4). Natomiast w okresie ostatnich 
dwudziestu lat drugie co do liczebności jest połączenie maści srokatej 
z myszatą, które przed wojną było najrzadsze. W okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego drugie miejsce wśród srokaczy zajmowały 
konie kasztanowatosrokate, które z kolei najrzadsze są obecnie. Cie-
kawe też, że przez całe dziesięciolecia nie został wpisany do księgi 
koń kasztanowatosrokaty. Nie było takiego w żadnym z tomów 

55 W starszych publikacjach dotyczących koni pojawia się maść wilczata, wil-
czobura lub wilczatogniada. Współcześnie jest to określenie nieużywane. Grabowski 
[1982] podawał, że konie maści wilczoburej mają włosie krótkie barwy ciemnoszarej 
z odcieniem brunatnym, zmieszanym z czarnym. Grzbiet, okolice łopatek i zad często są 
ciemniej zabarwione. Grzywa i ogon są czarne. Stachurska [2002] uważa maść wilczatą 
za tożsamą z ciemnobułaną.

Wykres 1. 
Procentowy udział 
źrebiąt poszczegól-
nych maści urodzonych 
w latach 1945 – 2012
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Wykres 2. 
Procentowy udział 
źrebiąt srokatych 
o różnych maściach 
podstawowych u źrebiąt 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012

wydanych drukiem. Jak dotąd jedynym urodzonym po II wojnie świa-
towej56 kasztanowatosrokatym koniem z licencją jest klacz Laluna 
(Tuhaj-Bej – Lotna po Hawrań) urodzona w 2001 roku w Odrzechowej.

Z danych zawartych w tabeli 6 wynika, że w obrębie maści gnia-
dej w ostatnich latach najrzadsze stały się konie jasnogniade, a naj-
więcej prawie zawsze było koni gniadych (wykres 3). W obrębie maści 
myszatej przybywa koni ciemnomyszatych – w niektórych latach 
rodziło się wręcz więcej koni ciemnomyszatych niż myszatych. Konie 
jasnomyszate zawsze były mało liczne (wykres 4). W obrębie maści 
bułanej najliczniejsze są konie bułane, maść ciemnobułana pojawiła 
się w polskiej populacji dopiero w latach 90., a konie jasnobułane nie 
były opisywane od końca lat 60. (wykres 5). W obrębie maści kasz-
tanowatej, prawie zawsze nad innymi maściami dominowały konie 
kasztanowate (wykres 6). Obserwacja wykresów 3, 4, 5 i 6 pozwala 
stwierdzić, że faktycznie w polskiej populacji koni huculskich przy-
bywa osobników ciemno umaszczonych.

Hackl [1938] pisał, że ciemne grzywy u koni huculskich są dwu-
barwne, wewnątrz czarne, na zewnątrz w kolorze reszty owłosie-
nia, a u kasztanów, co prawda rzadko, występują włosy zewnętrzne 
jaśniejsze, ale nie białe. To samo dotyczy również ogona, zwłasz-
cza w obszarze nasady. U koni bułanych występują siwe pasemka.  

56 Użytkowane w rozrodzie przed II wojną światową konie kasztanowatosro-
kate, o których wiadomo, to ogiery: 61 Jawornik (NN – NN) urodzony w 1899 roku 
i 823 Kapitan (461 Hroby I-4 – 203 Minka Austryjka) urodzony w 1927 roku oraz klacz 
203 Minka Austryjka (61 Jawornik – klacz z Żabiego).
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1945 – – 1 – 1 1 – – – – 1 – – – – 2 1 – – – – – – – – – – – 7

1946 – – – 2 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3

1947 – – – – 1 – – – – 1 – – – 1 – – – – – – 2 – 1 1 – – – – 5

1948 – – 1 – – 1 1 – – 1 – – 1 3 – 1 – 2 – – 1 – – – – 1 – – 12

1949 – – 2 2 – – – – – – 3 - 2 – – 1 – – – 1 – – – 1 – – – 11

1950 – – 1 – – – – – – – 1 - 2 – – 1 – – – – – – – – – – – 5

1951 – – 2 1 – – – – – 1 1 – 1 2 – – – – 1 – – – – – – – – – 9

1952 1 1 – – – – – – – – – – 1 4 – – – – – – 2 – – – – 1 – 1 9

1953 – – – – – 1 1 – – 1 2 – – 5 – 2 – 1 – – 1 – – 1 – – – – 14

1954 – – 1 – 1 – – – – 1 7 1 – 1 – 1 1 4 – – 2 – – 2 – – – – 20

1955 – – – 2 – – – – – – 9 – – 8 – 1 – – – – 1 1 – – – – – – 21

1956 1 – – – – 1 – 2 – 1 4 1 1 12 2 2 – – 1 – – – – – – – – – 28

1957 – – – 2 – – – 2 – 1 5 3 1 9 1 5 – – – – 1 – – – 1 – – – 30

1958 1 – – – – – – 1 – 1 3 1 2 8 3 5 – – 1 – 1 – – – – 1 – – 27

1959 – – – 1 – – – 6 – – 6 1 2 9 2 5 – – – – 1 – – 1 – – – – 33

1960 – – – – – – – 2 – 2 7 3 – 9 – 2 1 – – – 1 – – 1 – – – – 27

1961 1 – – 1 1 – – 2 – 4 5 – 1 8 3 7 – – – – – – – – – – – – 33

1962 – – – 3 – 1 – 4 – 2 8 5 1 5 – 5 – – – – – – – – – – – – 34

1963 1 – – 2 – – – – – 5 10 4 – 3 1 4 – – – – 2 – – 1 – 1 – – 32

1964 – – – 1 – – – 1 – 2 22 – – 5 1 2 – 1 – – 1 – 1 – – – – – 36

1965 – – 1 1 – – – 4 – 4 15 1 – 3 1 5 1 1 – – – – – – – – – – 37

1966 – – 1 3 – – – 5 – 3 8 5 – 4 1 3 – – – – – – – – – – – – 33

1967 – – 1 3 – – 1 2 – 3 13 5 – 2 2 1 – – – – 2 – 1 1 – – – – 35

Tabela 6. 
Liczba źrebiąt huculskich poszczególnych maści urodzonych w kolejnych latach
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1945 – – 1 – 1 1 – – – – 1 – – – – 2 1 – – – – – – – – – – – 7

1946 – – – 2 – – – – – 1 – – – – – – – – – – – – – – – – – – 3

1947 – – – – 1 – – – – 1 – – – 1 – – – – – – 2 – 1 1 – – – – 5

1948 – – 1 – – 1 1 – – 1 – – 1 3 – 1 – 2 – – 1 – – – – 1 – – 12

1949 – – 2 2 – – – – – – 3 - 2 – – 1 – – – 1 – – – 1 – – – 11

1950 – – 1 – – – – – – – 1 - 2 – – 1 – – – – – – – – – – – 5

1951 – – 2 1 – – – – – 1 1 – 1 2 – – – – 1 – – – – – – – – – 9

1952 1 1 – – – – – – – – – – 1 4 – – – – – – 2 – – – – 1 – 1 9

1953 – – – – – 1 1 – – 1 2 – – 5 – 2 – 1 – – 1 – – 1 – – – – 14

1954 – – 1 – 1 – – – – 1 7 1 – 1 – 1 1 4 – – 2 – – 2 – – – – 20

1955 – – – 2 – – – – – – 9 – – 8 – 1 – – – – 1 1 – – – – – – 21

1956 1 – – – – 1 – 2 – 1 4 1 1 12 2 2 – – 1 – – – – – – – – – 28

1957 – – – 2 – – – 2 – 1 5 3 1 9 1 5 – – – – 1 – – – 1 – – – 30

1958 1 – – – – – – 1 – 1 3 1 2 8 3 5 – – 1 – 1 – – – – 1 – – 27

1959 – – – 1 – – – 6 – – 6 1 2 9 2 5 – – – – 1 – – 1 – – – – 33

1960 – – – – – – – 2 – 2 7 3 – 9 – 2 1 – – – 1 – – 1 – – – – 27

1961 1 – – 1 1 – – 2 – 4 5 – 1 8 3 7 – – – – – – – – – – – – 33

1962 – – – 3 – 1 – 4 – 2 8 5 1 5 – 5 – – – – – – – – – – – – 34

1963 1 – – 2 – – – – – 5 10 4 – 3 1 4 – – – – 2 – – 1 – 1 – – 32

1964 – – – 1 – – – 1 – 2 22 – – 5 1 2 – 1 – – 1 – 1 – – – – – 36

1965 – – 1 1 – – – 4 – 4 15 1 – 3 1 5 1 1 – – – – – – – – – – 37

1966 – – 1 3 – – – 5 – 3 8 5 – 4 1 3 – – – – – – – – – – – – 33

1967 – – 1 3 – – 1 2 – 3 13 5 – 2 2 1 – – – – 2 – 1 1 – – – – 35
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1968 – – – 1 – – – 3 – 5 12 2 – 2 1 1 – 2 – – 1 – – 1 – – – – 30

1969 – – – 2 2 – 1 3 – 5 16 2 – 5 1 4 – – – – – – – – – – – – 41

1970 – – – 5 – – – 2 – 1 18 – – 6 – – – – – – – – – – – – – – 32

1971 – – – 1 – – – 1 – 1 14 1 – 9 3 4 – – – – 1 – – – 1 – – – 35

1972 1 – – 2 – – – – – 2 15 1 – 6 – 1 – 2 – – 5 – – 3 1 1 – – 35

1973 2 – – 4 – – – 1 – 1 12 2 – 8 – 2 – 1 – – 2 – – 1 1 – – – 35

1974 – – – 1 – – – 1 – 1 12 1 – 5 2 1 – – – – – – – – – – – – 24

1975 – – – 1 – – – 1 – 3 13 – – 6 1 3 – – – – 2 – – 2 – – – – 30

1976 – – – – – – – 1 – 2 6 1 – 6 – 1 – – – – 4 – – 2 1 1 – – 21

1977 – – – 2 – – – – – 7 9 2 – – 2 1 – – – – 6 1 – 2 3 – – – 29

1978 – – – 2 – – – 3 – 5 7 2 1 4 1 1 – 1 – – 2 – 1 – 1 – – – 29

1979 – – – 4 – – – – – – 6 2 1 3 1 2 – – – – 1 – – – 1 – – – 20

1980 – – – 1 – – – – – 3 2 3 – 7 – 2 – 1 – – 1 – – 1 – – – – 20

1981 – – – 1 – – – – – 6 6 2 – 7 1 1 – – – – – – – – – – – – 24

1982 – – – 1 – – – – – 2 12 – 1 9 1 – – – – – 4 – – 2 2 – – – 30

1983 – – – 2 – – – – – 5 9 – – 11 1 1 – – – – 4 – 1 1 1 1 – – 33

1984 – – – 1 1 – – 2 – 4 11 3 – 7 2 1 – 1 – – 4 – – 4 – – – – 37

1985 – – – 3 – – – – – 3 6 3 – 11 2 1 – 1 1 – 3 – – 3 – – – – 34

1986 – – – 4 – – – – – 3 12 1 – 3 2 2 – – – – 2 – – – 2 – – – 29

1987 1 – – 3 – – – – – 4 13 3 1 7 1 3 – – – – 5 – – 3 2 – – – 41

1988 – – – 3 – – – – – 3 21 1 – 10 3 4 – – – – 4 – – 4 – – – – 49

1989 1 – – 4 – – – 2 – 10 13 7 – 11 3 3 – 1 – – 7 – – 5 1 1 – – 62

1990 – – 1 3 – – – 2 – 7 15 3 3 12 6 4 – 2 – – 12 – – 11 1 – – – 70
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1968 – – – 1 – – – 3 – 5 12 2 – 2 1 1 – 2 – – 1 – – 1 – – – – 30

1969 – – – 2 2 – 1 3 – 5 16 2 – 5 1 4 – – – – – – – – – – – – 41

1970 – – – 5 – – – 2 – 1 18 – – 6 – – – – – – – – – – – – – – 32

1971 – – – 1 – – – 1 – 1 14 1 – 9 3 4 – – – – 1 – – – 1 – – – 35

1972 1 – – 2 – – – – – 2 15 1 – 6 – 1 – 2 – – 5 – – 3 1 1 – – 35

1973 2 – – 4 – – – 1 – 1 12 2 – 8 – 2 – 1 – – 2 – – 1 1 – – – 35

1974 – – – 1 – – – 1 – 1 12 1 – 5 2 1 – – – – – – – – – – – – 24

1975 – – – 1 – – – 1 – 3 13 – – 6 1 3 – – – – 2 – – 2 – – – – 30

1976 – – – – – – – 1 – 2 6 1 – 6 – 1 – – – – 4 – – 2 1 1 – – 21

1977 – – – 2 – – – – – 7 9 2 – – 2 1 – – – – 6 1 – 2 3 – – – 29

1978 – – – 2 – – – 3 – 5 7 2 1 4 1 1 – 1 – – 2 – 1 – 1 – – – 29

1979 – – – 4 – – – – – – 6 2 1 3 1 2 – – – – 1 – – – 1 – – – 20

1980 – – – 1 – – – – – 3 2 3 – 7 – 2 – 1 – – 1 – – 1 – – – – 20

1981 – – – 1 – – – – – 6 6 2 – 7 1 1 – – – – – – – – – – – – 24

1982 – – – 1 – – – – – 2 12 – 1 9 1 – – – – – 4 – – 2 2 – – – 30

1983 – – – 2 – – – – – 5 9 – – 11 1 1 – – – – 4 – 1 1 1 1 – – 33

1984 – – – 1 1 – – 2 – 4 11 3 – 7 2 1 – 1 – – 4 – – 4 – – – – 37

1985 – – – 3 – – – – – 3 6 3 – 11 2 1 – 1 1 – 3 – – 3 – – – – 34

1986 – – – 4 – – – – – 3 12 1 – 3 2 2 – – – – 2 – – – 2 – – – 29

1987 1 – – 3 – – – – – 4 13 3 1 7 1 3 – – – – 5 – – 3 2 – – – 41

1988 – – – 3 – – – – – 3 21 1 – 10 3 4 – – – – 4 – – 4 – – – – 49

1989 1 – – 4 – – – 2 – 10 13 7 – 11 3 3 – 1 – – 7 – – 5 1 1 – – 62

1990 – – 1 3 – – – 2 – 7 15 3 3 12 6 4 – 2 – – 12 – – 11 1 – – – 70
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1991 1 – – 1 – – – – – 8 17 4 – 12 2 4 1 1 1 – 15 – – 12 1 1 1 – 67

1992 5 – 1 2 1 – – – – 6 24 3 – 10 6 4 – – – – 26 – – 21 3 – 2 – 88

1993 2 – – 2 – – – 1 – 10 40 6 1 10 5 4 – 2 – – 17 – – 10 4 2 1 – 100

1994 4 – – 1 – – – – – 13 38 4 – 13 5 10 – 3 – – 33 – – 23 4 5 1 – 124

1995 4 – – 4 – – – – – 15 36 7 – 11 7 4 – 4 – – 30 – – 19 4 5 2 – 122

1996 2 – – 5 1 – – – 1 18 37 8 1 15 6 4 – 4 – – 42 – – 32 7 2 1 – 144

1997 1 – – 3 – 1 – 1 – 19 43 12 – 13 13 5 – 7 1 – 50 – – 32 7 7 4 – 169

1998 6 – 1 4 1 1 – 2 1 16 52 19 1 11 11 6 – 7 – – 53 – – 35 7 5 6 – 192

1999 2 – – 8 1 1 – 1 1 18 55 23 1 18 17 9 – 10 1 – 69 – – 48 6 12 3 – 235

2000 6 – 1 8 1 1 – – – 13 56 27 – 19 17 7 – 16 – – 84 – – 59 16 3 6 – 256

2001 2 – – 12 – – – 2 1 18 74 35 1 18 17 8 – 18 – – 89 1 2 66 11 7 1 1 295

2002 16 – 1 6 1 – – 8 – 20 87 28 1 23 21 10 – 11 – – 92 1 – 62 11 7 11 – 325

2003 12 – 2 7 – 1 – 6 1 34 91 46 4 16 13 15 – 17 – – 119 3 – 81 18 10 7 – 384

2004 17 – – 10 – – – 3 2 24 122 37 3 18 20 14 – 25 – – 113 – – 79 20 11 3 – 408

2005 10 – 1 18 3 – – 9 – 29 171 41 2 37 23 26 – 29 – – 159 1 3 115 26 8 6 – 558

2006 10 – – 15 – – – 6 1 33 175 53 2 35 49 26 – 21 1 – 172 – 2 123 22 9 16 – 599

2007 5 – – 16 – 3 – 10 – 27 250 66 2 40 39 37 – 34 3 – 186 – – 133 23 17 12 1 718

2008 3 – 1 22 – 2 – 5 – 21 265 68 1 44 42 41 – 27 1 – 221 – 1 157 32 27 4 – 764

2009 7 – – 14 4 – – 3 5 37 283 58 1 44 57 50 – 38 – – 239 – 2 170 28 25 13 1 840

2010 – – – 7 – 2 – 6 4 16 244 52 1 60 39 44 – 46 – 2 212 3 2 158 20 16 13 – 735

2011 2 – – 16 – – – 3 1 12 246 50 – 58 32 50 – 26 – – 190 1 1 127 18 27 16 – 686

2012 – – – 4 – 1 – 2 1 22 186 38 – 33 40 44 – 34 – – 158 – 1 102 27 21 7 – 563

suma 127 1 20 260 20 18 4 121 19 546 2982 757 40 818 532 518 7 401 12 2 2458 12 19 1712 335 231 136 4 9663
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1991 1 – – 1 – – – – – 8 17 4 – 12 2 4 1 1 1 – 15 – – 12 1 1 1 – 67

1992 5 – 1 2 1 – – – – 6 24 3 – 10 6 4 – – – – 26 – – 21 3 – 2 – 88

1993 2 – – 2 – – – 1 – 10 40 6 1 10 5 4 – 2 – – 17 – – 10 4 2 1 – 100

1994 4 – – 1 – – – – – 13 38 4 – 13 5 10 – 3 – – 33 – – 23 4 5 1 – 124

1995 4 – – 4 – – – – – 15 36 7 – 11 7 4 – 4 – – 30 – – 19 4 5 2 – 122

1996 2 – – 5 1 – – – 1 18 37 8 1 15 6 4 – 4 – – 42 – – 32 7 2 1 – 144

1997 1 – – 3 – 1 – 1 – 19 43 12 – 13 13 5 – 7 1 – 50 – – 32 7 7 4 – 169

1998 6 – 1 4 1 1 – 2 1 16 52 19 1 11 11 6 – 7 – – 53 – – 35 7 5 6 – 192

1999 2 – – 8 1 1 – 1 1 18 55 23 1 18 17 9 – 10 1 – 69 – – 48 6 12 3 – 235

2000 6 – 1 8 1 1 – – – 13 56 27 – 19 17 7 – 16 – – 84 – – 59 16 3 6 – 256

2001 2 – – 12 – – – 2 1 18 74 35 1 18 17 8 – 18 – – 89 1 2 66 11 7 1 1 295

2002 16 – 1 6 1 – – 8 – 20 87 28 1 23 21 10 – 11 – – 92 1 – 62 11 7 11 – 325

2003 12 – 2 7 – 1 – 6 1 34 91 46 4 16 13 15 – 17 – – 119 3 – 81 18 10 7 – 384

2004 17 – – 10 – – – 3 2 24 122 37 3 18 20 14 – 25 – – 113 – – 79 20 11 3 – 408

2005 10 – 1 18 3 – – 9 – 29 171 41 2 37 23 26 – 29 – – 159 1 3 115 26 8 6 – 558

2006 10 – – 15 – – – 6 1 33 175 53 2 35 49 26 – 21 1 – 172 – 2 123 22 9 16 – 599

2007 5 – – 16 – 3 – 10 – 27 250 66 2 40 39 37 – 34 3 – 186 – – 133 23 17 12 1 718

2008 3 – 1 22 – 2 – 5 – 21 265 68 1 44 42 41 – 27 1 – 221 – 1 157 32 27 4 – 764

2009 7 – – 14 4 – – 3 5 37 283 58 1 44 57 50 – 38 – – 239 – 2 170 28 25 13 1 840

2010 – – – 7 – 2 – 6 4 16 244 52 1 60 39 44 – 46 – 2 212 3 2 158 20 16 13 – 735

2011 2 – – 16 – – – 3 1 12 246 50 – 58 32 50 – 26 – – 190 1 1 127 18 27 16 – 686

2012 – – – 4 – 1 – 2 1 22 186 38 – 33 40 44 – 34 – – 158 – 1 102 27 21 7 – 563

suma 127 1 20 260 20 18 4 121 19 546 2982 757 40 818 532 518 7 401 12 2 2458 12 19 1712 335 231 136 4 9663
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Według Hackla przypominają one o krzyżówkach z innymi rasami we 
wcześniejszych generacjach. To twierdzenie nie jest prawdziwe, bo 
w rzeczywistości pasemka te są typową częścią składową maści buła-
nej. Hackl twierdził, że siwizny te występują też u koni myszato-buła-
nych, a najwyraźniej są widoczne u jasnomyszatych i w przypadku 
tych ostatnich również występuje ślad czerwieni. Zaobserwowane 
przez Hackla jaśniejsze pasemka w grzywie być może w przypadku 
koni gniadych były częścią składową maści dzikiej gniadej, o której 
pisze Wilisowska [2013a].

Według Hackla [1938] u koni ciemnomyszatych charakterystyczne 
są bladobułane nozdrza i okulary, które wyraźnie odcinają się od 
ciemnej sierści reszty głowy, podobnie jak wystające z małżowiny 
ucha różowobułane kępki włosów. Można podejrzewać, że rozjaśnie-
nia wokół nozdrzy i oczu, którym powinny towarzyszyć także roz-
jaśnienia na brzuchu, to wynik działania genu pangare, nazywany 

Wykres 3.  
Procentowy udział 
poszczególnych odcieni 
maści gniadej u źrebiąt 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012

Wykres 4. 
Procentowy udział 
poszczególnych odcieni 
maści myszatej u źrebiąt 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012
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czasem, „oślim pyskiem” lub „mącznym pyskiem” (fotografia 14). Jak 
dotąd gen ten był opisywany u fiordingów i haflingerów, a także 
u innych ras prymitywnych. Do niedawna populacji koni huculskich 
nikt pod tym kątem nie badał. Obecnie informację o występowaniu 
tego typu umaszczenia u koni huculskich znajdziemy także w Progra-
mie Hodowlanym Stowarzyszenia Hodowców Koni Górnej Austrii57.

Współcześnie u większości koni występuje ciemna pręga ciągnąca 
się przez grzbiet. Z danych Starzewskiego [1927] i Holländra [1938a] 
wynika, że w latach 20. i 30. XX wieku nie wszystkie konie hucul-
skie miały pręgę grzbietową. Wśród opisanych przez Starzewskiego 
66 koni pręgę miały 24 (w przypadku 20 koni srokatych nie opisał on, 
czy miały one pręgę na maścistych łatach), a spośród opisanych przez 

57 Patrz bibliografia: Zuchtprogramm des Landesverbandes der Pferdezüchter 
Oberösterreichs für Pferde der Rasse Huzule, Februar 2012.

Wykres 5. 
Procentowy udział 
poszczególnych odcieni 
maści bułanej u źrebiąt 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012

Wykres 6. 
Procentowy udział po-
szczególnych odcieni maści 
kasztanowatej u źrebiąt 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012
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Holländra 701 klaczy pręgę miało tylko 146. Hackl [1938] podawał, że 
pręgę mają zarówno konie o czarnym długim włosiu, jak i konie o dłu-
gim włosiu czerwonym czy też konie kremowe (ciemnoizabelowate), 
choć w ich przypadku pręga jest odpowiednio bledsza. W przypadku 
koni izabelowatych i brudnobiałych58 pręga uwidacznia się poprzez 
zagęszczenie owłosienia. Tam, gdzie ona nie występuje, według 
Hackla mamy niewątpliwie do czynienia z obcym wpływem rasowym.

W tabeli 7 zestawiono liczbę koni z pręgą i bez pręgi wpisanych 
do poszczególnych tomów polskiej księgi stadnej. Patrząc na te dane, 
można by wyciągnąć wniosek, że pręga grzbietowa nie jest typową 

58 Trudno stwierdzić, jaką maść miał na myśli Hackl, pisząc o konikach brudno-
białych. Być może chodziło mu o konie o bardzo jasnej sierści, współcześnie nazywane 
cremello. Mało prawdopodobne, by opisywał konie dominujące białe (konie od urodze-
nia posiadające maść idealnie białą), gdyż taka maść u koni huculskich nigdy nie była 
opisywana. Co prawda maści cremello również u koni huculskich nie odnotowywano, 
ale opisywano maść izabelowatą, a źrebię dwóch koni izabelowatych ma 25% szans 
na maść cremello.

Fotografia 14. 
Rozjaśnienia wokół nozdrzy 
i oczu – wynik działania 
genu pangare u gnia-
dego wałacha Watażka 
(Prislop IX-81 – Westa po 
Rewir). Widoczne jest też 
silne owłosienie wnętrza 
ucha (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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cechą koni huculskich i że z biegiem lat występuje coraz rzadziej. 
Ponieważ nigdy nie spotkałam konia huculskiego zupełnie pozba-
wionego pręgi (według moich spostrzeżeń pręga widoczna jest nawet 
u koni karych, u których włosy tworzące pręgę mają intensywniejszy 
połysk i głębszą barwę niż te pokrywające resztę ciała) i tylko jednego 
z pręgą bardzo bladą (gniadego wałacha Watażka (Prislop IX-81 – 
Westa po Rewir) urodzonego w  2002  roku w  SKH  Gładyszów) 
(fotografia 15), wydaje się, że obraz danych w tabeli 7 jest raczej wyni-
kiem niedokładnego opisu koni niż faktycznego braku u nich pręgi 
grzbietowej. Wskazuje na to też fakt, że w tomach IV, V i VIII w ogóle 
zaniechano podawania czy koń miał pręgę, czy też nie.

Często w parze z wyrazistą pręgą grzbietową występuje pręgowa-
nie zebroidalne – czarne, poprzeczne pasy na nogach od przedramienia 
aż do nadgarstka, a nawet nadpęcia. Na podudziu pręgi te występują 
rzadziej i zawsze są słabiej zaznaczone. Pręgi i duże lub małe plamy 
występują też na łopatce i szyi. Czasami pręgi tworzą na czole rozgałę-
zione czarne żyłkowanie, które zasłania grzywka. Według Budionnego 
[1950] pręgowanie może występować także na podbrzuszu. Stachur-
ska i in. [2001] uważają, że obecność pręgowania jest prawdopodobnie 

klacze ogiery

z pręgą
bez pręgi (lub 

konie u których 
pręgi nie opisano)

razem z pręgą
bez pręgi (lub 

konie u których 
pręgi nie opisano)

razem

tom I 10 33 43 8 17 25

tom II 4 72 76 12 14 26

tom III 1 25 26 5 36 41

tom IV – – – –

tom V – – – –

tom VI 4 49 53 4 30 34

tom VII 30 50 80 4 4 8

tom VIII – – – –

Tabela 7. 
Liczba koni z pręgą 
i bez pręgi (lub tych, 
u których pręgi nie 
opisano) wpisanych do 
poszczególnych tomów 
polskiej księgi stadnej
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Fotografia 15.  
Gniady wałach Watażka (Prislop IX-81 – Westa po Rewir), u którego pręga grzbietowa latem jest 
zupełnie niewidoczna (jak na zdjęciu), a zimą bardzo blada (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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uwarunkowana genem D (zwanym bułanym) oraz drugim genem domi-
nującym M. U wszystkich koni o maściach rozjaśnionych genem buła-
nym D bez względu na rodzaj allelu w locus genu M (dominujący allel 
M warunkujący pręgowanie lub niemodyfikujący umaszczenia rece-
sywny allel m) pojawia się pręgowanie, natomiast u nierozjaśnionych 
koni o genotypie dd ewentualne pręgowanie powodowane jest przez 
gen M. Ponieważ, jak zauważyłam wcześniej, wydaje się, że wszystkie 
konie huculskie mają pręgę, a pręgowane były także wszystkie mie-
szańce koni huculskich z końmi gorącokrwistymi (arabskimi, mało-
polskimi59, śląskimi60) z jakimi się zetknęłam, należy podejrzewać, że 
większość lub nawet wszystkie konie huculskie to homozygoty MM.

Wzorce rasy we wszystkich krajach są zgodne co do tego, że u koni 
huculskich raczej nie powinny występować odmiany, zwłaszcza duże. 
Według Jackowskiego [2005d] w 1904 roku w stadninie w Łuczynie 
było jednak wiele koni z odmianami na nogach. Widocznie Malinow-
ski i Rawenczuk, którzy w 1877 roku wyszukali konie dla stadniny, nie 
uważali tej cechy za sprzeczną z typem huculskim.

Według Starzewskiego [1927] w latach 20. odmiany, o ile wystę-
powały, miały formę białych pęcin z tyłu nóg, rzadziej malutkich 
gwiazdek lub strzałek61.

Zdaniem Hackla [1938] odmiany są czymś obcym i stanowią oznakę 
domieszki krwi arabskiej. Hackl zauważył także, że u potomków użyt-
kowanego w Łuczynie karego ogiera Miszka I (Miszka – 12 Stirbul po 
Stirbul) urodzonego w 1883 roku często występowały plamy pozba-
wione pigmentu, choć rzadko duże. Hackl uważał, że mogły one pocho-
dzić od Stirbula (jasnogniady z łysiną, lewym okiem rybim i obiema 
przednimi nogami białymi) i występowały głównie u koni na niego 
zinbredowanych62. Urodzony w 1902 roku syn Miszki I – 122 Miszka I-6 

59 Konie małopolskie – rasa półkrwi angloarabskiej, która ze strony żeńskiej 
wywodzi się od polskich koni prymitywnych. Wysokość w kłębie wynosi 158 – 165 cm. 
Występują wszystkie maści.

60 Konie śląskie – rasa powstała po II wojnie światowej na bazie koni hodowanych 
na terenie Dolnego i Górnego Śląska, uszlachetnionych końmi oldenburskimi i wschod-
niopruskimi. Wysokość w kłębie dochodzi do 170 cm – konie śląskie są najmasywniejszą 
gorącokrwistą rasą. Występuje umaszczenie kare, gniade i siwe, a także kasztanowate, 
które eliminuje się z hodowli.

61 Strzałka – wąski pasek białych włosów na przedniej części pyska konia.
62 Inbred – jest pojęciem równoznacznym z kojarzeniem wsobnym (krewniaczym), 

czyli kojarzeniem osobników spokrewnionych. Dwa osobniki są ze sobą spokrewnione, 
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(od 20 Stirbul I po Stirbul I) był nawet gniadosrokaty, a córka uro-
dzona w 1900 roku – klacz 9 Miszka I-7 (od 7 Czeremosz od 8 Stirbul 
po Stirbul) oprócz latarni63 posiadała także białe plamy na brzuchu, 
czyli najprawdopodobniej także powinna zostać opisana jako srokata. 
Umaszczenie srokate jest jednak warunkowane genem dominującym, 
tak więc skoro ogier 122 Miszka I-6 i klacz 9 Miszka I-7 były srokate, 
srokate też musiało być jedno z ich rodziców, o czym Hackl, niestety, 
już nie wiedział lub czego nie zauważył i nie zinterpretował. Drugim 
wątpliwym przypadkiem, jaki opisał Hackl, była kasztanowata klacz 
381 Roszi (Hrybok – 339 Roszi ex Horpyna po 125 Goral-12) urodzona 
w Bantapuszta na Węgrzech, która, pokryta maścistym ogierem, uro-
dziła kasztanowatosrokate źrebię. Według Hackla srokate umaszcze-
nie źrebaka miało być dowodem na występowanie w dalszych, niezna-
nych kratkach rodowodu srokatych ogierów. Współcześnie zdarzają 
się konie huculskie, u których srokatość ogranicza się do pojedynczych, 
niewielkich białych plam na brzuchu, zadzie, szyi lub białych włosów 
w ogonie oraz do białych dolnych partii nóg (minimalny wzór umasz-
czenia srokatego tobiano). Białe plamy na nogach odróżnia od odmian 
to, że koronki są maściste, a kopyta ciemne. Takie umaszczenie pre-
zentują obecnie na przykład ogiery: Wikt Khc 311 (Wabigon – Konsola 
po Elf) gniadosrokaty urodzony w 1992 roku u Stanisława Myśliń-
skiego w Polanie i Gejzer (Len – Gejsza po Rewir) karosrokaty uro-
dzony w 2002 roku u Teodora Kosiarskiego w Łęcznej (fotografia 16). 
Może się zdarzyć, że konie tak umaszczone zostaną opisane jako konie 
z odmianami, tak więc można podejrzewać, że taki typ umaszczenia 
prezentował ogier Miszka I i klacz Roszi, a może nawet ogier Stirbul. 
Współcześnie zdarza się także, że według dokumentów maściste konie 
mają srokate potomstwo. Przykładem może być klacz Bajka Khc 346 
(Rewir – Beocja po Jaśmin) urodzona w 1993 roku w SKH Gładyszów, 
która była córką srokatej klaczy, ale sama została opisana jako jasno-
gniada z odmianami (cztery nogi białe)64. Tymczasem dawała srokate 

jeżeli posiadają jednego lub kilku wspólnych przodków. Mówimy wtedy, że są na tych 
przodków zinbredowane.

63 Latarnia – bardzo dużych rozmiarów biała plama na przedniej części pyska 
konia, sięgająca od czoła do chrap, rozchodząca się na boki, czasem nawet poniżej oczu.

64 Taki opis maści Bajki można znaleźć w VIII tomie księgi stadnej koni huculskich, 
natomiast w 2012 roku w internetowej bazie rodowodowej PZHK podano, że klacz ta 
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potomstwo kryta maścistymi ogierami: w 2000 roku jasnogniadosro-
katą Baby z Izb po gniadym ogierze Sputnik (Wikt – Sonia po Sonet) 
i w 2003 roku gniadosrokatego Beniko po gniadym ogierze Sonet 
(Dioryt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5). Tak samo jest w przypadku 
matki opisanego wcześniej ogiera Gejzer. Jego ojciec jest ciemnomy-
szaty, a matka Gejsza Khc 339 (Rewir – Gawęda po Jaśmin) została 
opisana jako gniada z odmianami (cztery nogi białe), choć zapewne 
jest srokata, ponieważ jej matka jest gniadosrokata. Również ciem-
nogniada klacz Liana Khc 471 (Piaf – Lisna po Jaśmin) (fotografia 17) 
urodzona w SKH Gładyszów musiała być źle opisaną klaczą srokatą, 
ponieważ z jasnogniadym ogierem Lando-O (Ważniak – Lira po Rygor) 
w 2009 roku dała gniadosrokatą klacz Linda, a w 2010 – gniadosroka-
tego ogierka Litwin.

To, że konie bywają źle opisywane, można udowodnić nie tylko 
na postawie fenotypów65 ich potomstwa, ale także przeprowadza-
jąc badania genetyczne. Tak stało się w przypadku klaczy Pelargo-
nia (Sokół – Petunia po Ocel) urodzonej w 2007 roku u Zygmunta 
Flasza w Grabach. Klacz została opisana jako gniada z odmianami 
(lewa przednia i obie tylne nogi białe), jej matka była jednak gnia-
dosrokata, a badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii wyka-
zały u Pelargonii obecność genu warunkującego maść srokatą typu 
tobiano.

Według Hackla [1938] rybie oko66 często występowało w starej  
austro-węgierskiej hodowli stadninowej (za sprawą Stirbula, Cze-
remosza i Miszki) i co prawda było zwykle związane z odmianami, 
ale pojawiało się również sporadycznie w hodowli terenowej u koni, 
które ze względu na okolicę występowania nie miały nic wspólnego 
z hodowlą stadninową.

jest jasnogniadosrokata. Świadczy to o tym, że błędne opisy maści faktycznie się zda-
rzają, ale czasem na szczęście są poprawiane.

65 Fenotyp – zespół cech organizmu, nie tylko morfologicznych (czyli związanych 
z wyglądem), ale również jego właściwości fizjologiczne, płodność, zachowanie itp. 
Fenotyp stanowi wypadkową pomiędzy oddziaływaniem genotypu (czyli materiału 
genetycznego przekazanego przez rodziców) i środowiska, w którym organizm żyje. 
Dlatego taki sam genotyp może dać różne fenotypy w różnych środowiskach. Jednak 
w przypadku pewnych cech, takich jak na przykład umaszczenie, wpływ środowiska 
praktycznie nie istnieje.

66 U koni rybim okiem nazywane jest oko o jasnoniebieskiej tęczówce (fotografia 18).
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Fotografia 16. 
Karosrokaty ogier Gejzer 
(Len – Gejsza po Rewir), 
urodzony w 2002 roku 
(fot. Andrzej Będziejewski)

Fotograifa 17. 
Klacz Liana Khc 471 (Piaf – 
Lisna po Jaśmin) podczas 
dekoracji na XV Dniach 
Huculskich, gdzie zwycię-
żyła w ścieżce sportowej 
i zajęła trzecie miejsce 
w ścieżce czempionatowej. 
Klacz urodzona w SKH Gła-
dyszów w 1999 roku, 
stanowi własność 
Grzegorza Pelca. Chociaż 
została opisana jako 
ciemnogniada, w rzeczy-
wistości musi być srokata, 
ponieważ dała srokate 
potomstwo z maścistym 
ogierem (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

W tabeli 8 zaprezentowano liczbę koni z odmianami i bez odmian 
wpisanych do poszczególnych tomów polskiej księgi stadnej. Nie-
stety, w tomie VIII nie odnotowano, czy wpisane do niego konie miały 
odmiany, czy też nie. Nie uwzględniono także obecności odmian przy 
opisach koni srokatych, które siłą rzeczy zostały uznane za, „konie 
bez odmian”.
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Po przeanalizowaniu zaprezentowanych powyżej danych i opi-
nii można zaryzykować stwierdzenie, że obecnie nie sposób już 
stwierdzić, jak konie huculskie były, i jak powinny być, umaszczone, 
a w związku z tym być może należałoby sprawę umaszczenia przy-
szłych pokoleń koni huculskich pozostawić przypadkowi lub też 
upodobaniom hodowców. Jednak pomimo trudności w sprecyzowa-
niu wzorca rasy, we wszystkich krajach hodujących hucuły prowa-
dzone były (lub prowadzone są nadal) prace nad jego określeniem.

Obecny wzorzec konia huculskiego, ustalony wspólnie przez kraje 
zrzeszone w Hucul International Federation (Austrię, Czechy, Polskę, 
Rumunię, Słowację i Węgry), podaje, że u koni huculskich dopuszczane 
są wszystkie maści za wyjątkiem dereszowatej, albinotycznej, siwej 
i tarantowatej. Pożądana jest pręga na grzbiecie i pręgowanie koń-
czyn, natomiast odmiany są niepożądane. Taki sam wzorzec został 
powtórzony w księdze pochodzenia prowadzonej przez Polskę od 
2004 roku, choć przy maści srokatej znów zapisano, że pochodzi naj-
prawdopodobniej od koni orientalnych, a także, że konie maści siwej 
i izabelowatej, ze względu na swoje arabskie pochodzenie były elimino-
wane. O ile nie dziwi brak wiedzy dotyczącej dziedziczenia umaszczeń 
u hipologów piszących swoje prace na początku XX wieku, to w wieku 
XXI jest on wręcz szokujący. Maść izabelowata nie występuje bowiem 
u koni arabskich i nigdy nie występowała. Nikt też nie zastanowił się, 
jakie podłoże genetyczne ma maść izabelowata. Jak pisała Stachur-
ska [2002], dominujący allel oznaczany jako Ccr67, nazywany kremo-
wym, rozjaśnia maść kasztanowatą do izabelowatej, a maść gniadą do 
jeleniej68. Nikt jednak nie pisze o zwalczaniu maści jeleniej, jakby fakt, 
że maści tej nie ma w polskiej nomenklaturze hodowlanej sprawiał, 

67 Według Stachurskiej [2002] allel Ccr najprawdopodobniej nie rozjaśnia maści karej, 
skarogniadej i ciemnogniadej, jakkolwiek być może jednak maści te czasami ulegają roz-
jaśnieniu za sprawą tego allelu do maści określanej przez Stachurską jako bura (maść ta 
bywa też nazywana karą przydymioną). W polskich dokumentach hodowlanych konie 
te opisywane są odpowiednio jako kare, skarogniade i ciemnogniade. Homozygotyczny 
układ alleli CcrCcr daje maść cremello (typowa maść cremello pojawia się na podstawie 
maści kasztanowatej; przy obecności genów maści gniadej mamy jej rodzaj nazywany 
perlino, przy genach maści karej – maść buro-cremello. Można się też już spotkać ze 
spolszczonymi nazwami tych umaszczeń: kremowe, perłowe i kremowe przydymione).

68 Uwarunkowanie genetyczne tych maści odkryto w latach 70., a polską nazwę 
umaszczenia jeleniego zaproponowała prof. Anna Stachurska. Niestety, poza opraco-
waniami dotyczącymi genetyki nazwa ta nie jest używana.
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że maść ta nie istnieje. A można by się pokusić o hipotezę, że w popu-
lacji koni huculskich występuje sporo koni jelenich, które są jednak 
mylnie opisywane jako jasnogniade (być może też część lub wszystkie 
konie, które byłyby mylnie opisywane jako jasnogniade, są maści dzi-
kiej gniadej)69. Stachurska [2012] zwraca też uwagę, że we wzorcu rasy 

69 Gdyby jednak faktycznie w populacji koni huculskich występowały konie jele-
nie, powinny pojawiać się też konie bure, izabelowate i cremello. Maść bura nie jest 
w Polsce w ogóle opisywana (nie istnieje w polskiej nomenklaturze), ale patrząc na 
konie huculskie opisane jako kare, można by ewentualnie uwierzyć, że część z nich 
jest bura. Maści izabelowatej nie opisano u żadnego hucuła urodzonego po II wojnie 
światowej – czy opisywano je jako jasnokasztanowate, czy naprawdę ich nie było? 
Z drugiej strony, brak tych maści nie wydaje się wystarczającym dowodem na brak 
genu Ccr w populacji koni huculskich (czyli na brak maści jeleniej). Jako przykład innej 
tego typu sytuacji można tu podać gen rozjaśniający D, który u hucułów występuje 
na pewno, a jednak obok koni bułanych i myszatych przez lata nie pojawiały się czer-
wonobułane, również warunkowane tym genem. Jako czerwonobułane opisano tylko 
trzy hucuły urodzone w latach 2009 – 2016 (Jasnota (Hroby XXI-50 – Jurata po Rewir), 
Wenus (Miluś – Wera po Piaf), Pasja Mosir (Wers – Purga po Wabigon)). Może maści 
rozjaśnione są u koni huculskich trudniejsze do rozpoznania niż w przypadku innych 
ras? Może zawsze są ciemniejsze? Tylko dlaczego miałoby tak być? Przypuszczenia te 
bardzo trudno byłoby potwierdzić, jakkolwiek nie tylko ja je rozważałam. Wilisowska 
[2013b] uważa na przykład, iż maść czerwonobułana występuje w rasie huculskiej, choć 
jest mylona z maścią kasztanowatą. Jako przykład konia ciemnoczerwonobułanego 
wymienia wałacha Neron (Puszkar – Nela po Wicher) opisanego jako brudnokaszta-
nowaty (rysunek 73 na stronie 493).

klacze ogiery

z odmianami bez odmian razem z odmianami bez odmian razem

tom I 25 18 43 5 20 25

tom II 13 63 76 4 22 26

tom III 4 22 26 9 32 41

tom IV 6 15 21 6 25 31

tom V 4 16 20 5 17 22

tom VI 12 41 53 4 30 34

tom VII 8 72 80 2 6 8

tom VIII – – – –

Tabela 8. 
Liczba koni z odmianami 
i bez odmian wpisanych 
do poszczególnych tomów 
polskiej księgi stadnej
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nieprecyzyjne jest określenie, „wszystkie maści”, gdyż istnieją maści 
niewystępujące u hucułów, które jednak jako niedopuszczalne wymie-
nione nie zostały, a także zauważyła, że nie istnieje coś takiego jak 
konie albinotyczne, lecz konie cremello oraz dominujące białe i żadne 
z tych dwóch umaszczeń nie charakteryzuje się czerwonymi oczami, 
typowymi dla zwierząt albinotycznych.

Niezależnie od sformułowanego wzorca rasy, w poszczegól-
nych krajach różne są preferencje odnośnie umaszczenia tych 
koni. W Polsce i Europie Zachodniej w latach 80. i 90. XX wieku 
bardzo cenione były konie srokate. W SKH Gładyszów elimino-
wano z hodowli konie kasztanowate, mimo że według Krzemienia 
i Kario [1991] na Huculszczyźnie w pewnych rejonach stanowiły one 
około 55% populacji. Wynikało to z tradycji zapoczątkowanej przez 
Zbigniewa Hroboniego, wielbiciela i znawcy koni huculskich, który 
po prostu nie lubił maści kasztanowatej i zaczął ją z hodowli elimi-
nować. Od 2005 roku przestano jednak w Polsce przyznawać licen-
cję kasztanowatym ogierom, co spotkało się z niezadowoleniem czę-
ści hodowców. Od 2007 roku w Polsce nie otrzymują licencji ogiery 

Fotografia 18.  
Częściowo rybie oko 
u ciemnogniado-
srokatej klaczy Orka 
(Ousor VIII-50 – Bircza po 
Hroby XXI-50) (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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z odmianami. W programie hodowli koni rasy huculskiej z 2014 roku 
zapisano, że u ogierów dopuszczalna jest siwizna, natomiast niedo-
puszczalne są odmiany u klaczy kasztanowatych.

Nad hodowlą koni huculskich w Polsce czuwa Komisja Księgi 
Stadnej70. Jej członkom, jak pisała Peckiel [2007a], zależy na zacho-
waniu rasy i poprowadzeniu hodowli w dobrym kierunku. To, że 
zasady zebrane w, „Programie hodowli” ulegają co jakiś czas zmianom 
i uaktualnieniom, nie zależy od widzimisię Komisji, lecz jest efektem 
dyskusji, przemyśleń i działań zmierzających do zapewnienia opty-
malnego rozwoju tej rasy, a brak możliwości wpisu do księgi stadnej 
ogierów z odmianami czy kasztanowatych nie jest bezpodstawną 
chęcią wyeliminowania, ot tak sobie, którejś z maści. Peckiel [2007a] 
podała także, że fakt ten nie wpłynie znacząco na pogłowie koni hucul-
skich, zwłaszcza że w ostatnich dwóch latach (2005 – 2006) uznano 
jedynie jednego ogiera maści kasztanowatej na 53 licencjonowane.

Nie sposób się nie zgodzić z przesłaniem płynącym z tego artykułu. 
Niewątpliwie decyzje podejmowane przez członków Komisji Księgi 
Stadnej są wynikiem merytorycznych dyskusji, które swoje źródło 
mają w faktach historycznych. Zapewne jednak krytykom wzorca 

70 Komisję Ksiąg Stadnych prowadzonych przez Polski Związek Hodowców Koni, 
powołuje Zarząd Główny PZHK. Komisja danej księgi złożona jest z 7 osób, a w jej skład 
wchodzą osoby będące autorytetami w hodowli danej rasy koni, w tym co najmniej 
jeden członek Zarządu Głównego PZHK i jeden etatowy pracownik PZHK. Związek 
Rasowy ma prawo być reprezentowany w Komisji przez co najmniej 2 swoich przed-
stawicieli. Osoby te muszą być jednak zaakceptowane przez Zarząd Główny. Komisja 
Księgi Stadnej ma pełną autonomię w zakresie prowadzenia danej księgi, jakkolwiek 
pod warunkiem, że prowadzona jest ona zgodnie z aktualnie obowiązującym progra-
mem hodowlanym i ustawą o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich. 
Do najważniejszych zadań poszczególnych Komisji Księgi Stadnej należy nadzorowa-
nie realizacji programu hodowlanego, kontrolowanie prawidłowości wpisu koni do 
ksiąg i rozstrzyganie spornych kwestii, wydawanie zgody na zastosowanie sztucznej 
inseminacji lub embriotransferu w przypadku ras zachowawczych (objętych progra-
mem ochrony zasobów genetycznych), kontrolowanie i ocena efektywności działania 
programu hodowlanego, wnioskowanie o wprowadzenie zmian w programie hodow-
lanym, sprawdzanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji hodowlanej oraz 
oceny wartości użytkowej, wyznaczanie osób do składu komisji oceniających wartość 
użytkową w czasie prób polowych i stacyjnych, współpraca z Działem Ksiąg Stadnych 
i Identyfikacji PZHK w zakresie redakcji i wydawania drukiem (lub w wersji elektro-
nicznej) ksiąg stadnych danej rasy, wyznaczanie członków składu komisji nadającej 
uprawnienia wpisu koni do ksiąg, inicjowanie współpracy z instytucjami prowadzą-
cymi księgi stadne za granicą, współpraca z instytucją koordynującą programy ochrony 
zasobów genetycznych koni.
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rasy w obecnym kształcie dużo łatwiej byłoby się pogodzić z usta-
leniami Komisji, gdyby ta przedstawiała do wiadomości publicznej 
uzasadnienia swoich decyzji – prezentując konkretne materiały źró-
dłowe, statystyki, linie genealogiczne. Wiele głosów sprzeciwu bierze 
się z niewiedzy, autorytarne decyzje mogą się wydawać hodowcom 
nieuzasadnione – a przecież całkiem możliwe, że niesłusznie. Solidnie 
umotywowane przepisy nie tak łatwo byłoby kwestionować.

Jackowski [2003b] przedstawił tezę, że choć maść kasztanowata 
była na Huculszczyźnie powszechna, to do hodowli powojennej maść 
tę przyniosły konie szlachetne. Nie da się tego jednak potwierdzić, 
oglądając rodowody polskich koni. W okresie powojennym faktycz-
nie użyto w hodowli koni uszlachetnionych, ale konie te oraz ich 
potomkowie zostali z hodowli usunięci.

Końmi tymi były klacze: kasztanowata Gruda I Khc 28 (Gong xo71 – 
Hanka po Haracz) urodzona w 1952 roku u Wojciecha Mółka w Wielo-
głowach (jej potomstwo nie zostało użyte w hodowli koni huculskich, 
a sama klacz została przeniesiona do Księgi Stadnej Koni Małopol-
skich) i kasztanowata Zela (Smyk – Magda uszl. po NN) urodzona 
w 1931 roku w powiecie nowosądeckim (jej jasnokasztanowaty syn 
Gapcio (po Gacek) urodzony w 1945 roku w powiecie nowosądeckim 
dał cztery jasnokasztanowate córki: Godula I Khc 21 (od Janczarka 
po Haracz), Graca Khc 25 (od matki NN), Gruda Khc 27 (od matki NN) 
i Gryka Khc 29 (od Janczarka po Haracz), wszystkie otrzymały licen-
cję, ale ich potomkowie występowali w polskiej populacji koni hucul-
skich tylko do połowy lat 70.).

W temacie mieszańców można jeszcze dodać, że po II wojnie świa-
towej używano także w hodowli krzyżówek koni huculskich z koni-
kami polskimi. Były to konie takie jak: jasnomyszata klacz Ekscen-
tryczna Khc 12 (Wujek – Ryczka kn. huc. po NN) urodzona w 1951 roku 
w SK Popielno (jej córka, jasnomyszata Metryczna Khc 72 (po Cedryt) 
urodzona w 1958 roku w SK Tylicz, została co prawda wcielona do 
stada matek, ale nie dała potomstwa; była trzy razy kryta, za każ-
dym razem jałowiła); myszaty ogier Eger (Wujek – Grzęda kn. po 
Myszak kn.) urodzony w 1951 roku (z klaczami huculskimi dał córkę 
i sześciu synów, ale żadne z nich nie otrzymało licencji); jasnomyszaty 

71 xo – oznaczenie konia półkrwi angloarabskiej.
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ogier Frukt Khc 13 (Wujek – Grzęda kn. po Myszak kn.) urodzony 
w 1952 roku w SK Jodłownik (jego potomkowie występowali w pol-
skiej populacji koni huculskich do drugiej połowy lat 70.); jasnomy-
szata klacz Głodówka Khc 7 (Wujek – Grzęda kn. po Myszak kn.) uro-
dzona w 1953 roku w SK Jodłownik (dała dwie córki, z których żadna 
nie otrzymała licencji); myszaty ogier Odwet Khc 36 (Jaspis kn. – 
Kurkumina po Wipczyj) urodzony w 1960 roku w SK Siary (nie zosta-
wił po sobie potomstwa od klaczy huculskich).

Jackowski [2003b] wysunął też tezę, że maść kasztanowatą mogły 
przynieść do Polski ogiery sprowadzone z Czechosłowacji, gdzie po-
wszechnie kojarzono konie huculskie z końmi mur-insulan72, haflinge-
rami i fiordingami. Oglądając jednak rodowody sprowadzonych koni, 
można stwierdzić tylko, że urodzony w 1962 roku w stadninie koni To-
polczanki gniady ogier Hroby V-22 Khc 51 (Hroby V – 761 Goral VI-14 po 
Goral VI) wśród przodków pięć generacji wstecz miał siwego ogiera 
wysokiej półkrwi arabskiej – shagya Liktor (Farys II oo73 – Demeter 
shagya po Bakszysz oo). Natomiast klacz urodzona w 1974 roku 
w stadninie koni Topolczanki gniada Gurgul V-23 Khc 190 (Gurgul V 
ex Gurgul IV-2 Silvestr – 127 Goral XI-6 po Goral XI) faktycznie 
w trzeciej generacji przodków miała klacz nieznanego pochodzenia 
862 Dagmar w typie haflingera. Dopiero konie sprowadzone na po-
czątku XXI wieku miały bardziej zanieczyszczone rodowody przez 
fiordingi, haflingery i konia Przewalskiego. Należy jednak zauwa-
żyć, że wśród tych ras / gatunków maść kasztanowata jest typowa 
tylko dla haflingerów. Nie udało mi się też trafić na ślad hucułów 
krzyżowanych z końmi mur-insulan. Hroby V-22 pozostawił po sobie 
99 źrebiąt huculskich, w tym 10 kasztanowatych i jedno ciemnokasz-
tanowate, a Gurgul V-23 dała w Polsce 10 źrebiąt, z których żadne 
nie było kasztanowate. Należy przy tym pamiętać, że maść kaszta-
nowata jest warunkowana przez gen recesywny. Oboje rodziców 
musi mieć więc kopię genu warunkującego tę maść, żeby urodziło 
się kasztanowate źrebię. Przeanalizujmy kasztanowate potomstwo 

72 Mur-insulan  – polska nazwa rasy muraközi, wywodzącej się z  terenów 
byłej Jugosławii i Węgier. Została wytworzona na bazie koni noryckich. Są to małe 
(155 – 160 cm w kłębie), krępe konie robocze. Występuje umaszczenie kasztanowate, 
gniade, siwe i kare.

73 oo – oznaczenie konia czystej krwi arabskiej.
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Hrobego V-22. Dawał on kasztanowate źrebięta w połączeniu z klacza-
mi Pigwa Khc 94 (od Fałkowa po Bajarz), Rabatka Khc 100 (od Stubien-
ka po Cedryt), Sobótka Khc 112 (od Łastoczka po Cedryt) i Szyszka 
Khc 119 (od Grażdanka po Wujek) po urodzonym w Czechosłowacji 
gniadym z odmianami ogierze Hroby Khc 21 (Hroby – Lucka po NN) 
i z klaczą Ważka Khc 133 (od Lisówka po Cedryt) po ogierze Cukor- 

-Gurgul-5 Khc 10 (Gurgul I-2  –  7 Žinka po 289 Hroby I-1) również uro-
dzonym w Czechosłowacji – w tym przypadku geny potomstwa 
Hrobego V-22 ze strony matki również po części miały swoje czecho-
słowackie pochodzenie. Ale Hroby V-22 miał także kasztanowate dzie-
ci z klaczami o polskich rodowodach: Torpeda Khc 125 (od Manieszka 
po Cedryt), Westalka Khc 134 (od Łastoczka po Cedryt) i Zorza Khc 142 
(od Ostoja po Wipczyj) po ogierze Orzech Khc 35 (Wipczyj – Wyderka 
po NN). W tym przypadku występujące u matek geny warunkujące 
maść kasztanowatą nie pochodziły z Czechosłowacji.

Według Woolfa [1995] odziedziczalność74 odmian na głowie 
wynosi 0,69, na nogach 0,68, a razem na głowie i nogach 0,77. Jak 
podaje Stachurska [2012], stosunkowo wysoka odziedziczalność 
odmian powoduje, że selekcja w kierunku lub przeciw odmianom 
jest dość skuteczna. Całkowite wyeliminowanie odmian jest jednak 
niemożliwe ze względu na to, że na cechę wpływa wiele czynników 
zarówno genetycznych, w tym ciągle zachodzące mutacje, jak i poza-
genetycznych. Pojawienie się odmian w około ¾ przypadków wywo-
ływane jest przez czynniki genetyczne, a w ¼ zależy od zaburzeń 
w rozwoju embrionalnym. Tak więc zwalczanie odmian tylko u ogie-
rów huculskich wydaje się być daremne, gdyż z dużym prawdopo-
dobieństwem będą one i tak przekazywane potomstwu przez matki. 

W polskim Programie Hodowli Koni Rasy Huculskiej z 2019 roku 
sprecyzowano, że występuje u nich tylko wzór tobiano maści sro-
katej oraz że u klaczy obok maści kasztanowatej dopuszczalna jest 
także maść czerwonobułana.

Przyjrzyjmy się teraz przepisom i zwyczajom hodowlanym w in-
nych krajach.

74 Odziedziczalność (oznaczana symbolem h2) jest miarą statystyczną, która ozna-
cza prawdopodobieństwo przekazania wybranej cechy potomstwu. Przyjmuje wartości 
od 0 do 1.
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Jackowski [2007a] podał, że w hodowli terenowej na Słowacji 
występują konie srokate, choć nie są uważane za typowe, nie ma 
natomiast i nigdy nie było koni srokatych w stadninie w Topolczan-
kach. Obecnie eliminuje się tam także z hodowli konie z odmianami.

W Czechach przez lata nie tolerowano koni srokatych, ale na 
początku XXI wieku stworzono dla nich specjalny, drugi dział księgi 
stadnej. Tam też wpisywane jest niesrokate potomstwo srokatych koni.

Jackowski [2004a] podaje, że w stadninie koni Łuczyna w Rumunii 
występuje maść ciemnogniada, kara, ciemnomyszata i kasztanowata, 
rzadziej jasnogniada, oraz niewielkie odmiany. Brak jest koni sro-
katych, nie było takich wśród założycieli hodowli ani wśród koni 
sprowadzonych po I wojnie światowej. Maść ta była niepożądana 
dla potrzeb wojskowych, ponieważ konie z białymi plamami byłyby 
widoczne w czasie nocnych manewrów. Sporo jest za to koni kaszta-
nowatych. Jak podaje Jackowski [2012b], w Rumunii konie huculskie 
w ogóle nie są selekcjonowane pod kątem maści. Natomiast państwo 
Jansen [2012] twierdzili, że widzieli srokate konie huculskie w Łuczy-
nie w 1995 i 2003 roku, jakkolwiek mogły to być także hodowane 
w Łuczynie krzyżówki koni huculskich z końmi zimnokrwistymi 
i kucami szetlandzkimi.

Na Węgrzech nie hoduje się koni srokatych. Rixa [2007], opisując 
hodowlę hucułów w tym kraju, wyraziła zdziwienie, że w akceptują-
cej konie srokate Polsce nielubiane są konie kasztanowate. W roku 
2012 trafiła jednak z Polski na Węgry pierwsza srokata klacz – gnia-
dosrokata Surma (Hroby XXI-50 – Sarmatka po Szafir).

W Austrii akceptowane są wszystkie wymieniane we wzorcu 
umaszczenia, choć hodowcy z Austrii nie mogą w tej sprawie dojść 
do porozumienia. Obecnie działają tam trzy instytucje uprawnione 
do prowadzenia ksiąg stadnych i jedna z nich (Stowarzyszenie 
Hodowców Koni Huculskich w Austrii – VZHÖ, które jest członkiem 
HIF) nie uznaje koni srokatych.

Bawarski Związek Hodowców Koni Małych i Ras Specjalnych, 
reprezentujący wszystkie landy Niemiec, od 2011 roku będący człon-
kiem HIF, nie uznaje koni srokatych, jakkolwiek istnieją w Niem-
czech hodowle, w których użytkowane są rozpłodowo konie srokate.

Według Popadiuk [2009] na początku XXI wieku na Ukrainie 
wśród koni huculskich (obecnie w innych krajach nieuznawanych 
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za rasowe) przeważały gniade i kasztanowate. Spotykana była maść 
kasztanowata ze złotym odcieniem, a także konie myszate, bułane 
i dereszowate. Ze wszystkimi umaszczeniami łączyła się pręga 
grzbietowa, czasem występowały pręgi na łopatkach i nogach. 
Natomiast na prezentowanych na oficjalnej stronie internetowej 
HIF [Hucul breed of horses in Ukraine 2010] zdjęciach z konkursów 
dla koni huculskich połączonych z próbą dzielności dla ogierów roz-
grywanych na Ukrainie od 2006 roku można zobaczyć konie: gniade, 
kare, skarogniade, myszate, bułane, kasztanowate i srokate, w tym 
konie z niewielkimi odmianami, a także konie dereszowate i o umasz-
czeniu srebrnym75, dotąd u koni huculskich nieopisywanym.
Ciekawy przypadek stanowiła klacz Fuleda, urodzona w 1952 roku 
w SK Jodłownik, córka bułanego ogiera Tarpan mierzyn76 (NN – 
NN) i gniadosrokatej klaczy Pisanka (Jeleń II – Agatka po NN). Po 
urodzeniu została opisana jako izabelowata, później zmieniono jej 
opis stwierdzając, że była albinosem. Ze względu na umaszczenie 
nie użyto jej w hodowli. Najprawdopodobniej była koniem maści 
cremello warunkowanej przez homozygotyczny układ alleli CcrCcr, 
jeśli jednak tak było, oboje jej rodzice musieli być nosicielami tego 
genu i także mieć umaszczenia przez ten gen rozjaśnione. Tak więc 
matka Fuledy, Pisanka, musiała być koniem jeleniosrokatym, a jej 
ojciec Tarpan – koniem jelenio-bułanym lub po prostu jelenim.

Innym interesującym przypadkiem jest urodzona w Polsce 
w 1991 roku klacz Natasza (Puszczyk – Natka po Neuryt) hodowli 
Edwarda Woźnego w Głuszycy, pierwotnie opisana jako skarogniada, 
córka karosrokatego ogiera i gniadej klaczy, która straciła licencję 
siwiejąc. W taki sam sposób utraciła prawo do licencji urodzona 
w 2001 roku w stadninie koni Łuczyna w Rumunii, sprowadzona do 
Polski klacz Hada (Ousor IX – Hroby XXI-89 po Hroby XXI), córka 
skarogniadego ogiera i bułanej klaczy. Osiwiała także urodzona 

75 Konie srebrne mają krótkie włosie od jasnobrązowego do ciemnobrązowego (cze-
koladowego), a włosie długie (grzywę i ogon) prawie białe lub słomiane z domieszką czar-
nych włosów. Konie jasne mogą być podobne do kasztanów z jasnym długim włosiem, 
a ciemniejsze przypominają brudne kasztany (brak u nich jednak czerwonego odcienia 
sierści), a na dolnych częściach kończyn występują u nich pojedyncze czarne włosy. Maść 
ta jest warunkowana przez gen dominujący. W przypadku koni srebrnych można zidenty-
fikować, z jakimi genami innych maści (czyli np. gniadej, karej itd.) współdziała gen srebrny.

76 Mierzyny – prymitywne konie niewielkiego wzrostu, hodowane w dawnej Polsce.
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w Czechach w 2003 roku u Lubomira Kuchara, sprowadzona do Pol-
ski klacz Linda (Goral Pedro – Lucina po Gurgul VII) (fotografia 19), 
opisana wcześniej jako jasnomyszata, córka gniadego ogiera i ciemno-
myszatej klaczy. W czasie I Międzynarodowego Ogólnozwiązkowego 
Czempionatu Koni Huculskich w Stadl-Paura w Austrii w 2009 roku 
zaprezentowano siwego wałacha Bonito ex Ousor IX-53 (Ousor IX – 
756 Hroby XXI-72 po Hroby XXI), syna skarogniadego ogiera i gniadej 
klaczy, urodzonego w 2000 roku w stadninie koni Łuczyna w Rumu-
nii, a obecnie znajdującego się w Austrii. Umaszczenie siwe warunko-
wane jest jednak przez gen dominujący, a więc każdy siwy koń musi 
mieć przynajmniej jednego siwego rodzica. A skoro wedle dostępnych 
danych umaszczenie to od lat 60. w populacji koni huculskich nie 
występuje, nie powinny już pojawiać się siwe konie huculskie. Jac-
kowski [2009d] podaje zresztą, że możliwe jest, że rodowód wałacha 
Bonito nie jest prawdziwy i przytacza informację, że jego matka stała 
na Węgrzech u prywatnego hodowcy w jednej stajni z siwym ogierem 
Dahoman. Niczego takiego nie ustalono jednak w stosunku do opisa-
nych wcześniej klaczy (co oczywiście nie wyklucza nieprawdziwego 
rodowodu). Ciekawy jest też fakt, że według oficjalnych rodowodów 
Hada i Bonito mają tego samego ojca, a ich matki są siostrami. Może 
być to jednak tylko przypadek. Rodowody Hady i Bonita są najpraw-
dopodobniej błędne – pozwala nam tak sądzić przykład z tej samej 
hodowli, siwy koń Hrodan, opisany przez Jansen [2011]. Sprowadzony 
do Austrii ze stadniny w Łuczynie w Rumunii wraz z matką, myszatą 
klaczą Hroby XX-46 (Hroby XX – 671 Ousor VIII-11 po Ousor VIII), 
urodził się w 1997 roku, według wystawionego mu dokumentu miał 
być synem ogiera Goral XIX (po Goral XVI). Jansen [2011] podaje, że 
Goral XIX jest od klaczy 359 Goral XIV-18 (Goral XIV – 162 Hroby X-8 po 
Hroby X cz.), natomiast u Jackowskiego [2004a] znajdziemy informa-
cję, że ogier ten jest synem klaczy 466 Pietrosu VIII-31 (Pietrosu VIII – 
340 Ousor IV-130 po Ousor IV rum.), lub [2005d] klaczy Pietrosu VIII-61 
(po Pietrosu VIII). Przy czym ten drugi zapis zapewne jest skutkiem 
literówki. W przypadku konia Hrodan ustalono, że prawdopodob-
nie jego ojcem był siwy ogier półkrwi arabskiej Dahoman XXXI-132. 
Jansen [2011] podała także inne przykłady błędów i nieścisłości 
w rodowodach koni z Łuczyny, co razem może wskazywać na pewien 
chaos panujący w dokumentacji stadniny.



140

Fotografia 19. 
Sprowadzona do Polski 
z Czech klacz Linda 
(Goral Pedro – Lucina po 
Gurgul VII), urodzona 
w 2003 roku, opisana jako 
jasnomyszata, później 
osiwiała (fot. Marian Siejak)
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Włos koni huculskich jest gęsty i gruby, a sierść letnia różni się od 
zimowej. Latem włos jest lśniący i krótki, za to zimą gruby, matowy 
i długi nawet do 5 cm. U źrebiąt zimowa okrywa często schodzi całymi 
płatami. Także odcień włosa różni się latem i zimą. Zimą z reguły jest 
ciemniejszy niż latem. Vincenz [1982] tak opisywał to zjawisko: 

[…] konie Szumejów przemieniły się wiosennie. Zazula wyjaśniała niebieskawo, 
jej grzywa i uszy zaróżowiły się, oczy obwiodły się białymi okularami. A Klin 
z myszatego bułana wyłuskał się letnim karoszem. […] konie górskie […] zmie-
niają barwy podobnie jak sarny, nie tak wyraźnie, ale za to wszechstronniej. 
Toteż, kiedy zaczęto je rejestrować urzędowo, ze zmienioną porą roku barwa 
zarejestrowana zostawała tylko na papierze. Połonina przemalowuje je śmie-
lej i trwalej niż najsłynniejsi z końskich malarzy […]. Niesforne uwłosienie we 
współpracy ze światem wypromieniowuje z koni górskich barwy, dla których 
żaden hipognasta dotąd nie wynalazł nazwy.

Wnętrze uszu u koni huculskich jest zamknięte gęstym pędzlem 
włosów, co stanowi charakterystyczną dla górskich ras ochronę 
przed deszczem, wiatrem lub śniegiem. Żuchwa i broda są także 
gęsto porośnięte włosiem.

Konie huculskie odznaczają się obfitym owłosieniem grzywy 
i ogona. Miewają u nasady ogona tzw. czapkę, to jest okrywę z wło-
sia, pokrywającą właściwy ogon. Hackl [1938] twierdził, że u hucułów 
w typie tarpana krótka grzywa źrebaków i roczniaków jest stojąca 
i kładzie się zwykle dopiero w trzecim roku życia, rzadko jednak cał-
kowicie, ponieważ odrosty zwykle sterczą pionowo w górę.

Starzewski [1927] twierdził, że u niektórych koni huculskich może 
brakować kasztanów77 na tylnych nogach lub mogą one nie występo-
wać wcale. Poddał on badaniu 66 koni huculskich z okolic Żabiego, ze 
stada ogierów w Sądowej Wiszni i z prywatnej stadniny braci Menc-
lów w Pawełczu. Spośród nich 7 koni nie miało kasztanów, a 9 miało 
je tylko na przednich nogach. Nie spotkałam się ze wzmiankami 
o braku kasztanów w późniejszych publikacjach, osobiście nigdy 
też nie widziałam konia huculskiego bez nich. Również wszystkie 
hucuły znajomych hodowców i użytkowników koni tej rasy miały 

77 Kasztany – należą do rogowych wytworów skóry, występują na wewnętrznej 
stronie przedramienia i poniżej stawu skokowego. Prawdopodobnie są to pozostałości 
po opuszkach palców, które mieli przodkowie koni. U koni szlachetnych kasztany są 
małe, natomiast u koni cięższych zwykle bywają o wiele większe.
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kasztany na wszystkich nogach. Tak więc pod tym względem albo 
żyjące niegdyś konie huculskie różniły się od współczesnych (co jest 
mało prawdopodobne, gdyż z pewnością zostałoby to odnotowane 
w innych współczesnych Starzewskiemu źródłach), albo Starzewski 
nie zauważył kasztanów u opisywanych przez siebie koni np. z racji 
obfitego owłosienia.

Konie huculskie późno osiągają swój pełny rozwój (w zależności 
od sposobu żywienia i utrzymania dopiero między czwartym a pią-
tym rokiem życia) i być może z tego powodu dłużej niż inne rasy 
zmieniają umaszczenie ze źrebięcego na dorosłe. Źrebięta często 
rodzą się gniade i w wieku 2 – 4 lat zmieniają maść na skarogniadą 
lub ciemnomyszatą, a czasem nawet na karą.

4.5. Zdrowie

Konie huculskie są wytrzymałe i bardzo odporne na choroby, dobrze 
znoszą też trudne warunki atmosferyczne takie jak zimno i silne 
opady. Kario [1996] twierdził, że hucuły nie chorują na zołzy78, morzy-
sko79 czy mięśniochwat80, a po przebytych chorobach szybko rege-
nerują siły. Holländer [1938a] podawał jednak, że często zapadają na 
dychawicę i rozedmę płuc. Potwierdzał to także Hackl [1938] pisząc: 
Nie będzie przesadą stwierdzenie, że co trzeci lub co czwarty [hucuł] 
jest dychawiczny. Uważał jednak, że nie należy się dychawicą w przy-
padku hucułów zbytnio przejmować: 

Zbyt rygorystyczna ocena dychawiczności i wykluczenie dychawicznych koni 
z hodowli są niewskazane w przypadku tej rasy, zwłaszcza przy niedostatecznej 

78 Zołzy – bardzo zaraźliwa, ciężka choroba bakteryjna młodych koni, charaktery-
zująca się powstawaniem ropni, głównie w gruczołach podszczękowych, i zapaleniem 
górnych dróg oddechowych, któremu towarzyszy gęsta biała lub żółta wydzielina z nosa.

79 Schorzenia powodujące ból brzucha u koni ogólnie nazywa się kolką lub 
morzyskiem.

80 Mięśniochwat – powodowany jest przez kwas mlekowy kumulujący się w tkance 
mięśniowej i niszczący włókna mięśniowe. Choroba może kończyć się śmiercią konia. Do 
wywołujących ją przyczyn należą: nadmiar węglowodanów w paszy, dieta uboga w sód, 
dieta uboga w potas, dieta o wysokiej zawartości wapnia i niskiej zawartości fosforu, nie-
dobór witaminy E i selenu, choroby układu oddechowego wywołane wirusem herpes koni 
typu pierwszego i wirusem grypy koni, przekroczenie możliwości treningowych konia.
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liczbie osobników typowych. Gdyby wyłączyć z hodowli każdą dychawiczną 
klacz, to już dawno hucuły by wymarły. Gdyby dychawiczność była dziedziczna, 
to 100% potomstwa musiałoby być obecnie dychawiczne. Ważne jest zwrócenie 
uwagi na jej przyczynę. Dychawiczność pochodząca od spożywania wyłącznie 
siana i przebytych zapaleń płuc nie jest „dychawicznością dziedziczną”. A prze-
cież było regułą na Huculszczyźnie, że konie od najmłodszych lat zimą jadły 
stęchłe, spleśniałe siano, a zapalenie płuc i zołzy przebywały niezauważenie. 
Wskazówka, że „matka też była dychawiczna” o niczym nie świadczy. O klaczy 
z reguły nic nie wiedziano. Nie znano jej pochodzenia. Wiedziano tylko, że pew-
nego letniego dnia […] padła na górze pod workiem z mąką z powodu dychawicy 
mając lat trzydzieści ileś. I dzięki takiej właśnie informacji przyczepiono jej ety-
kietę klaczy z „wadą dziedziczną”. Nikt jednak nie pamiętał, że przez dwadzieścia 
osiem lat, a nawet więcej, ze źrebakiem czy bez, czasem ciężarna i dychawiczna, 
przenosiła przez górskie szczyty worki z mąką i beczki z bryndzą.

Według Kario [1996] narośla kostne i kozińce81 należą u koni hucul-
skich do rzadkości. Hackl [1938] twierdził, że szpat82 z powodu postawy 
podsiebnej i pracy pod dużymi obciążeniami kiedyś występował czę-
sto, ale w czasach Hacklowi współczesnych miał pojawiać się tylko 
u koni ciężko pracujących przy zrywce drewna i w ciężkich zaprzę-
gach, a w przypadku normalnego użytkowania prawie się nie zdarzał.

Według Hackla [1938] konie huculskie są w stanie sprostać bez 
podków każdemu rozsądnemu ich wykorzystaniu. Podeszwa ich 
kopyta jest dobrze wysklepiona. Rzadko występują kopyta zwęża-
jące się.

Hucuły są długowieczne. Krzemień i Kario [1991] podali, że 
hucuły żyją ponad 30 lat, Holländer [1938a] zapewniał, że widział 
dwudziestodziewięcioletnią klacz w dobrej kondycji, która dosko-
nale pracowała. Podał także informacje o klaczy (matce licencjo-
nowanego ogiera Kikacz), która dożyła 36 lat. Siejak [2004a] twier-
dził, że na Ukrainie klacz Juła w wieku lat 33 urodziła normalne, 
zdrowe źrebię. Duruttya [1981] opisał użytkowaną w stadninie koni 
Murań w Czechosłowacji urodzoną w 1944 roku klacz 118 Irma 

81 Koziniec – nadgarstek wysunięty mocno do przodu. Koziniec może być wro-
dzony i stanowi wówczas głównie wadę urody lub nabyty, co świadczy o uszkodzeniu 
ścięgien.

82 Szpat – narośl kostna na wewnętrznej stronie stawu skokowego, powstała na 
skutek zapalenia okostnej. Może dawać o sobie znać jedynie kulawizną przy ruszaniu 
lub po ciężkiej pracy. Może też jednak doprowadzić do całkowitego unieruchomienia 
stawu.
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(280 Gurgul – Valuta po NN) zwaną Stará Irma, która żyła 33 lata, 
a w wieku lat 30 urodziła jeszcze zdrowe źrebię, klacz Blastovička 
(od Gurgul Stano), która była potem użytkowana w hodowli. Nie 
są to pojedyncze przypadki. Urodzony w 1911 roku w stadninie koni 
Łuczyna ogier 472 Goral-21 (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I) żył 
28 lat. Urodzona w 1930 roku w Stadninie Braci Menclów w Nisko-
łyzach klacz Pastuszka (490 Goral-12 – Polanka po 461 Hroby I-4) 
żyła 26 lat, a ostatniego źrebaka urodziła na 6 miesięcy przed śmier-
cią. Klacz 6 Šulka Ousor 2 – 1 (Ousor-2 Mirko – 28 Čalfa po 290 Gur-
gul-3) urodzona w 1969 roku w SK Murań w Czechosłowacji żyła 
35 lat, a ostatniego źrebaka urodziła, mając 28 lat – był to ogier Gur-
gul Bavor (po Gurgul Goro), użytkowany potem w hodowli. Klacz 
Hreczka Khc 260 (Burłak – Zięba po Cukor-Gurgul-5) urodzona 
w 1975 roku w SK Siary żyła 33 lata, ostatniego źrebaka urodziła, 
mając 24 lata. Klacz Terka Khc 239 (Trop – Basta po Bijok) urodzona 
w 1975 roku u Władysława Majchrowicza w Skawie żyła 32 lata, ostat-
niego źrebaka urodziła, mając 26 lat. Klacz Hala Khc 258 (Burłak – 
Astra po Cukor-Gurgul-5) urodzona w 1975 roku w SK Siary, również 
żyła 32 lata, a ostatniego źrebaka urodziła, mając 19 lat. Klacz Dzie-
wanna Khc 155 (Hroby V-22 – Wiosenka po Orzech) (fotografia 20) 
urodzona w 1971 roku w SK Siary żyła 29 lat, ostatniego źrebaka uro-
dziła, mając 27 lat. Jej słynny syn Jaśmin Khc 132 (po Zefir) urodzony 
w 1977 roku w SK Siary padł na cztery miesiące przed swoimi trzy-
dziestymi urodzinami. Klacz Amazonka ex Lalka Khc 187 (Zygzak – 
Agenda po Orzech) urodzona w 1972 roku u Zofii Zięby w miejscowo-
ści Kosina żyła 29 lat, ostatniego źrebaka dała w wieku 24 lat. Klacz 
Murawa Khc 197 (Dioryt – Donica po Goral X) urodzona w 1980 roku 
w SK Siary żyła 29 lat, ostatniego źrebaka urodziła, mając 24 lata. Uro-
dzona w 1980 roku w Czechosłowacji klacz Halie (Gurgul V-2 Uran – 
Blastovička po Gurgul Stano) przeżyła 29 lat, ostatniego źrebaka 
urodziła, mając 25 lat. Klacze Doba Khc 152 (Goral X – Topola po 
Cukor-Gurgul-5) i Donica Khc 153 (Goral X – Ulga po Cukor-Gurgul-5) 
urodzone w 1971 roku w SK Siary dożyły wieku 28 lat, ostatnie źre-
baki dały, mając po 25 lat. Klacz Iluzja Khc 191 (Goral X – Astra po 
Cukor-Gurgul-5) urodzona w 1976 roku w SK Siary i klacz Palinka 
Khc 290 (Luzak – Nutria po Dioryt) urodzona w 1986 roku także 
w SK Siary żyły 32 lata. Iluzja nie była szeroko użytkowana w hodowli 
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(dała 4 źrebięta), Palinka dała 14 źrebiąt (w tym 4 po ogierach innych 
ras). Klacz Arka (Ousor-9 – Goral XII-8 Bludička po Goral XII) uro-
dzona w 1986 roku u Ivana Karbusicti w miejscowości Janova Hora 
w Czechach także przeżyła 32 lata.

Tomczyk-Wrona [2008] stwierdziła, że wiek ojca nie ma istotnego 
wpływu na pomiary biometryczne potomstwa w wieku trzech lat. 
Natomiast wiek matek taki wpływ ma. Najwyższymi średnimi war-
tościami trzech podstawowych pomiarów biometrycznych (wyso-
kość w kłębie, obwód klatki piersiowej, obwód nadpęcia) wśród koni 
zmierzonych przez Tomczyk-Wronę [2008] charakteryzowało się 
potomstwo urodzone przez klacze w wieku od 6 do 10 lat. Najmniej-
sze wartości pomiarów miały konie urodzone przez klacze w wieku 
do 5 lat. Wymiary potomstwa klaczy rodzących w wieku powy-
żej 10 lat plasowały się pomiędzy wymiarami potomstwa dwóch 
poprzednich grup, ale nie różniły się od nich istotnie statystycznie. 
Na podstawie swoich badań Tomczyk-Wrona [2008] stwierdziła, że 
w przypadku koni huculskich, będących rasą późno dojrzewającą, 

Fotografia 20. 
Gniada klacz Dziewanna 
Khc 155 (Hroby V-22 – 
Wiosenka po Orzech), 
urodzona w 1971 roku, 
na zdjęciu w wieku 
29 lat (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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najlepszym okresem do rodzenia źrebiąt jest wiek od 6 do 10 lat. Przy 
czym rozwój somatyczny potomstwa klaczy rodzących w wieku 
powyżej 10 lat nie odbiegał istotnie in minus od rozwoju potomstwa 
klaczy w wieku optymalnym.

Klacze huculskie cechuje łatwość w zaźrebianiu, brak proble-
mów z ciążą i niski poziom upadków źrebiąt (fotografia 21). Według 
Chrzanowskiego [1974] płodność83 klaczy huculskich w SK Siary 
w latach 1958 – 1970 wynosiła 87%, a klaczy małopolskich w tym 
samym czasie ogółem we wszystkich stadninach państwowych – 
75,5%. Brzeski i in. [1988] stwierdzili, że źrebność84 klaczy huculskich 
w SK Siary w latach 1959 – 1980 wynosiła średnio 85,81%, a płodność – 
83,06%. Najwyższą źrebność i płodność, liczącą aż 100%, odnotowano 
w 1968 roku, w tym roku nie odnotowano też żadnych upadków źre-
biąt. Najniższą źrebność (71,42%) i płodność (64,28%) zanotowano 
w 1980 roku. Gancarz i in. [2002a] podają, że w latach 1985 – 2001 śred-
nia płodność ogółu klaczy huculskich wynosiła 80,6%, przy czym 
interesujące jest, że wyższa była płodność klaczy utrzymywanych 
systemem tabunowym, bezstajennym (92,7%), niż klaczy utrzymy-
wanych systemem alkierzowym (77,4%). Także do rozrodu dłużej 
wykorzystywano klacze z systemu tabunowego, a najczęstszą przy-
czyną padnięć źrebiąt utrzymywanych w tabunie było zagryzienie 
przez wilki. Gancarz [2005] powtórzyła swoje badania w 2005 roku. 
Średnia źrebność klaczy utrzymywanych systemem tabunowym 
wyniosła wtedy 95,4%, płodność wynosiła 86,8%, a odchów źrebiąt 
utrzymywał się na poziomie 97%. Bardzo podobne wyniki Gancarz 
[2006] zaprezentowała w 2006 roku. Średnia źrebność klaczy utrzy-
mywanych systemem tabunowym w rejonie Bieszczadów wyniosła 
92,7%, a płodność 89,5%. Podanymi przyczynami upadków źrebiąt, 
zresztą nieczęstych, były wypadki losowe (ataki wilków, niedźwiedzi 
i utonięcia). Podobne przyczyny upadków źrebiąt huculskich podał 
Duruttya [1981], który podsumował okres trzydziestoletniej działal-
ności stadniny koni Murań. Procent upadków w stadninie wynosił 
5,7%, a przyczyną utraty źrebiąt były głównie wypadki (rozszar-
panie przez wilki, upadek w przepaść, wpadnięcie pod pociąg itp.). 

83 Płodność – procent urodzonych źrebiąt w stosunku do klaczy krytych.
84 Źrebność – procent klaczy źrebnych w stosunku do klaczy krytych.
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Fotografia 21. 
Klacze huculskie są 
w stanie rodzić na 
pastwisku bez pomocy 
człowieka. Na zdjęciu 
klacz Borżawa (Wabigon – 
Bella po Puszczyk) 
i nowonarodzony 
Bandzior z Huculskiej 
Ostoi (po Puchacz) 
(fot. Beata Gan)
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Osobiście udało mi się ocenić, że średnia źrebność ogółu wpisanych 
do księgi stadnej klaczy huculskich, które zakończyły już karierę 
rozpłodową, w ciągu całego trwania kariery wynosiła 88,52%, śred-
nia płodność wynosiła 86,19%, a współczynnik odchowu źrebiąt 
wynosił 98,13% [Kwiecińska 2007a].

Rekordzistką w liczbie urodzonych źrebiąt jest klacz Wadera  
Khc 729 (Wabigon – Wrzawa po Rygor), urodzona w 1992 roku u Sta-
nisława Myślińskiego w Polanie, która dała ich aż 21 (fotografia 22). 
Klacz Zięba Khc 141 (Cukor-Gurgul-5 – Sosenka po Hroby) uro-
dzona w 1967 roku w SK Siary dała ich 19. 18 źrebiąt dały klacze: 
Dziewanna Khc 155 (Hroby V-22 – Wiosenka po Orzech) urodzona 
w 1971 roku w SK Siary, Salamandra Khc 254 (Jaśmin – Donica po Goral 
X) urodzona w 1985 roku w SK Siary, Fama Khc 188 (Jaśmin – Ircha po 
Goral X) urodzona w 1986 roku w SK Siary, Nisa Khc 278 (Nawał – Odno-
wa po Goral XIII-4) urodzona w 1990 roku u Stanisława Myślińskiego w 
Polanie, Polanka Khc 646 (Wakat – Parta po Elf) urodzona w 1991 roku 
także u Stanisława Myślinskiego i Lawa Khc 459 (Luzak – Okrusz-
ka po Afekt) urodzona w 1992 roku u Andrzeja Marka w Bujakowie.

Bordzoł i  Jackowski [2008] analizowali wybrane zagadnie-
nia związane z rozrodem w Bieszczadzkim Parku Narodowym 
(Wołosate). Wykazali, że w różnych latach odsetek matek zaźrebia-
jących się w pierwszym cyklu rujowym był różny i wynosił od 53,84% 
w 2007 roku (nietypowa ciepła zima, ochłodzenie wiosną) do 81,82% 
w 2000 roku i 87,5% w 2004 roku. Najwyższą źrebność odnotowano 
w latach 2005 i 2006 – po 96,42%, natomiast najniższą w 2003 roku 
(42,85%) i 2004 roku (59,25%), ale w latach tych stwierdzono wystą-
pienie w pogłowiu koni huculskich w Wołosatem znacznej zachoro-
walności na arteritis85. 

Według Bordzoł i Jackowskiego [2008] zaobserwowana skutecz-
ność ogierów kryjących na przestrzeni 15 lat w hodowli w Wołosa-
tem była bardzo różna. Wskaźnik źrebności wynosił od 43,75% dla 
Puchacza Khc 275 (Prislop X-8 – Puszka ex Prislop X-4 po Prislop X) 
i 56,72% dla Semena Khc 284 (Jaśmin – Spisa po Ousor I) (oba sta-
nowiły w okresie wykrycia arteritis) do 75,56% dla Ousora VIII-50  

85 Wirusowe zapalenie tętnic koni (equine viral arteritis, EVA) – zakaźna choroba 
wirusowa koni, która prowadzi do poronień u źrebnych klaczy.
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Khc 250 (Ousor VIII rum. – Goral XV-41 po Goral XV rum.), 76,92% 
dla Safiana Khc 170 (Marmur – Idylla po Hroby V-22) i 77,78% dla 
Fryderyko Khc 206 (Okoń – Fajka po Rewir).

Konie huculskie dobrze wykorzystują paszę, ich dzienne zapo-
trzebowanie na pokarm jest niewielkie. W dawnych czasach konie 
te przez cały rok przebywały na połoninach, jedynie w czasie ostrej 
zimy znajdowały schronienie w prowizorycznych stajniach. Ich 
jedyną paszą latem była trawa, a zimą siano. Tylko konie ciężej 
pracujące (np. przy zrywce drewna) były dokarmiane kukurydzą, 
a w zamożniejszych gospodarstwach owsem.

Od przełomu XIX i XX wieku zaczęło pojawiać się pytanie, czy 
powinno się dawać koniom huculskim owies, czy nie. Według 
Hackla [1938] pytanie to nigdy by się nie pojawiło, gdyby kierownic-
two stadniny w Łuczynie, zamiast dbać jedynie o najkonieczniejsze 
poprawki związane z eksterierem, nie starało się zwiększyć rozmiaru 
hodowanych koni, niezależnie od typu rasowego. Tak więc na wio-
snę 1903 roku przejściowo, w celu normalizacji wzrostu, ustalono 
2 kg owsa dla młodzieży jako normę. Według Hackla [1938] hucuły 
żywione w sposób naturalny na pastwiskach, a w zimie wyłącznie 

Fotografia 22. 
Klacz Wadera Khc 729 
(Wabigon – Wrzawa 
po Rygor), urodzona 
w 1992 roku u Stanisława 
Myślińskiego w Polanie, 
która dała 21 źrebiąt. Na 
zdjęciu w wieku 19 lat 
w SKH Skarbiec rodzi 
na pastwisku ogierka 
Wilczur (po Bandita). 
Wiele jej źrebiąt przyszło 
na świat w ten sposób 
(fot. Katarzyna Majewska)
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sianem, są leniwe i przyzwyczajone do poganiania, na łatwej drodze 
oszczędzają siły przed miejscami, które wymagają więcej wysiłku, 
a hucuły wychowane na twardym pokarmie (owsie) zmieniają się nie 
do poznania, szaleją bez opamiętania, gdy tylko zostają wypuszczone 
ze stajni na powietrze.

Zechner [2009] uważał, że duże znaczenie dla zachowania typu ma 
zapewnienie tej rasie zbliżonych do naturalnych warunków chowu 
i żywienia.

Uzębienie koni huculskich jest niezwykle mocne. Zęby są ście-
rane wolniej niż u ras kulturalnych, w związku z czym konie te często 
są uznawane za młodsze, niż są w rzeczywistości.

Hucuły dobrze krzyżują się zarówno z końmi ras szlachetnych, 
jak i z końmi zimnokrwistymi, przy czym cechy koni huculskich 
dziedziczone są zawsze silniej. Szczególnie silnie dziedziczony jest 
niski wzrost, który u mieszańców nie przekracza 150 cm w kłębie. 
Mieszańce hucułów odznaczają się zwłaszcza głębokością klatki pier-
siowej i krótkonożnością, dobrym charakterem, łagodnością, oraz 
chęcią ciągnięcia, wytrzymałością w pracy i niewybrednością, jeśli 
chodzi o paszę.

4.6. Struktura genetyczna populacji i inbred

Na podstawie pełnych rodowodów stwierdziłam [Kwiecińska 
2007a], że spośród 117 założycieli polskiej populacji koni huculskich 
można było na początku XXI wieku wyodrębnić 6 założycieli rodów 
męskich86, 14 założycielek utrwalonych rodzin żeńskich, 13 kla-
czy mogących w przyszłości założyć swoje rodziny, 14 „ojców kla-
czy” (ogierów, które przekazały swoje geny tylko poprzez żeńskich 
potomków) i 70 „matek ogierów” (klaczy, które przekazały swoje geny 
tylko poprzez męskich potomków)87. Za założycieli rasy uznawane 

86 W niniejszej książce stosuję nieco inny podział i nazewnictwo rodów i rodzin 
niż pozostali autorzy publikacji dotyczących koni huculskich (którzy również nie są 
w tej kwestii jednomyślni). Przyczyny takiego podejścia będą wyjaśnione w rozdziałach 
dotyczących historii rasy.

87 Ponieważ od czasu tamtych badań uzupełniłam wiele starych, brakujących 
rodowodów, a do Polski napłynęły kolejne zagraniczne konie, liczba klaczy mogą-
cych utrwalić swoje rodziny żeńskie oraz liczba, „ojców klaczy” i „matek ogierów” we 
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są wszystkie konie, na których kończą się rodowody współcześnie 
żyjących zwierząt. Są to zatem konie huculskie o nieznanym pocho-
dzeniu lub takie, których pochodzenie jest obecnie niemożliwe do 
ustalenia. Do założycieli zaliczane są również konie innych ras użyte 
w hodowli hucułów.

Według teoretycznych obliczeń w puli genów koni huculskich uro-
dzonych w Polsce w latach 1999 – 2003 w niewielkim stopniu występo-
wały geny innych ras / gatunków: koni shagya (Liktor – ojciec ogiera 
Tarpan ex Szczepko – 0,52%), koni Przewalskiego (76 Uran – ojciec 
ogiera Rokoš – 0,01%), haflingerów (99 Campi – ojciec klaczy Sava – 
0,005%), koni fiordzkich (Dychov – ojciec klaczy 116 Dychov – 0,002%) 
i koni biłgorajskich (846 Runa – matka ogiera Rokoš i nieznana z imie-
nia matka ogiera Tarpan ex Szczepko – 0,53%) [Kwiecińska 2007a].

W ramach swoich badań [Kwiecińska 2007a] ustaliłam na podsta-
wie pełnych rodowodów teoretyczny udział genów założycieli rodów 
męskich i założycielek utrwalonych w polskiej hodowli rodzin żeń-
skich u źrebiąt huculskich urodzonych w Polsce w latach 1999 – 2003 
(tabele 9 i 10). Nie stwierdziłam przy tym znaczących różnic udziału 
genów założycieli rodów męskich pomiędzy źrebiętami z poszcze-
gólnych rodów (tabela 9). Udział genów ogiera Pietrosu był nawet 
niższy u koni z tego rodu (0,89%) niż u źrebiąt z rodu Gorala (1,06%) 
i Hrobego (0,93%). Najliczniej reprezentowany był ród Gurgula 
(429 źrebiąt). Spowodowane było to szerokim wykorzystaniem w roz-
rodzie słynnego przedstawiciela tego rodu, ogiera Jaśmin Khc 132 
(Zefir – Dziewanna po Hroby V-22) i jego potomków (patrz ogiery 
kryjące w SK Siary i SKH Gładyszów). Spośród 1412 źrebiąt urodzo-
nych w latach 1999 – 2003 tylko 30 pochodziło z rodu Polana, jedy-
nego polskiego rodu męskiego. Ogiery z tego rodu były użytkowane 
w hodowli poza Polską tylko w Austrii, w Niemczech i na Węgrzech, 
przy czym hodowle te były mało liczne.

Większe różnice udziału genów zaobserwowano w stosunku do 
założycielek rodzin żeńskich, choć w przypadku większości rodzin 
(Agatki, Aglai, Bajkałki, Laliszki, Nakonecznej, Połoniny, Sroczki, 
Wrony i Wydry) nadal mało znaczące (tabela 10). Geny Czeremchy 

współczesnej populacji koni huculskich mogą być nieco inne. Niemniej jednak nie są 
to różnice tak duże, żeby zmieniły tendencje prezentowane przez podane wartości.
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nie występowały u koni z rodzin: Aglai, Laliszki, Nakonecznej, Redy 
i Wrony, a geny Zyrki u koni z rodzin: Agatki, Bajkałki, Czeremchy 
i Góralki Nowosądeckiej. Świadczy to o niskim wykorzystaniu ogie-
rów będących synami klaczy z tych rodzin. Geny Góralki Nowo-
sądeckiej nie występowały u koni z rodziny Nakonecznej. Geny 
klaczy Reda wystąpiły tylko u koni z tej rodziny i z rodziny Wydry. 
W hodowli do tego czasu użyty był tylko jeden ogier pochodzący 
od klaczy z tej rodziny – jasnogniadosrokaty Olimp Khc 241 (Okoń – 
Gloria po Szafir) urodzony w 1995 roku u Andrzeja Marka w Buja-
kowie, który pozostawił po sobie jednego potomka. Wysoki udział 
genów Wydry u koni ze wszystkich rodzin był spowodowany sze-
rokim użyciem w rozrodzie ogierów z tej rodziny: gniadego ogiera 
Orzech Khc 35 (Wipczyj – Wyderka po NN) urodzonego w 1960 roku 
(patrz ogiery kryjące w SK Siary) i gniadosrokatego ogiera Wabigon 
Khc 187 (Ocel – Jagódka po Zefir) urodzonego w 1988 roku w SK Siary 
(w latach 1991 – 2003 kryjącego w prywatnych stadninach: „Tabun” 
w Polanie i Serednie Małe) (fotografia 23). Najliczniej reprezentowana 
była rodzina Połoniny (283 źrebięta). Najmniej źrebiąt pochodziło 
z rodzin Redy (28) i Zyrki (27).

Podobny teoretyczny udział genów założycieli rodów męskich 
i założycielek rodzin żeńskich u wszystkich źrebiąt urodzonych 
w latach 1999 – 2003, niezależnie od ich przynależności do poszcze-
gólnych rodów i rodzin, świadczy o tym, że u koni huculskich nie 

udział genów założycieli

założyciele rodów 
męskich

Go Gu H O Pi Po

Goral (Go) 9,75 9,61 9,90 9,24 9,44 8,97

Gurgul (Gu) 4,79 5,38 4,49 4,41 5,13 5,04

Hroby (H) 6,10 5,86 5,71 5,25 5,73 5,98

Ousor (O) 2,20 1,88 2,09 3,87 3,29 1,77

Pietrosu (Pi) 1,06 0,39 0,93 0,84 0,89 0,35

Polan (Po) 3,15 2,49 2,27 2,54 2,91 3,62

liczba koni 
z poszczególnych rodów

367 439 269 141 166 30

Tabela 9. 
Udział genów [%] 
założycieli rodów 
męskich u urodzonych 
w latach 1999 – 2003 
źrebiąt wywodzących się 
z poszczególnych rodów 
[Kwiecińska 2007a]
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była nigdy prowadzona „hodowla na linię”, mająca na celu kumulację 
genów cennego przodka, a rodzina czy ród zawsze były pojmowane 
czysto formalnie. Nie należy jednak zapominać, że tylko z ojca na 
syna przekazywana jest kopia chromosomu Y pochodzącego od 
założyciela rodu, a tylko z matki na córkę zapis genetyczny zawarty 
w mitochondrialnym DNA (mtDNA)88. Zmusza nas to do kontynu-
owania choćby tylko formalnych rodów męskich i rodzin żeńskich. 
Odgrywają one ogromną rolę w utrzymaniu zmienności genetycznej 

88 Ten rodzaj DNA występuje w cytoplazmie komórki jajowej, natomiast nie 
występuje w plemnikach, tym samym przekazywany jest wyłącznie w linii żeńskiej. 
Każdą linię żeńską charakteryzuje inny haplotyp (wspólnie przekazywana grupa alleli) 
mtDNA, a więc są one względem siebie całkowicie odrębne.

udział genów założycielek

założycielki rodzin 
żeńskich

A Ag B Cz GN L N P R S Wo Wr Wy Z

Agatka (A) 3,03 1,18 2,1 1,97 1,93 1,22 1,33 1,66 2,33 2,18 1,6 2,17 1,49 1,82

16 Aglaia (Ag) 0,17 0,47 0,1 0,06 0,2 0,14 0,17 0,11 0,1 0,19 0,17 0,09 0,13 0,09

Bajkałka (B) 0,1 0,04 3,21 1,6 0,02 0,05 0,16 0,15 0,06 0,03 0,01 0,37 0,09 1,1

Czeremcha (Cz) 0,08 0 0,01 0,83 0,06 0 0 0,02 0 0,07 0,01 0 0,03 0,06

Góralka Nowosądecka (GN) 0,02 0,14 0,14 0,11 0,46 0,12 0 0,17 0,16 0,05 0,1 0,1 0,16 0,37

Laliszka (L) 0,02 0,39 0,19 0,18 0,4 1,16 0,3 0,4 0,16 0,24 0,5 0,21 0,37 0,54

Nakoneczna (N) 0,36 0,3 0,31 0,2 0,58 0,49 2,42 0,57 1,29 0,53 0,48 0,3 0,61 0,04

Połonina (P) 0,54 0,4 0,34 0,34 0,35 0,37 0,31 0,72 0,65 0,46 0,37 0,4 0,39 0,38

Reda (R) 0 0 0 0 0 0 0 0 2,79 0 0 0 0,01 0

Sroczka (S) 0,74 0,43 0,39 0,42 0,35 1 0,84 0,59 0,1 1,75 0,76 0,19 0,69 0,33

Wołga (Wo) 0,23 0,51 0,72 0,61 0,33 0,55 0,27 0,48 0,04 0,2 1,02 0,31 0,54 0,2

Wrona (Wr) 0,71 0,98 0,83 0,69 0,38 0,99 1,01 1,01 1,37 0,54 0,87 1,38 1,23 0,82

Wydra (Wy) 3,91 4,18 3,88 6,26 3,68 4,41 4,18 4,66 4,21 4,29 4,46 4,63 5,89 3,2

Zyrka (Z) 0 0,22 0 0 0 0,14 0,16 0,29 0,43 0,07 0,16 0,16 0,13 2,4

liczba koni 
z poszczególnych rodzin

60 42 71 47 67 87 99 283 28 102 130 77 251 27

Tabala 10. 
Udział genów [%] 
założycielek rodzin 
żeńskich u urodzonych 
w latach 1999 – 2003 
źrebiąt wywodzących się 
z poszczególnych rodzin 
[Kwiecińska 2007a]
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populacji na możliwie wysokim poziomie. Dążenie do kontynuowa-
nia określonych linii wymusza na hodowcach pozostawienie w sta-
dzie ich przedstawicieli, nawet jeśli osobnicza wartość tych koni 
byłaby niewielka. W ten sposób w puli genowej populacji pozostaje 
możliwie szerokie spektrum genów, których obecność gwarantuje 
utrzymanie spokrewnienia koni na akceptowalnym poziomie, a tym 
samym zwiększa odporność populacji na występowanie depresji 
inbredowej89. Ma to szczególnie duże znaczenie w przypadku małych 
populacji, wywodzących się od niewielkiej liczby przodków.

Głażewska [2003] stwierdziła, że brak zróżnicowania rodowodo-
wego u koni nie oznacza, że brak jest również zróżnicowania gene-
tycznego pomiędzy liniami. Jest ono nieraz widoczne na podstawie 
różnic eksterieru u przedstawicieli różnych linii. Dzieje się tak za 
sprawą selekcji. Dwa konie o takim samym rodowodzie, czyli pełne 
rodzeństwo, mogą w znacznym stopniu różnić się od siebie gene-
tycznie. Tylko od hodowcy zależy, którego konia wybierze do dalszej 
hodowli. Z takich wyborów biorą się rozbieżności pomiędzy tym, co 
jest zapisane w rodowodach, a stanem faktycznym, czyli genotypem 
danego konia. Według Głażewskiej w przypadkach podobnych do tu 
opisanego hodowca powinien wybierać zwierzę o cechach charakte-
rystycznych dla reprezentowanej przez nie linii.

Olech [1984] ustaliła, że średni współczynnik inbredu90 koni hucul-
skich z SK Siary w 1984 roku wynosił 1,88%. Zwracała przy tym uwagę 
na bardzo wysokie spokrewnienie ogierów z klaczami, które mogłoby 
spowodować szybki wzrost poziomu inbredu w tej populacji.

Dwa lata później Brzeski i in. [1987] obliczyli średnie współczyn-
niki inbredu koni huculskich, który dla klaczy 3-letnich i starszych 
wyniósł 1,99%. Najwyższy, równy 25%, był u klaczy Hetka Khc 171 
(Hroby V-22 – Derka po Hroby V-22) urodzonej w 1975 roku. 24 klacze 

89 Depresja inbredowa objawia się m. in. spadkiem żywotności i odporności, 
zmniejszonymi zdolnościami rozrodczymi i ujawnieniem się recesywnych genów letal-
nych, czyli takich, które w układzie homozygotycznym prowadzą do śmierci organizmu.

90 Osobniki spokrewnione mogą mieć kopie tego samego genu pochodzące od 
wspólnego przodka. Połączenie gamet (komórek służących do rozmnażania płciowego, 
czyli jajeczek i plemników) przenoszących takie geny prowadzi do powstania homo-
zygot zwanych identycznymi. Współczynnik inbredu (oznaczany symbolem F) można 
określić jako prawdopodobieństwo uzyskania homozygoty identycznej. 
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spośród 60 nie były zinbredowane. U klaczy 2-letnich (urodzonych 
w 1984 roku) średni współczynnik inbredu wynosił 2,27%. Najwyższy 
miała klacz Reduta Khc 226 (Lemiesz – Kometa po Afekt) – 6,25%. 
3 klacze na 10 były niezinbredowane. Średni współczynnik inbredu 
klaczy rocznych (urodzonych w 1985 roku) wyniósł 1,64%, przy 
czym 5 spośród 11 było niezinbredowanych. Najwyższy był u klaczy 
Satyna Khc 306 (Luzak – Dziewanna po Hroby V-22) i Struga Khc 312 
(Luzak – Nutria po Dioryt) – 3,91%. Średni poziom inbredu ogierów 
wyniósł 1,71%. 4 ogiery na 15 nie były zinbredowane.

Kilkakrotnie liczyłam [Kwiecińska 2007a, Kwiecińska-Olszewska 
2013] średni współczynnik inbredu źrebiąt koni huculskich urodzo-
nych na terenie Polski w latach 1945 – 2012, w kolejnych badaniach, 
uzupełniając rodowody wstecz oraz pozyskując dane o kolejnych 
źrebiętach. Stąd biorą się drobne różnice w średnim współczynniku 
inbredu w poszczególnych latach w poprzednich publikacjach. Na 
potrzeby niniejszej książki obliczyłam inbred dla 9662 koni. Zmiany 
poziomu współczynnika inbredu przedstawiłam na wykresie 7. 

Fotografia 23. 
Gniadosrokaty ogier 
Wabigon Khc 187 
(Ocel – Jagódka po Zefir), 
urodzony w 1988 roku 
(fot. Joanna Będziejewska)
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Wzrastał on od 0,23% w 1945 roku, do 9,51% w 2000 roku. Doszło 
więc, niestety, do sytuacji przewidzianej przez Olech [1984]. W latach 
1950 – 1970 współczynnik inbredu wahał się od około 1% do 3%. Więk-
sze skoki poziomu inbredu pojawiły się w latach: 1946, 1965, 1972, 1975, 
1977 i 1983. Były one spowodowane wystąpieniem pojedynczych 
źrebiąt o bardzo wysokim współczynniku inbredu (od 12,50% do 
28,62%), które przy niewielkiej liczebności urodzonych w tym czasie 
koni (od 3 do 35) znacznie zaważyły na średnim wyniku. W latach 
2001 – 2008 średni współczynnik inbredu nieco spadł. Najniższy był 
w 2002 roku i wynosił 8,54%. Niestety, potem znowu zaczął rosnąć 
i w 2012 roku osiągnął poziom 9,33%.

Zwierzęta niezinbredowane występowały w populacji do roku 1974. 
Brzeski i in. [1987] odnotowali takie osobniki jeszcze w 1985, jakkolwiek 
obliczali współczynnik inbredu na podstawie rodowodów 5-pokole-
niowych, a nie pełnych, nie odnotowali więc inbredu powodowanego 
przez odleglejszych przodków. W późniejszych latach osobniki niezin-
bredowane pojawiły się tylko w latach: 1982, 1989 i 1991, były to jednak 
wywodzące się z hodowli terenowej konie o krótkich, częściowo nie-
znanych rodowodach: Hosadyna 4 W Rz (Umiar Khc 64 – Hala po NN) 
urodzona w 1982 roku, Pipi 2 W Wł (Puszczyk Khc 161 – Dukla po NN) 
urodzona w 1989 roku i Wanta 6 W Rz (Wakat Khc 179 – Gwiazdka po 
NN) urodzona w 1991 roku91. Potomkowie Hosadyny i Pipi byli uzna-
wani za hucuły, kuce i konie małe, o czym będzie jeszcze mowa w roz-
dziale 10.1. Gwiazdka z dużym prawdopodobieństwem nie była czy-
storasowym hucułem (jak podała Zarębska [2005], o jej pochodzeniu 
nie wiadomo nic, poza tym, że dziadek ze strony ojca był koniem arab-
skim). Córkę Wanty, urodzoną w 1995 roku klacz Wera (po Wabigon), 
uznano za hucuła, natomiast jej potomstwo z lat 1999 i 2004 opisano 
jako kuce, potomstwo z lat 2001 – 2003 jako hucuły, a potomstwo z lat 
2006 – 2008 jako konie małe, choć wszystkie jej dzieci były po ogie-
rach huculskich. Spośród „huculskiego” potomstwa Wery licencję 

91 Po dokonaniu obliczeń, tuż przed złożeniem książki do druku, natrafiłam jeszcze 
na ślad innych klaczy o niepełnych rodowodach opisanych jako hucuły. Są to: ciemno-
myszata Bardka 5 W Rz (Drop – NN), jasnogniada Fanga 8 W Rz (Fagot – NN) urodzona 
w 1987 roku, myszata Pora 1 W Łd (Pikling – NN) urodzona w 1990 roku, kara Sara 1 W Kr 
(Sagan – NN) urodzona w 1989 roku, jasnokasztanowata Toska 116 Wr (Banysz – NN) 
urodzona w 1998 roku. Jednak żadna z tych klaczy nie miała potomstwa z ogierami 
huculskimi.
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otrzymała wpisana do Rejestru Kuców i Koni Małych Westa (po 
Nokturn), urodzona w 2003 roku, której potomstwo uznawano za 
kuce, i Werona (po Fant), urodzona w 2001 roku, która otrzymała 
licencję jako klacz huculska i której potomstwo opisywano jako 
hucuły. Konie, których nie uznano za hucuły, zostały pominięte przy 
liczeniu współczynnika inbredu.

Urodzone w Polsce konie o najwyższym współczynniku inbredu, 
wynoszącym aż 33,17%, to potomstwo ogiera Lutek (Ori – Lawenda 
po Lubas). Są to urodzona w 2009 roku Pita (od Puzia po Lutek), 
urodzone w 2011 roku Parys (od Pruderia po Lutek), Picasso (Pronia 
po Lutek) i Pliszka (od Puzia po Lutek) oraz urodzone w 2012 roku 
Pandora (od Pronia po Lutek), Persej (od Pruderia po Lutek) i Pluton 
(od Puzia po Lutek).

Gancarz i in. [2002c], analizując dane 186 klaczy huculskich, odno-
towali związek wysokości współczynnika inbredu z długością 
użytkowania rozrodczego klaczy huculskich. Najdłużej były użyt-
kowane klacze niezinbredowane – średnio 11,8 sezonu, najkrócej 
wykorzystywano do rozrodu klacze z grupy o najwyższej wartości 
współczynnika inbredu powyżej 8%. Ponieważ Gancarz i in. badali 
klacze urodzone w latach 1985 – 2001, zastanawia pojawienie się 
klaczy niezinbredowanych, których było aż 22. Dokonując analiz 
współczynnika inbredu, stwierdziłam, że zwierzęta niezinbredowane 

Wykres 7. 
Średnie wartości współ-
czynnika inbredu [%] koni 
huculskich urodzonych 
w latach 1945 – 2012
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występowały w polskiej populacji koni huculskich tylko do 1974 roku 
[Kwiecińska 2007a]. Później pojawiały się tylko pojedyncze egzempla-
rze w latach 1982, 1989 i 1991. Były to jednak wywodzące się z hodowli 
terenowej konie o krótkich, częściowo nieznanych rodowodach, 
którym potem odebrano licencję ze względu na, „zbyt krótkie rodo-
wody”, o czym będzie jeszcze mowa. Być może u Gancarz i in. poja-
wiły się konie, „niezinbredowane” ponieważ do liczenia współczyn-
nika inbredu nie użyli oni pełnych rodowodów. W ich pracy nie ma 
jednak mowy o tym, jak wiele pokoleń zawierały rodowody, którymi 
się posłużono.

Na podstawie swoich badań stwierdziłam [Kwiecińska i Olech 
2008], że w polskiej populacji koni huculskich istnieje wysoce 
istotny92 statystycznie wpływ inbredu na źrebność i płodność, 
dotyczy on jednak bardzo małych wartości liczbowych we współ-
czynnikach rozrodu. Wzrost współczynnika inbredu o 1% powoduje 
spadek źrebności o 0,98%, a płodności o 1,03%. Natomiast poziom 
współczynnika inbredu nie wpływa na odchów źrebiąt huculskich. 
Udało mi się także stwierdzić [Kwiecińska 2007a] istotny statystycz-
nie wpływ poziomu współczynnika inbredu na wysokość w kłębie 
koni huculskich (wzrost współczynnika inbredu o 1% powodował 
spadek wysokości w kłębie o 0,07 cm) oraz wysoce istotny statystycz-
nie wpływ poziomu współczynnika inbredu na obwód nadpęcia koni 
huculskich (wzrost współczynnika inbredu o 1% powodował spa-
dek obwodu nadpęcia o 0,02 cm). Również w tym przypadku wpływ 
dotyczy bardzo małych wartości liczbowych, niemających znaczenia 
w hodowli.

Madocsai [2009] sugerował, że ponieważ rasa koni huculskich 
w swojej historii dwa razy (na skutek obu wojen) przeszła dra-
styczne zmniejszenie liczebności populacji („szyjka butelki”), to jej 

92 Gdy naukowo rozpatrujemy, czy między konkretnymi grupami istnieje fak-
tyczna różnica, czy też jest ona dziełem przypadku, posługujemy się testami statystycz-
nymi. Najpierw więc musimy postawić hipotezę, która najczęściej brzmi, że między 
grupami istnieje spowodowana jakimś czynnikiem różnica. Potem dokonujemy obli-
czeń wymaganych przez testy statystyczne. Gdy maksymalne dopuszczalne prawdopo-
dobieństwo popełnienia błędu przy nieodrzuceniu hipotezy jest równe 1%, mówimy, że 
różnice między grupami są wysoce istotne, a więc najprawdopodobniej nie są dziełem 
przypadku, a skutkiem działania czynnika, który nas interesował.
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zmienność genetyczna93 musi być bardzo niska. Z tego też powodu, 
a także dlatego, że według niego wszystkie prymitywne rasy koni 
z Europy Środkowo-Wschodniej wywodzą się od tarpana, postulo-
wał, że należałoby w hodowli koni huculskich na Węgrzech używać 
ogierów koników polskich, kuców sorraia94 i innych koni małych 
ras prymitywnych.

Tymczasem Kusza i  in. [2013] przeprowadzili badania DNA 
71 koni huculskich (51 z Węgier, 17 ze Słowacji, 3 z Austrii) na pod-
stawie których stwierdzili, że pomimo dwukrotnego efektu „szyjki 
butelki” rasa wykazuje stosunkowo dużą zmienność genetyczną. 
Badane konie reprezentowały wysoki poziom średniej heterozy-
gotyczności obserwowanej95 (70,6%). Również Trandžík i in. [2007] 
uzyskali podobny wynik dla hucułów ze Słowacji (przeanalizowali 
DNA 48 osobników), których poziom średniej heterozygotyczno-
ści wyniósł 73,8%. Według Georgescu i in. [2008] średnia hetero-
zygotyczność koni huculskich z Rumunii (przeanalizowano DNA 
60 osobników) jest nieco niższa i wynosi 66,2%. Nogaj i in. [2013] 
przeanalizowali DNA aż 5180 polskich koni huculskich (4041 osob-
ników urodzonych w latach 2001 – 2010, a 1139 przed rokiem 2001). Ich 
średnia heterozygotyczność była znacznie niższa i wyniosła tylko 
41,3%. Należy przy tym zauważyć, że na Słowacji występują konie 
huculskie, w których rodowodach można znaleźć osobniki innych 
ras (o czym będzie jeszcze mowa), a węgierska populacja w dużej 
mierze jest złożona ze zwierząt zakupionych w innych krajach, stąd 
zapewne bierze się wysoka heterozygotyczność koni z tych dwóch 
państw.

93 Zmienność genetyczna – naturalne różnice występujące w genotypie organi-
zmów jednego gatunku. Różnice te mogą powodować zmiany w fenotypie, np. inne 
umaszczenie. Zróżnicowanie genetyczne jest ważne dla odporności danego gatunku na 
wirusy i bakterie, które przy dużym zróżnicowaniu muszą przystosować się do więk-
szej liczby genotypów gospodarzy. Przy bardzo małym zróżnicowaniu jeden szczep 
wirusa lub bakterii może wręcz wybić całą populację lub gatunek.

94 Kuce sorraia prawdopodobnie są przodkami szlachetnych koni iberyjskich 
i występowały w tym regionie już w czasach starożytnych. W roku 1920 w niedostęp-
nym rejonie bagiennym pomiędzy rzekami Sor i Raia w Portugalii odkryto dziko żyjącą 
populację, z której utworzono stado hodowlane. Kuce sorraia mają 140 – 150 cm wzrostu, 
są maści myszatej i bułanej z pręgą grzbietową i pręgowaniem na kończynach.

95 Heterozygotyczność obserwowana (oznaczana symbolem Ho) – liczba hetero-
zygot w danym locus podzielona przez liczbę badanych osobników.
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Z powyższych danych wynika, że jedynie polskie konie huculskie 
są w dużej mierze homozygotyczne. Nie usprawiedliwia to jednak 
krzyżowania ich z innymi rasami, jako że u hucułów nie występuje 
silna depresja inbredowa.

Badałam również spokrewnienie pomiędzy klaczami i ogierami 
w niektórych polskich hodowlach hucułów [Kwiecińska 2007b]. 
Materiał do analizy stanowiły, według stanu z 2006 roku, rodowody 
ogierów wpisanych do VIII tomu Księgi Stadnej lub starszych, kry-
jących w Polsce w tamtym okresie (łącznie 156 osobników), oraz 
rodowody grup klaczy z SKH Gładyszów (55 sztuk) i hodowli pry-
watnych: Stadnina Koni Huculskich i Arabskich Izby (45 sztuk), 
SKH Serednie Małe (19 sztuk), SKH, „Tabun” w Polanie (20 sztuk) 
i SKH „Skarbiec” w Młodziakowie (6 sztuk). W tabeli 11 przedsta-
wiono średnie współczynników spokrewnienia wybranych ogie-
rów z grupami klaczy z poszczególnych stadnin – uwzględniono 
tu jedynie dane ogierów kryjących w rozpatrywanych stadninach 
oraz ogierów o najniższym i najwyższym średnim spokrewnieniu 
z ogółem rozpatrywanych klaczy.

Średni współczynnik spokrewnienia pomiędzy ogierem 
a grupą klaczy wahał się od 2,57% do 40,20% i w większości przy-
padków przekraczał 10%. Ogierami o najniższym średnim współ-
czynniku spokrewnienia z gładyszowskim stadem klaczy matek 
były: Puchacz Khc 275 (Prislop X-8 – Puszka ex Prislop X-4 po 
Prislop X) urodzony w 2000 roku u Janusza Szota w Iwkowej; 
Bandita Khc 192 (Ousor Zmrzlík Mars – Luna Gurgul Edo 2 – 6 po 
Gurgul Edo-2 Baltis) urodzony w 1996 roku, hodowli Hucul Club 
Praha z Czech; Hroby VII-25 Khc 212 (Hroby VII – 361 Ousor-12 po 
Ousor Muráň) urodzony w 1991 roku w SK Topolczanki na Sło-
wacji; Ousor VIII-50 Khc 250 (Ousor VIII – 601 Goral XV-41 po 
Goral XV rum.) urodzony w 1992 roku w SK Łuczyna w Rumunii. 
Żaden z analizowanych ogierów nie był niespokrewniony z choćby 
jedną klaczą z analizowanych grup. Te same ogiery, czyli: Puchacz, 
Bandita, Hroby VII-25 i Ousor VIII-50, były średnio najniżej spo-
krewnione z klaczami z pozostałych stadnin. Niskie spokrewnie-
nie ze stadem z Izb, Seredniego Małego, „Tabunu” i „Skarbca” wyka-
zywały także: Prislop IX-81 Khc 270 (Prislop IX – 637 Pietrosu IX-14 
po Pietrosu IX) urodzony w 1993 roku i Hroby XXI-50 Khc 213 
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(Hroby XXI – 450 Pietrosu VIII-23 po Pietrosu VIII) urodzony w roku 
1992, oba hodowli łuczyńskiej stadniny w Rumunii. SKH „Skarbiec” 
była jedyną analizowaną hodowlą, w której kryjący ogier (Bandita – 
fotografia 24) był w niewielkim stopniu spokrewniony z tamtej-
szym stadem klaczy matek (7,80%). Wartości spokrewnienia ogie-
rów z klaczami w podlegających analizie hodowlach były bardzo 
podobne. Wskazane ogiery najmniej spokrewnione z klaczami z ana-
lizowanych stadnin najprawdopodobniej były najmniej genetycznie 
podobne do całej populacji klaczy huculskich w Polsce. Jednak spo-
śród nich szerzej użytkowane w rozrodzie były tylko Ousor VIII-50, 
Hroby XXI-50 i Prislop IX-81. Niestety, nie wykorzystano należy-
cie pozostałych wymienionych tu nisko spokrewnionych ogierów. 
Na szczególną uwagę zasługiwały ogiery Hroby VII-25 i Puchacz. 
Niestety, Hroby VII-25 padł w 2007 roku, pozostawiając po sobie 
w Polsce tylko 8 rasowych źrebiąt (4 ogiery i 4 klacze). Niemniej 
jednak zauważalny lekki spadek poziomu inbredu na początku 
XXI wieku zapewne był efektem użycia tych ogierów w rozrodzie.

Peckiel [2007b] zwróciła uwagę, że warto zainteresować hodow-
ców mało rozgałęzionymi rodami, poświęcić tym rodom więcej uwagi, 
a z bogato reprezentowanych linii męskich do dalszej hodowli wybie-
rać jedynie pozytywnie sprawdzone na potomstwie reproduktory.

4.7. Usposobienie i temperament

Zarówno klacze jak i ogiery odznaczają się żywym temperamen-
tem i łagodnym usposobieniem, są inteligentne i cierpliwe, przyja-
cielskie w stosunku do człowieka. Dobrze traktowane szybko się 
uczą, w przeciwnym wypadku mogą stać się nerwowe i złośliwe. 
Nie zaobserwowano jednak u hucułów występowania wrodzonej 
złośliwości. Są to zwierzęta o wysokim zrównoważeniu reakcji ner-
wowych, co gwarantuje bezpieczeństwo osób na co dzień z nimi 
współpracujących.

Budzyński i in. [1991] prowadzili badania nad pobudliwością 
koni huculskich z SK Siary. Stwierdzili, że 49,5% klaczy było średnio 
pobudliwych, 29% spokojnych i 25,5% pobudliwych. Zdaniem auto-
rów wyniki te potwierdzają, że konie huculskie są spokojniejsze od 
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koni wielkopolskich96, małopolskich, koni czystej krwi arabskiej 
i koników polskich. Zauważyli także, że badane klacze huculskie 
charakteryzowały się dużą sprawnością procesów zapamiętywania, 
co uznali za przystosowanie do bytowania w warunkach górskich. 
Budzyński i in. [1991] zaobserwowali też, że hucuł bardziej pobudliwy 
ma krótszy, mniej wygodny i mniej efektowny ruch. Parę lat później 
Budzyński i in. [1995] rozszerzyli badania i porównywali pobudli-
wość nerwową głównych grup rasowych koni hodowanych w Pol-
sce (koni angielskich97, arabskich, małopolskich, wielkopolskich, 

96 Konie wielkopolskie – rasa wywodząca się od koni półkrwi, której odręb-
ność w sensie genetycznym i genealogicznym była kształtowana w drugiej połowie 
XIX wieku jako tzw. konie poznańskie. Oficjalnie została uznana w roku 1965. Są to 
konie wierzchowe o wysokości w kłębie 160 – 180 cm.

97 Konie pełnej krwi angielskiej – wszystkie konie tej rasy, selekcjonowanej 
w kierunku dzielności wyścigowej, wywodzą się od trzech ogierów orientalnych, 
które przybyły do Anglii w pierwszej połowie XVIII wieku (były to konie o imionach 
Godolphin Barb, Darley Arabian i Byerley Turk). Wraz z 500 klaczami stworzyły trzon 
rasy. Zarejestrowano je w pierwszej na świecie księdze stadnej, „General Stud Book”, 
w 1793 roku. Występuje u nich głównie umaszczenie gniade, kasztanowate, kare i siwe.

Fotografia 24. 
Gniady ogier 
Bandita Khc 192  
(Ousor Zmrzlík Mars –  
Luna Gurgul Edo 2-6 
po Gurgul Edo-2 Baltis) 
urodzony w 1996 roku, 
hodowli Hucul Club 
Praha z Czech, kryjacy 
w SK „Skarbiec” Katarzyny 
i Andrzeja Majewskich 
(fot. Katarzyna Majewska)
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SKH 
Gładyszów 
(55 sztuk)

SKHiA Izby 
(45 sztuk)

SKH 
Serednie 

Małe 
(19 sztuk)

SKH, 
„Tabun” 

(20 sztuk)

SKH, 
„Skarbiec” 

(6 sztuk)

Afisz 17,86# 9,82 9,57 9,64 8,58

Len 18,86# 18,91 16,54 14,28 20,39

Piaf 25,81# 17,51 16,34 16,76 13,11

Powiew 17,87# 10,62 10,37 10,34 8,79

Promień 21,28# 20,81 21,08 20 16,23

Rewir 26,02# 16,85 20,35 16,3 12,39

Sonet 15,32# 20,2 21,66 15,99 19,04

Okoń 14,2 21,63# 20,34 16,11 16,05

Saturn 18,21 17,21# 16,04 16,01 13,35

Wierch 18,73 23,61# 25,65 22,61 18,12

Wermut 12,05 15,12 16,93# 14,02 13,37

Jasmon 16,78 23,01 19,02 31,89# 22,59

Saracen 21,5 17,6 15,78 15,40# 13,31

Bandita 5,62 5,62 5,32 5,58 7,80# 

Hroby VII-25 6,45 5,34 5,18 5,67 6,85

Hroby XXI-50 12,79 4,54 4,41 5,13 4,47

Ousor VIII-50 6,7 5,55 4,41 5 4,57

Puchacz 5,41 2,73 2,57 2,96 2,67

Prislop IX-81 14,57 3,78 3,78 4,47 3,84

Kaduk 17,45 20,8 29,49 30,96 22,93

Wabigon 16,22 21,72 31,93 40,2 28,2

Wantos 17,45 20,8 29,49 30,96 22,93

Wikt 17,45 22,15 29,49 30,96 22,93

Włóczykij 16,65 22,71 27,86 30,63 23,53

Tabela 11. 
Średnie współczynników 
spokrewnienia wybranych 
ogierów z klaczami 
z poszczególnych stadnin. 
Krzyżykiem [#] oznaczono 
stadninę, w której użyt-
kowano danego ogiera 
[Kwiecińska 2007b]
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śląskich, zimnokrwistych, hucułów i koników polskich). W teście 
lękliwości najlepiej wypadły konie wielkopolskie (były najodważniej-
sze), a konie huculskie zajęły drugie miejsce. W testach w labiryncie, 
świadczących o różnych predyspozycjach koni w procesach zapa-
miętywania najlepiej wypadły konie zimnokrwiste, hucuły znowu 
zajęły drugie miejsce. Budzyński i in. [1995] stwierdzili, że istnieje 
duża współzależność między pobudliwością koni i ich inteligencją. 
Zdaniem autorów koń spokojniejszy jest bardziej inteligentny.

Hucuły nigdy nie traciły kontaktu z człowiekiem, co niewątpli-
wie przyczyniło się do ukształtowania ich charakteru i wykształ-
ciło, rzadką u innych ras, autentyczną potrzebę i chęć kontaktu 
z człowiekiem. Jednak, jak większość koni ras górskich, które nieraz 
musiały radzić sobie same, pozostają wielkimi indywidualistami, co 
przez osoby nie znające ich zbyt dobrze może być odbierane jako 
upór. Użytkowane w trudnym górskim terenie zapewnią swojemu 
jeźdźcowi bezpieczeństwo, ale nie podporządkują się w pełni prze-
wodnictwu człowieka i same będą wybierać drogę przez przeszkody 
terenowe. Dzięki temu jeździec może śmiało zaufać koniowi hucul-
skiemu w najtrudniejszych warunkach terenu górskiego, jeśli mu 
odda wodze i nie będzie przeszkadzać. W trakcie treningu, u koni 
huculskich użytkowanych w innych warunkach, ich upór udaje się 
pokonać.

Hackl [1938] wyrażał opinię, że hucuły utrzymywane w luksuso-
wych warunkach i przekarmiane owsem powinny być regularnie 
brane do pracy, w przeciwnym wypadku mają tendencję do pono-
szenia, tymczasem nawet przy połowicznie poprawnym utrzymaniu 
są dobroduszne, mądre i posłuszne. Przyzwyczajają się do swoich 
opiekunów, do ich głosu i zapachu. Można im wtedy w pełni zaufać. 
Są dobrymi końmi dla młodych i starych, a także w pełni sprawdzają 
się jako wierzchowce dla dzieci.

Broad [1991] uważała jednak czystorasowe hucuły za zbyt trudne 
jako wierzchowce dla dzieci. Stwierdziła także, że choć hucuły są 
miłymi zwierzętami o rytmicznym ruchu, to jednak trudno jest je 
rozpędzić. Za lepsze wierzchowce uznawała mieszańce koni hucul-
skich z końmi arabskimi i angielskimi.

Bielowski [1856], Sulimierski i in. [1880 – 1914] oraz Krzysztofo-
wicz [1909] uważali hucuły za płochliwe. Także Gregorowicz [1878] 
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twierdził, że zdarzają się wśród nich konie skore do ponoszenia 
i płochliwe. Witwicki [1863] pisał: bukowińskie hucułki są bardzo 
płochliwe, co nie tak bystrości krwi, jak raczej krótkiemu wzrokowi 
tych koni przypisać należy. Jednak nikt oprócz niego nie stwier-
dził, że hucuły widzą gorzej niż inne konie. Tymczasem Krzemień 
i Kario [1991] uważali, że konie huculskie są niepłochliwe i z reguły 
nie ponoszą, bo w środowisku górskim groziłoby im to niebezpie-
czeństwem. W chwilach zdenerwowania przeważnie stają w miejscu, 
co jest cenną cechą, zwłaszcza dla początkujących jeźdźców i dzieci. 
Spłoszone co najwyżej odskakują w bok, zawsze jednak wiedzą, czy 
nie ma tam ogrodzenia lub rowu. Takie właśnie „ponoszenie” opisał 
Vincenz [1983]: 

koń spłoszony łoskotem kół, jak się zdawało, chciał skoczyć w dół ku rzece, po 
czym skręcił, poniósł jeźdźca, przeleciał w wyścigowym tempie wśród operet-
kowej paniki, która zakończyła się głośnym śmiechem na całym gościńcu. Ten 
galop trwał bowiem tak długo aż koń zauważył jakąś kępkę trawy przy drodze. 
Przystanął przy niej.

Z własnego doświadczenia mogę stwierdzić, że oba powyższe 
stwierdzenia są prawdziwe. Hucuły, pracując na znanym sobie 
terenie, są dużo spokojniejsze od koni szlachetnych. Szybciej też 
przyzwyczajają się do rzeczy nowych, są w stanie znieść więcej „dzi-
wactw” swoich użytkowników związanych z jazdą w terenie, hipo-
terapią czy przygotowaniem do pokazów (fotografia 25). Są jednak 
bardzo spostrzegawcze i mogą je zaniepokoić jakiekolwiek zmiany 
w otoczeniu, takie jak choćby samochód zaparkowany w innym 
niż zwykle miejscu czy pojawienie się w stajni obcych, nietypowo 
ubranych osób. Podobne spostrzeżenia dotyczące hucułów możemy 
znaleźć u Vincenza [1981, 1983]: 

I płoszyć się, jak konie górskie w mieście. Na Szpyciach zimą czy wiosną, pod 
śnieżnymi nasypami nie zlękną się, to pewne. Choćby o dwa palce od nich góra 
lodu się stoczyła. Ani nie mrugną, uskoczą. A tam w mieście – na nic. 

Dalej: 

[…] konie górskie […] po zejściu w doliny uciekały w wyścigu z niedużym paro-
wozem na drodze do Słobody Rungurskiej, oszalałe od samego dymu parowozu 
i nawet ratować się nie dały, lecz naprzód w ucieczce, potem w furii cofania się 
wpychały wóz i siebie pod toczące się za parowozem wagony, powodując śmierć 
ludzi i swoją […]. 
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I dalej: 

[…] na zakręcie ku mostowi pociąg przesuwa się wprawdzie wolniej, za to groźnie 
ze świstem, zgrzytaniem i wizgiem piekielnym. Wówczas to […]. Konie górskie 
szaleją wzdłuż gościńca, rzucają się wraz z wozami w którąkolwiek stronę, byle 
się uratować. 

Kłopotliwa bywa też czasem doskonała pamięć tych koni, gdyż 
bardzo długo potrafią kojarzyć konkretne miejsce lub przedmiot 
z doznanym urazem. Źle znoszą pracę ze wszelkimi sprzętami krę-
pującymi im ruchy, jak na przykład wypinacze. Nie znaczy to jednak, 
że nie można w procesie pracy z nimi używać takich pomocy, a raczej, 
że w trakcie przyzwyczajania do nich koni, należy wykazać się dużą 
cierpliwością i delikatnością.

Hucuły odznaczają się bardzo silnie rozwiniętym instynktem 
stadnym. Rozdzielone ze swoimi towarzyszami lub zabrane w obce 
miejsca często donośnie rżą i stają się bardzo niespokojne. W stadzie 
koni huculskich istnieje hierarchia, która jest ściśle przestrzegana. 

Fotografia 25. 
Kara klacz Pliszka (Banysz – 
Pestka po Rygor), urodzona 
w 2003 roku u Iwony 
Zając-Ratajczak w Piasecz-
nie, dosiadana przez Jana 
Rutę (fot. Danuta Ruta)
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Jeśli zostanie ona naruszona, dochodzi wtedy do dość ostrych bójek, 
które jednak rzadko powodują większe kontuzje. Ogiery huculskie 
nie znoszą obecności innych samców (zazwyczaj nawet wałachów) 
i zawsze są gotowe do walki o pierwszeństwo w stadzie, dają sobie 
doskonale radę nawet z większymi od siebie ogierami innych ras. Nie 
znaczy to jednak, że ogiery huculskie nie mogą chodzić obok siebie 
w zaprzęgu. Zdarza się, że w trakcie ujeżdżania, tak ogiery, jak i wała-
chy mogą próbować zdominować osoby z nimi pracujące. Jednak 
stanowczość i konsekwencja w postępowaniu, skutecznie ukrócą 
takie zapędy.

Wśród hucułów zdarza się, że gdy matka, idąc do pracy, zosta-
wia źrebię, inne klacze ze stada opiekują się nim i karmią je. Czasem 
nawet można zobaczyć klacz huculską, która karmi jednocześnie 
dwa źrebaki, chociaż żaden nie jest jej dzieckiem. Tak bardzo spo-
łeczne zachowania może być korzystne w sytuacjach kryzysowych, 
gdy źrebię zostanie osierocone. Dowiodła tego klacz Fryza (Watażka – 
Funkja po Grajek) urodzona w 2003 roku u Bogusława Szmigielskiego 
w Rybotyczach, która w 2018 roku z powodzeniem odchowała swoje 
źrebię (klacz Fantazja z Białołęki po Prymus) i padłej po porodzie 
koleżanki stajennej klaczy Prima (Larry – P-Sita po Ori) – klaczkę 
Poezja z Białołęki (po Omar z Brzezia).

Kamieniak i in. [2002] zauważyli wysoką powtarzalność codzien-
nych stereotypów zachowań koni huculskich na pastwisku oraz 
codziennie przebywanej przez nie trasy. Najwyższą aktywność 
w pasieniu się hucułów oraz w ich przemieszczaniu się po pastwisku 
odnotowali w godzinach pomiędzy 9.00 a 12.00, a następnie w godzi-
nach 15.00 – 18.00.

Hucuły, przez wieki utrzymywane w sposób półdziki, nieraz 
musiały zbijać się ciasno w stado, żeby ochronić się przed zimnem 
czy drapieżnikami. Być może to sprawiło, że lepiej niż konie innych 
ras znoszą bliski kontakt fizyczny z końmi i ludźmi, a nawet same 
go szukają. Tak więc często, zwłaszcza przy brzydkiej pogodzie, 
możemy zobaczyć hucuły stojące bardzo blisko siebie (fotografia 26). 
Na jazdach prowadzonych na hucułach bardzo rzadko dochodzi do 
kopaniny, nawet jeśli niewprawni jeźdźcy wpadają na siebie. Nie jest 
niczym niespotykanym sytuacja, gdy koń, zatrzymując się w zastę-
pie, dotyka nosem zadu poprzednika. Dużo szybciej niż inne konie 
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Fotografia 26. 
Ciasno zbite stado klaczy huculskich z SKH Gładyszów na pastwisku 
w Regietowe Wyżnym (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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hucuł przyzwyczaja się także do tego, że w czasie zajęć hipoterapii 
terapeuta idzie bardzo blisko jego boku, asekurując siedzącego na 
grzbiecie pacjenta. Ta cecha koni huculskich ma też jednak nega-
tywne strony. Ich zachowanie może zostać uznane przez konie 
innych ras za „zbyt nachalne”, co stosunkowo łatwo wzbudza agre-
sję i utrudnia pojedynczemu hucułowi aklimatyzację w niehucul-
skim stadzie. Utrudnia też pracę z hucułami metodami naturalnymi, 
ponieważ konie te wymagają znacznie silniejszych bodźców, niż ich 
szlachetni pobratymcy, żeby zauważyły, że człowiek jest niezadowo-
lony z ich zachowania.

Zarębska [2006b] zaobserwowała, że gdy ogier huculski jest utrzy-
mywany w tabunie razem z klaczami, nie rezygnuje ze spółkowania 
nawet wówczas, gdy większość klaczy jest już pokryta, najwyraźniej 
więc dla ogiera jest to seks uprawiany dla przyjemności. Jak dalej 
pisze Zarębska, zdarzenia takie miały miejsce, gdy stado odpoczy-
wało po intensywnym pasieniu się, pogoda była ładna i nie dokuczały 
owady. Ogier wybierał wtedy jedną ze swoich ulubionych klaczy, 

Fotografia 27. 
Konie huculskie często, 
zwłaszcza przy ładnej po-
godzie, odpoczywają leżąc. 
Na zdjęciu młody ogier na 
pastwisku w Gładyszowie 
(fot. Joanna Będziejewska)
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podchodził do niej i zaczynał obwąchiwać. Adorowana klacz często 
nie protestowała, ale zachowywała się zupełnie inaczej, niż będąc 
w rui – stała spokojnie, nie kopała i nie wydawała dźwięków. Ogier 
zaś odgrywał cały spektakl zalotów zakończony nieskutecznym sko-
kiem. Potem następowało wzajemne skubanie, a wreszcie obydwoje 
w pełnej harmonii podejmowali wspólną drzemkę. Podobnie poza 
okresem rui niektóre klacze, zwłaszcza te o wyższej pozycji w hie-
rarchii „podrywały” ogiera, wykazując niejednokrotnie zadziwiającą 
aktywność i konsekwencję w próbach zwrócenia na siebie uwagi.

Jaklińska [za Jakubowska 2019] zaobserwowała, że choć w sta-
dzie mogą być osobniki, które nie bardzo za sobą przepadają, to gdy 
pojawi się jakieś zagrożenie (pogodowa niespodzianka, obcy pies czy 
nawet wilk), stają wobec niebezpieczeństwa razem, niezależnie czy 
się wzajemnie lubią czy nie, stanowią jedność.

4.8. Użytkowanie koni huculskich

4.8.1. Koń huculski jako koń roboczy
Pierwotnie konie huculskie były głównie zwierzętami jucznymi, 
wykorzystywanymi na górskich bezdrożach. Potrafiły przenieść 
towary o masie 100 – 150 kg, nawet na odległość 100 km w ciągu 
jednego dnia. Jak trafnie stwierdził Pickeral [2011], odznaczają się 
nieproporcjonalną do wzrostu siłą. Oprócz dosiadających ich Hucu-
łów konie te musiały dźwigać również cały ich ekwipunek. Jako konie 
juczne wykorzystywała je również armia austro-węgierska (w tym 
także Legiony Polskie w czasie I wojny światowej). Czechosłowacja 
używała ich do podobnych celów w czasie II wojny światowej. W Pol-
sce na początku XXI wieku rozważano takie wykorzystanie koni 
huculskich przez armię w Afganistanie, z czego jednak zrezygnowano.

Mróz [2004b] pisał, że według cesarsko-królewskiego regulaminu 
wojskowego w Austro-Węgrzech wymagano od hucułów zdolności 
do przeniesienia juków o masie 180 kg (czyli ciężaru dochodzącego 
do połowy ich masy ciała) na odległość 35 km w trudnym terenie.

Vincenz [1938] tak opisywał prace koni jucznych: 

Konie szły szeregiem płajami i graniami, jeden koń luźno uwiązany do drugiego. 
Wybierano konie bywalce, odważne, samodzielne, karnie idące w szeregu. […] 
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A koń przewodnik nie mniej się liczył niż przewodnik człowiek. Znał ścieżki, 
znał ich niebezpieczeństwa, z drogi nie zboczył, nawet gdyby go kto pędził, słu-
chał tylko swoich gazdów, dla obcych wrogi, mógł być nawet groźny. Z daleka 
wietrzył dzikie zwierzęta, stawał, wciągał powietrze, chrapał lub rżał głucho, 
ostrzegając ludzi i konie.

Konie huculskie użytkowane były także jako siła pociągowa 
w rolnictwie. Mimo iż Bielowski [1856], Sulimierski i in. [1880 – 1914] 
oraz Barański [1884] twierdzili, że hucuły nie nadają się do pociągu, 
to jednak Holländer [1938a] chwalił ich wytrwałość w pracy na roli 
i podawał, że u Wiktora Abrahamowicza w Targowicy (pow. horodeń-
ski) widział konie pochodzące po ogierze huculskim (46 Hroby) od 
rozmaitych klaczy roboczych. Konie te dobrze pracowały w inten-
sywnym gospodarstwie pszenno-buraczanym, a niektóre z nich były 
tak masywne jak małe ardeny. Brzeski i Jackowski [1988] twierdzili, 
że hucuły cechuje inteligencja, wytrwałość i ambicja w pracy, dzięki 
czemu mogą być przydatne w rolnictwie, zwłaszcza w terenie gór-
skim. Według Cześnik [2001] para hucułów z powodzeniem może 
w gospodarstwie zastąpić jednego konia zimnokrwistego.

Czasami konie huculskie były także używane do zrywki drewna, 
gdzie swoją mniejszą masę ciała rekompensowały sprytem i siłą 
mięśni. Do ciężkich prac leśnych hucuły były z powodzeniem 
użytkowane w Stadninie Koni Murań w latach 50. i 60. XX wieku 
w Czecho słowacji. Hroboni [1959] podawał, że przeprowadzono 
tam próbę wydajności pracy w warunkach górskich kilku ras koni. 
Oprócz hucułów poddano próbie lipicanery, konie półkrwi arabskiej, 
konie Furioso98 i Noniusy99. Hucuły wykazały się największą wydaj-
nością w stosunku do wagi żywej. Ponadto były one w stanie praco-
wać znacznie dłużej niż konie innych ras. Niektóre klacze ze stadniny 
Murań pracowały w lesie przez 9 lat, z pewną tylko ulgą w okresie 
wysokiej źrebności, a mimo to w wieku 14 – 16 lat miały zupełnie 
zdrowe nogi. Jednak w dawnych czasach konie huculskie nigdy nie 

98 Furioso – rasa koni półkrwi, wyhodowana w XIX wieku w Mezőhegyes (obecnie 
na Węgrzech). Nazwa pochodzi od imienia protoplasty rasy, ciemnogniadego ogiera 
pełnej krwi angielskiej Furioso (Privateer – Miss Furey po Whalebone), urodzonego 
w 1836 roku.

99 Noniusy – rasa koni półkrwi, wyhodowana w XIX wieku na Węgrzech. Nazwa 
pochodzi od imienia protoplasty rasy, ogiera półkrwi.
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miały większego znaczenia w pracach leśnych. Przy zrywce drewna 
w skrajnie trudnych warunkach Huculi oszczędzali zdrowie koni, 
zdając się na siły ludzkie. Koni używali jedynie jako siły pociągowej 
do transportu drewna na wozach.

Holländer [1938a] twierdził, że para dobrze utrzymanych hucu-
łów zdoła uciągnąć ciężar 2500 kg po dobrej, równej drodze, a w lek-
kim zaprzęgu konie huculskie potrafią kłusować z szybkością koni 
półkrwi. Budionny [1950] uważał natomiast, że para hucułów może 
uciągnąć taki ciężar na nierównej drodze na dystansie 20 – 25 km. 
Mróz [2004b] podał, że według cesarsko-królewskiego regulaminu 
wojskowego para hucułów powinna była przeciągnąć 2800 kg na 
odległość 28 km w ciężkim terenie. Moisieienko [1984] twierdził, że 
widział hucuły ciągnące wóz z ładunkiem o masie 2 ton, a Krzemień 
i Kario [1991] w swojej książce przytoczyli opowieść o parze klaczy 
huculskich, które wyciągnęły ciężki wóz z podmokłego rowu, którego 
wcześniej nie były w stanie ruszyć duże konie ani ciągnik, zapadając 
się w grząskim gruncie. Budionny [1950] przytoczył natomiast infor-
mację, że para dwuletnich ogierów huculskich w zaprzęgu przez 
półtorej doby (z przerwą na noc) przeszła 180 km (z Turja Remety do 
Niżnich Warot). Budionny zaznaczył jednak, że ze względu na bardzo 
młody wiek koni tego typu próby nie powinny być powtarzane.

Przed pierwszą wojną światową Anglia kupowała hucuły do 
pracy w kopalniach.

Przy budowie kolejki linowej na Kasprowy Wierch (1987 m n.p.m.) 
w latach 1935 – 1936 ekipie około tysiąca ludzi przy wnoszeniu materia-
łów na górę pomagały konie huculskie. Również do otwartego 29 lipca 
1938 roku Obserwatorium Państwowego Instytutu Meteorologicznego 
zbudowanego na szczycie Popa Iwana (2022 m n.p.m.) prawie 500 ton 
sprzętu hucuły wniosły na grzbietach lub wciągnęły na specjalnie do 
tego celu zrobionych dwukołowych wózkach. Później, po wybuchu 
II wojny światowej, 18 września 1939 roku, polska załoga wraz z częścią 
sprzętu załadowanego również na konie huculskie ewakuowała się 
na stronę węgierską. Podobno także użyto koni huculskich jako siły 
pociągowej przy budowie portu w Gdyni (1921 rok).

Według Moisieienko [1984] w kołchozach i sowchozach ZSRR 
wykorzystywano hucuły do obsługi stad bydła i owiec wypasanych 
na wysokogórskich pastwiskach.
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4.8.2. Koń huculski w sporcie, rekreacji i hipoterapii
Chody koni huculskich są energiczne. Hucuły chętnie galopują pod 
jeźdźcem, przy czym według Rixy [2007] są w stanie rozwinąć pręd-
kość 38 km/h. Wykazują zdolność do skoków. Chętnie poruszają 
się kłusem, dorównując prędkością dużym koniom. Ich krok jest 
krótki, z silnym zgięciem kolan. Hucuł, kiedy pozostawi mu się swo-
bodę, idzie, silnie obciążając kończyny przednie, jakkolwiek przy 
nawet niewielkich trudnościach terenu jest w stanie natychmiast 
przełożyć obciążenie na kończyny tylne, co powoduje, że uzyskuje 
pewność kroku w terenie stromym, śliskim, na podłożu piargowym 
czy podmokłym. Im bardziej stromy teren, tym zgięcie kolan jest 
większe, a krok krótszy. Czasem, zwłaszcza przy schodzeniu z góry, 
hucuły kołyszą się na boki. Bez protestu są gotowe do pracy na pod-
łożu pełnym przeszkód, ale odmówią wszystkiego, co przekracza 
ich siły i co ich instynkt uzna za niebezpieczne. Prawocheński [1948] 
pisał, że chód przednich nóg hucuła jest dość wysoki, dzięki czemu 
koń przestępuje wszelkiego rodzaju nierówności drogi bez ich 
potrącania.

Gregorowicz [1878] twierdził, że koń huculski jest w stanie bez 
problemu przeskakiwać wysokie ogrodzenia – byle głową dostał 
do wysokości płotu. Chwalił on konie huculskie jako konie wierz-
chowe. Te o miernym temperamencie uważał za doskonałe stępaki, 
na których wygoda jazdy dorównuje jeździe bryczką. O kłusakach 
o ostrym temperamencie pisał, że noszą lekko i są bardzo szybkie 
(lecą kłusem, jak kula; niosą lekko gdy drugi obok galopować musi), 
ostrzegał jednak, że zdarzają się wśród nich konie skore do pono-
szenia i płochliwe.

Ze względu na dużą łagodność hucuły są przydatne do nauki 
jazdy konnej, zwłaszcza dla dzieci. Ich niski wzrost i sympatyczne 
usposobienie pozwalają łatwo oswoić się dzieciom z nową sytuacją, 
jaką jest znalezienie się na końskim grzbiecie. Do lekcji jazdy często 
mogą być używane nawet ogiery. W SKH Gładyszów dwuipółletni 
chłopiec jeździł samodzielnie na gniadosrokatym ogierze czoło-
wym Jaśmin Khc 132 (Zefir – Dziewanna po Hroby V-22) urodzonym 
w 1977 roku w SK Siary. Ten sam ogier w trakcie obozów nauko-
wych w latach 1992 – 1993 z powodzeniem pracował w hipoterapii. Na 
grzbiecie Jaśmina ćwiczyła także grupa woltyżerska, a na zdjęciach 
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w publikacjach o koniach huculskich można zobaczyć go w roli 
konia do skijöringu100. Jaśmin nie był przypadkiem odosobnionym. 
Osobiście miałam okazję prowadzić hipoterapię na terenie Zagrody 
Huculskiej Ślepowrony na myszatosrokatym ogierze Festyn Khc 202 
(Hroby XXI-50 – Fikcja po Rewir) urodzonym w 2000 roku w SKH Gła-
dyszów, należącym do państwa Małgorzaty i Mariusza Witczaków 
(fotografia 29).

Hucuły bardzo dobrze sprawdzają się w terenie nawet pod nie-
zbyt doświadczonymi jeźdźcami. Na ujeżdżalni mogą okazać się 
jednak końmi trudnymi dla początkujących, którzy właśnie zaczy-
nają jeździć samodzielnie po kilku lekcjach na lonży. Duży indywi-
dualizm, chęć przewodzenia i samodzielnego podejmowania decy-
zji, a także niechęć do nadmiernego wydatkowania energii, która 
niegdyś w górach była bardzo korzystna, oraz mocny instynkt 
stadny i olbrzymia inteligencja sprawiają, że hucuły potrafią spra-
wić uczącym się jazdy konnej wiele kłopotów. Na korzyść hucułów 
przemawia jednak ich łagodność i cierpliwość oraz fakt, że szkolenie 

100 Skijöring – sport zimowy polegający na wyścigu narciarzy ciągniętych przez 
zwierzęta (pojedynczego konia lub psi zaprzęg) albo pojazd motorowy.

Fotografia 28. 
Kara klacz Wigilia Khc 770 
(Ousor VIII-50 – Wesoła 
po Hawrań), urodzona 
w 2000 roku u Marka 
Wawrzyka w Kowalewicach 
w roli konia do skijöringu 
(fot. Danuta Ruta)
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hucułów na poziomie podstawowych elementów sztuki jeździeckiej 
jest dość łatwe.

Ze względu na powyższe zalety hucuły polecane są również oso-
bom w podeszłym wieku. Nie tylko bowiem dzieci mogą jeździć na 
tych koniach, które bez trudu noszą na grzbiecie obciążenie równe 
⅓ swojej wagi (ok. 100 – 110 kg).

Hucuły mogą pełnić funkcję „konia rodzinnego”, służąc wszyst-
kim członkom rodziny jako wierzchowiec, dzieciom jako przyjaciel 
(a zdarza się, że i opiekun), a rodzicom jako koń do zaprzęgu i na przy-
kład lekkich prac polowych lub ogrodniczych.

W latach 60. do Anglii sprowadzono grupę klaczy huculskich 
i  jasnomyszatego ogiera Frukt Khc 13 (Wujek – Grzęda kn. po 
Myszak kn.) urodzonego w 1952 roku w SK Jodłownik. One same, jak 
i ich potomstwo hodowane w czystości rasy i mieszańce z końmi peł-
nej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, udowodniły swoją przy-
datność w sporcie w klasie pony, jakkolwiek Broad [1991] uważała czy-
storasowe hucuły za zbyt trudne jako wierzchowce dla dzieci. Uznała 
także, że choć hucuły są miłymi zwierzętami o rytmicznym ruchu, 
to jednak trudno jest je rozpędzić. Za lepsze wierzchowce uznawała 
mieszańce koni huculskich z końmi arabskimi i angielskimi.

Mimo to hucuły mogą z powodzeniem konkurować z zachod-
nimi rasami kuców. Niektóre osobniki nawet bez systematycz-
nego treningu potrafią skoczyć 130 – 140 cm. Dowodziły tego na 
wielu pokazach i  zawodach. W  czasie pokazów małych koni 
w Lublinie w 1990 roku ciemnogniady ogier czołowy z SKH Głady-
szów Rewir Khc 166 (Marmur – Jemioła po Hroby V-22) urodzony 
w 1984 roku w SK Siary zajął drugie miejsce w konkursie skoków, 
a na pokazach małych koni w Sielinku w 1996 roku inny ogier czo-
łowy z SKH Gładyszów dosiadany przez prezesa stadniny Włodzi-
mierza Kario, ciemnogniady Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po Luzak) 
urodzony w 1988 roku w SK Siary, również był drugi – w konkur-
sie potęgi skoku, pokonując wysokość 130 cm. Według relacji pra-
sowej Deszczyńskiej [1998] równie wysoki skok oddała klacz 
Nostra, wygrywając konkurs potęgi skoku w trakcie III Dni Hucul-
skich w 1998 roku. W księgach stadnych koni huculskich nie spo-
sób znaleźć konia o takim imieniu (choć pojawia się ono w różnych 
relacjach prasowych), niemniej jednak w 2001 roku dosiadałam 
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w Gładyszowie klaczy o oficjalnym imieniu Wilejka, nazywanej cza-
sem przez pracowników stadniny Nostrą. Prowadzone na początku 
XXI wieku badania krwi wykazały, że rodowód Wilejki zamieniono 
z rodowodem Noteci, więc Wilejka-Nostra, z którą miałam do czy-
nienia, tak naprawdę była klaczą Noteć (Largo – Olcha ex Oktawa 
po Dioryt), urodzoną w 1996 roku w SKH Gładyszów. Tym samym 
najprawdopodobniej to Noteć była klaczą, która oddała ten rekor-
dowy skok.

Ciemnomyszata klacz Sulima (Suseł – Płocha po Margiel) uro-
dzona w 1996 roku zdobyła brązowy medal w Pucharze Polski w sko-
kach dla kuców w 2009 roku, wicemistrzostwo Polski w skokach 
w 2009 roku, brązowy medal na zawodach w skokach w Halowym 
Pucharze Polski w Jaszkowie w 2010 roku i mistrzostwo Opolszczy-
zny w 2010 roku. Wiele razy wygrywała finały klasy C101 na zawodach 

101 Klasa C w skokach – wysokość przeszkód do 130 cm.

Fotografia 29. 
Myszatosrokaty 
ogier Festyn Khc 202 
(Hroby XXI-50 – Fikcja 
po Rewir) w czasie 
zajęć hipoterapii. Konia 
prowadzi żona właściciela, 
Małgorzata Zembrzuska- 
-Witczak. Po drugiej stronie 
konia idzie autorka książki 
(fot. Mariusz Witczak)
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ogólnopolskich dla kuców. W konkursach klasy P102 wygrywała 
z dużymi końmi. W 2009 roku zajęła drugie miejsce w rankingu 
klasy C, a w 2010 roku – pierwsze. Gniady ogier Puszkar Khc 276 
(Sonet – Pielnia po Rygor) urodzony w 1999 roku w Odrzechowej 
w 2009 roku w Zabajce ukończył na czysto konkurs skoków w kla-
sie LL103, mierząc się z dużymi końmi. Myszatosrokaty wałach Szlak 
(Saracen – Szamanka po Jasmon) urodzony w 2004 roku u Stanisława 
Myślińskiego w Polanie (fotografia 30) także mierzył się w zawodach 
w skokach z dużymi końmi. W 2010 roku pod Aleksandrą Wieczorek 
wygrał konkurs do 80 cm, a w konkursie do 90 cm był drugi. Kary 
wałach Szajbus (Paw – Sara po Jaśmin) urodzony w 2005 roku 
u Piotra Iskrzyckiego w Brennej, dosiadany przez Jagodę Bojaczuk 
w 2012 roku sięgnął po tytuł Mistrza Śląska Kuców i Małych Koni 
w skokach. Myszata klacz Czapla (Rewir – Całka po Hroby XXI-50) 
urodzona w 2008 roku w SKH Gładyszów i bułany ogier Pączek 
(Natan – Pantera po Szafir) urodzony w 2013 roku u Tadeusza Pędzioła 
z Lublina także dobrze radzą sobie w zawodach skokowych dla kuców.

Kara klacz Finezja Khc 251 (Ocel – Olszówka po Zefir) urodzona 
w 1988 roku w SK Siary startująca w barwach klubu, „Kuclandia” 
z podwarszawskich Książenic zaprezentowała się jako koń wszech-
stronny. Na zawodach okręgowych zdarzało jej się pokonywać duże 
konie w konkursach skoków klasy LL. Jej największymi sukcesami 
w konkursach skoków były: brązowy medal w Mistrzostwach 
Makroregionu w 1999 roku i czwarte miejsce w Mistrzostwach War-
szawy i Mazowsza w 2000 roku. Finezja startowała także w kon-
kursach WKKW104 dla kuców. W 1998 roku zajęła czwarte miejsce 
w Mistrzostwach Polski, a w 1999 roku – piąte. Udawało jej się rów-
nież zdobywać medale w rajdach długodystansowych. Jej syn, kary 
wałach Farmer (po Margiel, urodzony w 1992 roku u Wacława Łobosa 
w Książenicach), także startował w zawodach w skokach, reprezen-
tując barwy OJK „Pegaz”.

102 Klasa P w skokach – wysokość przeszkód do 110 cm.
103 Klasa LL w skokach – wysokość przeszkód do 90 cm.
104 WKKW (Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego) – konkurencja jeździecka 

składająca się z trzech prób, z reguły rozgrywanych na przestrzeni trzech dni. Pierwszą 
jest ujeżdżenie, drugą – próba terenowa, czyli tzw. kross (dawniej druga próba składała 
się z kilku części, a kross był jedną z nich), trzecią – konkurs skoków przez przeszkody.
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Jasnogniady wałach Chwatko (Elf – Huryska po Hroby V-22) uro-
dzony w 1988 roku w SK Siary pod koniec lat 90. wywalczył wicemi-
strzostwo Polski w WKKW w klasie kuców. Gniadosrokaty wałach 
Likier (Fant – Luba po Litmirz) (fotografia 31), urodzony w 2001 roku 
u Mariana Mikołajewicza w Nielepicach, podczas halowych zawo-
dów regionalnych w Bolęcinie w 2008 roku pod Nikolettą Woźniczką 
zajął ex aequo miejsce pierwsze-dziewiętnaste w konkursie dokład-
ności LL bez rozgrywki i ex aequo miejsce pierwsze-trzecie w kon-
kursie do 70 cm dla kuców na dokładność bez rozgrywki, a podczas 
Mistrzostw Małopolski Kuców i Małych Koni w WKKW w Bolęci-
nie w 2008 roku pod tym samym jeźdźcem zajął miejsce czwarte. 
Medalowym wynikiem w zawodach WKKW może pochwalić się 
też gniady wałach Pik (Supeł – Prunelka po Lemiesz) urodzony 
w 1999 roku, który w 2011 roku na zawodach w Pieńkach zajął trze-
cie miejsce w eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży 
w kategorii kuców.

Nie tylko Finezja z powodzeniem startowała w rajdach. W roku 
1997  w  Regionalnym Amatorskim Rajdzie Koni Małopolskich 

Fotografia 30. 
Myszatosrokaty wałach 
Szlak (Saracen – 
Szamanka po Jasmon), 
urodzony w 2004 
roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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w klasie LL105 dla koni małych drugie miejsce zajął gniady wałach 
Pegaz (Margiel – Rabka po Luzak) urodzony w 1992 roku w SK Siary, 
a czwarte – gniada klacz Prymulka Khc 223 (Luzak – Jagła po 
Zefir) urodzona w 1983 roku w SK Siary, oba w barwach SKH Gła-
dyszów. W 1998 roku hucuły potwierdziły swoją klasę, na podium 
stanęły klacze z SKH Gładyszów. Złoty medal zdobyła myszata 
klacz Czata  Khc  372 (Luzak  – Huryska po Hroby V-22) uro-
dzona w 1992 roku w SK Siary, a srebrny – myszatosrokata klacz 
Branka Khc 365 (Piaf – Beocja po Jaśmin) urodzona w 1995 roku 
w SKH Gładyszów. W 2002 roku po raz kolejny hucuły zajęły miej-
sca na podium tego rajdu – pierwsze – jasnogniady wałach Sułtan 
(Soból – Braha po Luzak) urodzony w 1995 roku u Marty Cymerman 
w Lubli, trzecie – gniady wałach Lechita (Litmirz – Pustułka po Wabi-
gon) urodzony w 1995 roku u Stanisława Myślińskiego w Polanie. 
W I Amatorskim Rajdzie Długodystansowym o Puchar Beskidu 
Wyspowego w 2013 roku srebrny medal zdobyła myszata klacz Wilka 
(Wilczek – Lola po Olaf), urodzona w 2008 roku u Doroty i Eugeniu-
sza Ziębów w Pcimiu. Klacz Pluska (Supeł – Perełka po Dioryt), uro-
dzona w 1999 roku u Justyny Radzimskiej-Grzybek w miejscowości 
Orle Wielkie, dosiadana przez Karolinę Walczak zajęła 2 miejsce 
w rajdzie sportowym na dystansie 19 km w Rusi Małej w 2014 roku.

Dość krótkie huculskie chody i krępa sylwetka nie znajdują z re-
guły uznania sędziów w konkursach ujeżdżenia. Nie jest to jed-
nak regułą. W czasie pokazów małych koni w Lublinie w 1990 roku 
wspomniany wcześniej ogier Rewir Khc 166 zwyciężył w konkursie 
ujeżdżenia według programu dowolnego. Myszaty wałach Wodnik 
(Rygor – Pobudka po Dioryt) urodzony w 1995 roku w ZZD Odrze-
chowa został wyszkolony do poziomu Grand Prix w ujeżdżeniu. 
Był pierwszym wierzchowcem uznanego ujeżdżeniowca i trene-
ra Marcina Kurala. Program Grand Prix potrafił wykonać także 
dosiadany na oklep. Wałach Likier, również już tu opisywany, 
w 2009 roku zajął trzecie miejsce w programie klasy P106 podczas 

105 Klasa LL w rajdach długodystansowych – dystans o długości 10 – 20 km.
106 Klasa P w ujeżdżeniu – od jeźdźca wymaga się zaprezentowania konia w stępie 

swobodnym, stępie pośrednim, kłusie roboczym, kłusie pośrednim, galopie roboczym 
i kontrgalopie, oraz wykonania ustępowania od łydki w kłusie i wydłużenia kroku 
w kłusie i galopie.
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Mistrzostw Małopolski Kuców i Małych Koni w ujeżdżeniu. Skaro-
gniady ogier (później wywałaszony) Pilot Khc 259 (Rewir – Rabka 
po Luzak) (fotografia 32), urodzony w 2000 roku w SKH Gładyszów, 
na pokazach prezentowany był nawet w stępie hiszpańskim107, 
wykonywał także pasaż108 i piaff109. Ciemnogniady wałach Jacht 
(Jaśmin – Jonia po Ousor I) urodzony w 2000 roku w SKH Głady-
szów, startował z powodzeniem w zawodach w paraujeżdżeniu: 
w 2007 roku na VI Międzynarodowych Zawodach Osób Niepełno-
sprawnych w Ujeżdżeniu w Starej Miłosnej pod Adamem Lubowic-
kim zajął trzecie miejsce w programie rozgrzewkowym i indywi-
dualnym na poziomie III110 w grupie A111. Gniadosrokaty wałach 

107 Stęp hiszpański – stęp z bardzo wysoką akcją (czyli wysokim unoszeniem) nóg.
108 Pasaż – chód, w którym koń porusza się wolnym kłusem, wysoko unosząc nogi 

i zawieszając je na moment w powietrzu.
109 Piaff – kłus w miejscu.
110 Poziom III w paraujeżdżeniu – od jeźdźca wymaga się zaprezentowania konia 

w stępie (swobodnym i pośrednim), kłusie (roboczym i pośrednim) i galopie (roboczym).
111 W grupie A w paraujeżdżeniu startują zawodnicy sklasyfikowani przez lekarza 

klasyfikatora na poziom odpowiedni do ich możliwości fizycznych.

Fotografia 31. 
Gniadosrokaty wałach 
Likier (Fant – Luba 
po Litmirz) urodzony 
w 2001 roku. W 2002 roku 
został czempionem 
ogierków rocznych 
na młodzieżowym 
czempionacie w Klikowej. 
Na zdjęciu podczas 
Mistrzostw Małopolski 
w WKKW w Bolęcinie 
w 2009 roku, na których 
pod Nikolettą Woźniczką 
zajął 4. miejsce w kategorii 
Kuców i Małych Koni 
(fot. z archiwum 
zawodniczki)
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Jen (Jaśmin – Jonia po Ousor I) urodzony w 2001 roku w SKH Gła-
dyszów (fotografia 33) również może pochwalić się osiągnięciami 
w paraujeżdżeniu: w 2009 roku na V Mistrzostwach Polski Osób 
Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu w Starej Miłosnej w programie 
rozgrzewkowym zajął drugie miejsce pod Klaudią Górską i trzecie 
miejsce w programie indywidualnym pod Grzegorzem Osmólskim 
na poziomie Ia112 w grupie B113; w 2010 roku na XI Ogólnopolskich 
Zawodach Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu w Józefinie pod 
Grzegorzem Osmólskim zajął drugie miejsce w programie rozgrzew-
kowym na poziomie Ia w grupie B, oraz drugie miejsce pod Małgo-
rzatą Wdziękońską na poziomie II114 w grupie B; a na VI Mistrzo-
stwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu w 2010 roku 

112 Poziom Ia w paraujeżdżeniu – od jeźdźca wymaga się zaprezentowania konia 
tylko w stępie.

113 W grupie B w paraujeżdżeniu startują ci zawodnicy, którzy albo nie zostali jesz-
cze sklasyfikowani przez lekarza klasyfikatora na odpowiedni poziom, lub ci, którzy 
startują na poziomie niższym, niż zostali sklasyfikowani.

114 Poziom II w paraujeżdżeniu – od jeźdźca wymaga się zaprezentowania konia 
w stępie (swobodnym i pośrednim) i kłusie (roboczym i pośrednim).

Fotografia 32. 
Skarogniady ogier 
Pilot Khc 259 (Rewir – 
Rabka po Luzak) podczas 
pokazu ujeżdżenia w czasie 
eliminacji do czempionatu 
użytkowego koni hucul-
skich w Bukowej Małej 
w 2007 roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 33. 
Gniadosrokaty wałach Jen 
(Jaśmin – Jonia po Ousor I), 
urodzony w 2001 roku. 
Zdjęcie zrobione 
podczas XI Ogólnopol-
skich Zawodów Osób 
Niepełnosprawnych 
w Ujeżdżeniu w Józefinie 
w 2010 roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

w Józefinie pod Grzegorzem Osmólskim zajął miejsce drugie-trzecie 
w programie indywidualnym na poziomie Ia w grupie B oraz drugie 
miejsce pod Małgorzatą Wdziękońską na poziomie II w grupie B; 
w 2011 roku na XII Ogólnopolskich Zawodach w Paraujeżdżeniu 
w Józefinie w dwóch konkursach na poziomie Ib115 w grupie B zajął 
pod Grzegorzem Osmólskim pierwsze i drugie miejsce; w 2012 roku 
na VIII Mistrzostwach Polski w Para ujeżdżeniu w Józefinie zajął 
drugie miejsce pod Małgorzatą Wdziękońską na poziomie II w gru-
pie B. Również jasnogniady wałach Aster (Oskar – Awia po Sonet) 
(fotografia 34) urodzony w 2004 roku u Teresy Berkan w Straszy-
dlu z powodzeniem startował w zawodach w paraujeżdżeniu: na 
VI Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu 
w 2010 roku w Józefinie pod Aleksandrą Kwiatkowską zajął pierw-
sze miejsce w programie indywidualnym na poziomie Ia w grupie 
B, a w 2011 roku na XII Ogólnopolskich Zawodach w Paraujeżdżeniu 

115 Poziom Ib w paraujeżdżeniu – od jeźdźca wymaga się zaprezentowania konia 
w stępie, z krótkimi odcinkami kłusa.
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w Józefinie w dwóch konkursach na poziomie Ib w grupie B zajął 
pod Aleksandrą Kwiatkowską drugie i trzecie miejsce. A kasz-
tanowaty wałach Nagan-BJ (Puchacz – Niwa po Baca) urodzony 
w 2005 roku u Janusza Szota sięgnął nawet po najwyższe laury na 
IX Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych w Ujeżdżeniu 
w 2013 roku w Józefinie – pod Maksymilianem Bąkiem zdobył tytuł 
mistrza polski juniorów. Rok później na X Mistrzostwach Polski 
w Paraujeżdżeniu w Bogusławicach pod tym samym zawodnikiem 
zajął drugie miejsce w klasyfikacji juniorów. W 2014 roku pod Mak-
symilianem Bąkiem zdobył także Halowy Puchar Polski w Parau-
jeżdżeniu w czasie Cavaliady w Poznaniu.

Hucuły doskonale sprawdzają się w sporcie zaprzęgowym. Na mię-
dzynarodowych mistrzostwach dla kuców i koni małych w Zisters-
dorf w Austrii w 1989 roku para karych klaczy: Prunelka (Lemiesz –  
Idylla po Hroby V-22) urodzona w 1983 roku i Murawa Khc 197 
(Dioryt – Donica po Goral X) urodzona w 1980 roku obie z SK Siary, 
powożonych przez Włodzimierza Kario zajęła piąte miejsce, 
a para gniadych ogierów: Sonet Khc 174 (Dioryt – Zawieja po 
Cukor-Gurgul-5) i Sagan Khc 171 (Lemiesz – Wiosenka po Orzech), 
oba urodzone w  1985  roku w  SK Siary, startująca w  barwach 
PSO Klikowa, powożona przez Andrzeja Gorausa, zajęła miejsce 
szóste. Na III Memoriale im. Kazimierza Mazurka w 1994 roku para 
hucułów powożona przez Halinę Gronowską z Warszawy była w sta-
nie pokonać duże konie. Para ta zajęłaby drugie miejsce, gdyby nie 
to, że ze względu na rozmiar swoich koni Gronowska startowała 
poza konkursem (wtedy nie rozgrywano jeszcze w Polsce konkur-
sów dla kuców). W I Amatorskich Mistrzostwach Polski w Powo-
żeniu Zaprzęgami Parokonnymi Pony w Sielinku w 1996 roku zwy-
ciężył powożący parą klaczy huculskich Janusz Michalak, koniuszy 
z SKH Gładyszów. Gniada klacz Lewada Khc 470 (Piaf – Lisna po 
Jaśmin) urodzona w 1997 roku w SKH Gładyszów z powodzeniem 
rywalizowała w kategorii C116 (w klasie pony) w ogólnopolskich 
zawodach w powożeniu zaprzęgami jednokonnymi, reprezentując 
wraz z Pawłem Kucharskim klub Agro Aves Gajewniki.

116 Klasa C w zawodach zaprzęgów – najwyższa, najtrudniejsza klasa, charaktery-
zująca się najdłuższym dystansem próby terenowej i najwyższym tempem przejazdów.
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W czasie VII Dni Huculskich w 2001 roku w SKH Gładyszów 
sprzęgnięto razem czwórkami 32 konie, bijąc w ten sposób rekord 
Guinnessa. W zaprzęgu tym znalazł się konik polski Papaj oraz 
31 hucułów (klaczy i wałachów): Jagódka (Zefir – Zagadka po 
Cukor-Gurgul-5), Pamiątka (Luzak – Nutria po Dioryt), Wygnanka 
(Hawrań – Zagadka po Cukor-Gurgul-5), Wizir (Margiel – Nasturcja 
po Afekt), Grafina (Jaśmin – Gurgul V-23 po Gurgul V), Ożanka 
(Jaśmin – Olza po Ousor I), Spisa (Ousor I – Prymulka po Luzak), 
Fikcja (Rewir – Różanka po Jaśmin), Iwa (Ousor I – Idylla po 
Hroby V-22), Pamela (Puszczyk – Perunka po Lubas), Murawa 
(Dioryt – Donica po Goral X), Fryga (Jaśmin – Platyna po Goral XIII-4), 
Popielatka (Margiel – Kłosówka po Afekt), Jodełka (Elf – Gazela po 
Hroby V-22), Salamandra (Jaśmin – Donica po Goral X), Florynka 
(Piaf – Fikcja po Rewir), Prosta (Piaf – Passa po Neszor), Luna 
(Piaf – Salamandra po Jaśmin), Agafia (Jaśmin – Afina po Ousor I), 
Pepsi  (Rewir  – Pogoń po Luzak), Nektarynka (Prislop  IX-81  – 
Maciejka po Afekt), Szumna (Hroby XXI-50 – Spisa po Ousor I), 
Gapa (Rewir – Grafina po Jaśmin), Westa (Rewir – Jagódka po Zefir), 

Fotografia 34. 
Jasnogniady wałach Aster 
(Oskar – Awia po Sonet), 
urodzony w 2004 roku. 
Zdjęcie zrobione podczas 
XI Ogólnopolskich 
Zawodów Osób 
Niepełnosprawnych 
w Ujeżdżeniu w Józefinie 
w 2010 roku  
(fot. Katarzyna  
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 35.  
Większości hucułów nie przeszkadzają nietypowe pomysły na ich użytkowanie – na zdjęciu ogier Festyn 
(Hroby XXI-50 – Fikcja po Rewir) pod konnym łucznikiem (fot. Mariusz Witczak)
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Fotografia 37. 
Doskonale radzący 
sobie na parkurach 
(startujący głównie 
w konkursach dla koni 
huculskich) ogier Ogień 
(Puszkar – Wenus po 
Wabigon), na zdjęciu 
dosiadany przez Beatę 
Holewę (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 36. 
Hucuły dobrze radzą 
sobie w zawodach 
zaprzęgów (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Nadia (Neszor – Perełka po Dioryt), Pręga (Baca – Pożoga po Zefir), 
Pożoga (Zefir – Ekierka po Hroby V-22), Wist (Rewir – Jagódka 
po Zefir), Lizus (Piaf – Letczyna po Luzak), Nobel (Neszor – Nubia po 
Margiel) i Liściak (Szafir – Lawa po Luzak). Długość zaprzęgu wyno-
siła 28 metrów, długość lejców do pierwszej czwórki – 31 metrów 
(ogółem 150  metrów). Lejce w  czwórkach spięto w  systemie 
bałagulskim117. Pojazd ważył 1200 kg. Zaprzęg w stępie i kłusie prze-
jechał około 2 kilometrów (dwa koła po pastwisku). Powoził nim 
koniuszy ze stadniny Janusz Michalak, pomocnikami powożącego 
byli Stefan Fil i Andrzej Peregrym.

Hucuły próbują swoich sił także w jeździectwie w stylu western. 
W 2009 roku w czasie Otwartego Dnia Trailowego w Rynii nad Zale-
wem Zegrzyńskim gniadosrokaty ogier Tuhaj-Bej Khc 297 (Pusz-
czyk – Terka po Trop) (fotografia 38), urodzony w 1996 roku u Fran-
ciszka Żura w Chabówce, dosiadany przez właściciela, Zbigniewa 
Żurawicza, wygrał bieg terenowy z przeszkodami, pokonując duże 
konie.

Mimo wyników osiąganych na arenach sportowych przez poje-
dyncze konie, należy pamiętać, że hucuły nie mogą równać się 
z rasami specjalnie wyhodowanymi dla potrzeb różnych dyscyplin 
sportowych. Niemniej jednak tak niewielka liczba osiągnięć spor-
towych, jakimi mogą pochwalić się hucuły, nie wynika z zupełnego 
braku potencjału u tych koni, a raczej z bardzo małego zainteresowa-
nia tą rasą u osób zajmujących się sportem jeździeckim.

117 Uprząż bałagulska jest odmianą uprzęży szorowej cechującą się prostotą kon-
strukcji. W jej skład wchodzą szleje z surowej skóry z naszywanymi mosiężnymi ozdo-
bami. Pojedyncza szleja składa się jedynie z napierśnika, nakarcznika i postronków 
pociągowych, co oznacza, że elementy te nie są w żaden sposób przytwierdzone do 
konia, a tylko przełożone przez jego głowę i mogą się przesuwać. Mianem bałaguły 
określano niegdyś długą furę, używaną najczęściej przez Żydów. Bałagułą nazywano 
również furmana lub właściciela takiej fury. Jej elementem charakterystycznym, przy 
czwórce koni sprzęgniętych w poręcz (czyli ustawionych obok siebie), było połączenie 
zewnętrznych koni z tylną osią, co dawało „napęd na cztery koła” i tym samym uła-
twiało poruszanie się po bezdrożach. Z czasem bałagułami zaczęto nazywać prowa-
dzącą hulaszczy tryb życia, budzącą zgorszenie szlachecką młodzież, która również 
jeździła, często brawurowo, z czterema końmi sprzęgniętymi w poręcz, dbając o to, by 
każdy koń był innej maści. Styl ten był rozpowszechniony w XIX wieku na Podolu. 
U podłoża zachowań szlacheckiej młodzieży leżał protest przeciwko obowiązującym 
w ich warstwie społecznej normom obyczajowym, czemu towarzyszyło odrzucenie 
elegancji i bratanie się z ludem.
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Kende [2007] uważa, że konie huculskie mogą w przyszłości ode-
grać znaczącą rolę w dynamicznie rozwijającym się w ostatnich 
latach łucznictwie konnym ponieważ u większości koni tej rasy 
noszenie na grzbiecie łucznika nie wywołuje nadmiernego stresu. 
Cenną cechą hucułów jest w tym przypadku także płynny i bardzo 
wygodny dla jeźdźca galop, co ułatwia strzelanie. Słuszność tej tezy 
udowodnił karosrokaty ogier Gejzer (Len – Gejsza po Rewir), który 
pod Norbertem Kopczyńskim zajął pierwsze miejsca w klasyfikacji 
ogólnej na pierwszych w Polsce zawodach łucznictwa konnego „W tra-
dycji huculskiej i mongolskiej” w Bukowej Małej w maju 2009 roku.

Hucuły są najlepiej sprawdzającą się w hipoterapii polską rasą i jak 
podaje Śmigielski [2014] są także rasą najczęściej użytkowaną w Pol-
sce do hipoterapii, stanowią ponad 20% pogłowia tak wykorzy-
stywanych koni. Podobnych obserwacji dokonali Łojek i in. [2016], 
którzy przeanalizowali pogłowie 10 ośrodków hipoterapii w okoli-
cach Warszawy, gdzie na 62 pracujące konie było 12 hucułów (19,4%) 
i jeden hucułofiording. Hucuły cechują się odpowiednim wzrostem 

Fotografia 38. 
Gniadosrokaty ogier 
Tuhaj-Bej Khc 297 (Pusz-
czyk – Terka po Trop), uro-
dzony w 1996 roku, czem-
pion hodowlany VIII Dni 
Huculskich w 2002 roku. 
Zdjęcie zrobione po 
rajdzie w czasie XIII Dni 
huculskich (fot. Beata Gan)
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do prowadzenia tego typu zajęć (łatwość asekuracji ze strony tera-
peuty, długość kroku odpowiednia zwłaszcza dla małych pacjen-
tów), równie odpowiednią budową (długi, mocny grzbiet, umoż-
liwiający asekurację z góry, w ramach której terapeuta siedzi na 
koniu razem z pacjentem), a dzięki temu, że dobrze wykorzystują 
paszę, zazwyczaj mają okrągłą i szeroką kłodę, co sprawia, że zaję-
cia bez siodła nie są niewygodne. Ich dodatkową zaletą są miękkie 
chody i duża siła, a także wyjątkowo łagodne usposobienie, zrów-
noważenie psychiczne i barwne umaszczenie, co ma znaczenie 
podczas zajęć z dziećmi. Ponadto konie te są tanie w utrzymaniu, 
co często ma krytyczne znaczenie dla organizacji prowadzących 
terapię. Jedyną cechą obniżającą ich wartość w tym zakresie jest 
charakterystyczne dla ras prymitywnych przywiązanie do stada, 
którego skutkiem jest niechęć do pracy bez towarzystwa innych 
koni.
Smolak [2002] uważa, że konie huculskie ze względu na duży spokój 
i cierpliwość mogłyby odegrać ważną role w pracy z trudną mło-
dzieżą, poprzez psychopedagogiczną woltyżerkę i jazdę konną.

Pod koniec lat 90. naukowcy z Instytutu Bioinżynierii na Uni-
wersytecie im. Brunela w Zachodnim Londynie w wyniku współ-
pracy z Katedrą AWF we Wrocławiu skonstruowali siodło BABS 
(The Brunel Active Balance Saddle) służące do rehabilitacji dzieci 
z porażeniem mózgowym. Zostało ono zaprojektowane na podstawie 
analizy chodu konia rasy huculskiej.

Pod koniec 2016 roku przeprowadziłam krótką ankietę, której 
celem było poznanie opinii hipoterapeutów o koniach huculskimi. 
Ankieta została rozesłana do ośrodków patronackich Polskiego 
Towarzystwa Hipoterapeutycznego (PTHip) i ośrodków hipotera-
pii, których adresy udało się znaleźć w Internecie. Ponadto umieści-
łam prośby o wypełnianie ankiet na portalach społecznościowych 
i na forach jeździeckich. W ten sposób udało się uzyskać 45 ankiet, 
z czego 2 uznałam za niewiarygodne (ankietowani nie chcieli podać 
imienia konia, z którym pracowali), a 6 dotyczyło koni nieczystych 
rasowo (przy czym 3 osoby były świadome, że nie wypełniają ankiety 
dla konia huculskiego). W paru ośrodkach nigdy nie pracowano 
z końmi huculskimi. Zdarzyły się też osoby, które odmówiły wypeł-
nienia ankiety. Wiele niestety ją zignorowała.
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Rozpatrzyłam wyniki 37 ankiet, dotyczących 19 wałachów, 19 
klaczy i jednego ogiera. Wysoki udział klaczy wśród opisanych koni 
i obecność ogiera, wynikały z faktu, że trzy ośrodki, z których konie 
zostały opisane, oprócz prowadzenia hipoterapii zajmowały się 
hodowlą koni huculskich. Niestety, ilość ankiet była zbyt mała, by 
można było na zebranych danych przeprowadzić testy statystyczne. 
Niemniej jednak, wyniki zgadzały się z danymi literaturowymi doty-
czącymi tych koni.

W ankiecie zapytałam o wiek, w jakim konie zaczynały pracę 
w hipoterapii. Na szczęście, tylko trzy konie rozpoczęły pracę 
w wieku 3 lat, przy czym jedna z ankietowanych osób napisała, że 
zdaje sobie sprawę, że koń rozpoczął pracę zbyt wcześnie i to mogło 
być źródłem problemów, które sprawiał. Najwięcej (9) koni rozpo-
częło pracę w hipoterapii w wieku 5 lat, co może świadczyć o sporej 
wiedzy dotyczącej potrzeb tej rasy. Dużą grupę stanowiły też konie 
starsze (9 koni mających 10 lat lub więcej), trafiające do hipoterapii 
jakby z przypadku, bo nawet w wieku 15 i 20 lat. Może to świadczyć 
o tym, że ośrodki mają spore problemy w zdobyciu młodych koni 
o odpowiednich cechach do pracy w hipoterapii.

Spośród opisanych koni 21 pracowało tylko z dziećmi, 16 z dziećmi 
i dorosłymi i jeden z dziećmi i młodzieżą. Ale 9 koni, spośród tych 
pracujących tylko z dziećmi, było użytkowanych do asekuracji z góry, 
a więc i tak nosiło spory ciężar.

W ankiecie poprosiłam o ocenę czasu potrzebnego do wdrożenia 
konia do pracy w hipoterapii (akceptacja pracy w ręku, poruszania 
się stępa, obecności terapeuty przy boku). Wypełniający ankietę 
uznali, że czas potrzebny 19 koniom był bardzo krótki, 12 – krótki, 
7 – w normie, a jednego długi. Nikt nie wybrał odpowiedzi „czas 
bardzo długi”. Nieco lepiej wypadły wałachy (10 odpowiedzi „czas 
bardzo krótki”, żadnej – „długi”), niż klacze (8 odpowiedzi „czas bar-
dzo krótki”). W ankiecie poprosiłam o ocenę czasu potrzebnego 
do nauczenia konia prawidłowego, spokojnego podchodzenia do 
rampy. Wypełniający ankietę uznali, że czas potrzebny 23 koniom 
był bardzo krótki, 9 – krótki, 6 – w normie, a jednego długi. Nikt nie 
wybrał odpowiedzi „czas bardzo długi”. Tu wyniki klaczy i wała-
chów były podobne, choć jedyna odpowiedź „czas długi” doty-
czyła klaczy. Nie powinno to dziwić, bo powszechnie uważa się, że 
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wałachy lepiej sprawdzają się w pracy w hipoterapii. W ankiecie 
poprosiłam o ocenę czasu potrzebnego koniowi do wdrożenia się 
do asekuracji z góry. W ten sposób było użytkowanych 19 koni opi-
sanych w ankietach. Wypełniający ankietę uznali, że czas potrzebny 
9 koniom był bardzo krótki, 4 – krótki, 5 – w normie, a jednego długi. 
Nikt nie wybrał odpowiedzi „czas bardzo długi”. Tu wyniki klaczy 
i wałachów także były podobne, choć jedyna odpowiedź „czas długi” 
dotyczyła tym razem wałacha.

W ankiecie poprosiłam także o ocenę przydatności koni hucul-
skich do jazdy konnej dla osób niepełnosprawnych. W ten sposób 
było użytkowanych aż 30 koni opisanych w ankietach. Wypełniający 
ankietę uznali 12 koni za bardzo przydatne, 13 – przydatne, 4 – akcep-
towalne, a jednego za nieprzydatnego. Tu wyniki klaczy były lepsze 
(tylko oceny „bardzo przydatne” – 7 i „przydatne” – 6), niż wałachów.

Poprosiłam o wymienienie cech przydatnych w hipoterapii 
występujących u koni opisywanych w ankiecie. 16 osób wymieniło 
spokój, 14 – miękki, wygodny ruch i regularny stęp, 13 – cierpliwość, 
11 – odwagę, 9 – niewysoki wzrost, 8 – łagodność, 6 – dużą chęć do 

Fotografia 39. 
Hipoterapia. Zajęcia 
prowadzone przez 
autorkę książki z własnym 
wałachem Watażka 
(Prislop IX-81 – Westa 
po Rewir) (fot. Joanna 
Będziejewska)
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współpracy, 5 – chęć nawiązywania kontakt z ludźmi, 5 – inteligen-
cję, 5 – szeroki grzbiet, 5 – prawidłową budowę, 3 – posłuszeństwo, 
3 – zrównoważenie, 2 – ciekawskość, po jednej osobie zwróciło wagę 
na szybkość uczenia się, żelazne zdrowie, szybkie przyzwyczajanie 
się do zmian w otoczeniu, brak reakcji na różne ćwiczenia na grzbie-
cie, mocną budowę, wszechstronność, długą silną kłodę i umiejęt-
ność dostosowania długości kroku do potrzeb dziecka. Jedna osoba 
uznała też za zaletę flegmatyczność. Jak więc widać, opis zalet koni 
jest bardzo subiektywny i zależy od potrzeb i upodobań hipotera-
peutów. Poprosiłam również o wymienienie cech utrudniające pracę 
w hipoterapii występujących u koni opisywanych w ankiecie. 5 osób 
wymieniło lenistwo, 4 – płochliwość (jedna osoba napisała: nie był 
strachliwy, ale jak się już przestraszył…), 3 – upór, 3 – podgryzanie, 
2 – że szybko się „nudził”, 2 – nadmierną pobudliwość, 2 – własne zda-
nie, 2 – bardzo silną chęć dominacji, 2 – zbyt wąski grzbiet (choć nie 
jest to cecha typowa dla tej rasy), po jednej – silny instynkt stadny, 
krótką kłodę (to też nie jest cecha typowa dla rasy), łakomstwo, 
próby ucieczki z lonży, wierzganie w galopie, silne ruje powodujące 
rozkojarzenie, nieufność, brak inteligencji, zbyt drobną budowę, nie-
chęć do dotykania uszu, lipcówkę (wycieranie grzywy), strach przed 
wiatrem i szumem drzew. Zapytałam także o pomoce używane na 
zajęciach, z których akceptacją koń miał problem. Trzy ankietowane 
osoby wymieniły piłki (dwa konie się ich bały, jeden próbował zjadać), 
poza tym, jeden koń bał się szeleszczących zabawek, jeden – balo-
nów, jeden – plastykowych worków i butelek, jeden – zrzucał ringo 
zakładane na uszy. Reszta, czyli 32 konie, nie miały żadnych proble-
mów z przedmiotami, których używano w czasie zajęć. Na podstawie 
powyższych informacji można stwierdzić, że choć hucuły są bardzo 
użyteczną rasą w hipoterapii, to jednak nie należy po nich oczekiwać, 
że są końmi doskonałymi (takie prawdopodobnie w ogóle nie istnieją), 
a ich wdrożenie do pracy odbędzie się zupełnie bezproblemowo.

Hucuły wzięły udział w wielu polskich filmach: „VIP” (1991) Juliusza 
Machulskiego; „Ogniem i mieczem” (1999), „Stara baśń – kiedy słońce 
było bogiem” (2003) i „Bitwa Warszawska 1920 roku” (2011) Jerzego 
Hoffmana; „Wrota Europy” (1999) Jerzego Wójcika; „Quo Vadis” (2001) 
Jerzego Kawalerowicza; „Złoto Carów” (2001) Mirosława Borka; 
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„Klątwa skarbu Inków” (2001) Krzysztofa Langa; „Duch Gór” (2004) 
Rafała Lipka; „Szatan z VII klasy” (2006) Kazimierza Tarnasa. Wystą-
piły także w jednym z odcinków serialu telewizyjnego „Na dobre i na 
złe”118 oraz w reklamie Paluszków Lajkonik.

4.8.3. Górska turystyka konna
Koń, aby dobrze sprawował się w górach, powinien być raczej 
niskiego wzrostu, zahartowany, odporny na trudne górskie warunki 
pogodowe, niewybredny. Powinien także mieć mocne kopyta. Rów-
nie ważne są jego cechy psychiczne, gdyż musi być spokojny. Od 
jego zrównoważonej psychiki zależeć może zdrowie, a nawet życie 
jeźdźca. Każdy koń posiadający wyżej wymienione cechy nadaje się 
do turystyki górskiej, najlepiej jednak sprawdzają się w niej rasy koni 
górskich, a więc także hucuły z ich doskonałą orientacją w terenie. 
Dzięki silnemu instynktowi stadnemu są szczególnie posłuszne, 
podążając w zastępie za czołowym. Hucuły bez problemu zdoby-
wały Kozie Żebro (847 m n.p.m.), Jaworzynę (881 m n.p.m.) i Lackową 
(997  m  n.p.m.), najbardziej strome szczyty Beskidów Niskich. 
W warunkach terenowych konie huculskie zachowują równowagę 
niezależnie od kąta nachylenia stoku i rodzaju dosiadu jeźdźca.

Tradycja turystyki konnej jest w Polsce dość długa. Już Józef 
Korzeniowski [1843] w przypisach do dramatu „Karpaccy górale” napi-
sał: zbierali się w Jaworowie do przewozu panów w góry, a z Kossowa 
[…] w ciągu dwóch dni konno docierali do Burkutu […] za co brali trzy 
lub cztery cwancygiery. W pierwszym tomie Pamiętników Towarzy-
stwa Tatrzańskiego z 1876 roku znajduje się opis pierwszej wycieczki 
górskiej oddziału stanisławowskiego PTT, w którym można znaleźć 
następujący fragment [za Krzemień 2010]: Dosiadłszy wytrwałych 
hucułków, zawróciliśmy z gościńca wzdłuż potoku Żabina. I dalej: Na 
wysokości czterystu sążni wjechaliśmy po raz pierwszy na połoninę. 
Te zupełnie mimochodem wtrącone zdania z jednej strony dokumen-
tują udział koni huculskich w tej wycieczce, a z drugiej dowodzą, że 
ich wykorzystanie było zupełnie oczywiste, a więc ta forma turystyki 
musiała funkcjonować w górach już od dawna. Opis tej wycieczki 
nie jest bynajmniej jedynym. W tym samym tomie pamiętników 

118 Serial nadawany w stacji TVP2 od 1999 roku.
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PTT [za Krzemień 2010] można znaleźć opis wycieczki konnej odby-
tej w sierpniu 1873 roku na najwyższy szczyt Karpat Wschodnich, 
Howerlę (2051 m n.p.m.). Autor relacji, Józef Dziędzielewicz tak wspo-
mina tę wyprawę: 

Wyruszyliśmy bez przewodnika, ja i Józef Bąkowski jako przyrodnicy z czer-
pakiem i pudełkiem, przewieszonym przez plecy, towarzyszący nam zaś syn 
proboszcza z Jabłonicy jako ochotnik, obznajmiony ze zwyczajami ludowymi. 
Wszyscy trzej wsiedliśmy na najęte konie, czystej krwi hucułki. […] Chleb, masło, 
bryndzę, trochę jaj mieściły się częścią w besakach, częścią w woreczkach 
i beczułce przywiązanych do koni. […] Zwolniliśmy kroku po całodziennym 
natężeniu, puścili cugle, konie parskały na widok stai dymiącej się u krawędzi 
boru. Przy niej krzątali się pasterze, dojąc owce i przygotowując wieczerzę. Roz-
siodłano konie, aby im dać popaść się przed naszym ułożeniem do snu, odtąd 
bowiem musiały stać na uwięzi przy stai, żeby je niedźwiedź nie rozszarpał.

Vincenz [1982] również rekomendował użycie koni huculskich 
w górach: 

Niejeden wędrowny hipognasta, gdy zobaczy po raz pierwszy huculskie konie, 
krępe i niskie, nie zawsze harmonijne, a czasem nawet o krowich tyłach119, lecz 
zawsze hardogłowe, szerokoczołe, nieraz orlonose, jakby zapowiadały coś śmia-
łego, nawet bohaterskiego, uśmiechnie się pod nosem, jak gdyby mówił: „Cóż ty 
chrząszczu napasiony możesz zapowiadać?” Ale niech go otoczą chmury, niech 
znajdzie się wśród zasp śnieżnych albo na rozhukanych wodach, pozna wów-
czas, że nawet najbardziej zabawny koń górski osiąga nad człowiekiem prze-
wagę innego humoru: pogardy niebezpieczeństw, wiedzy cichej, niezarozumiałej. 
Koń górski nigdy nie podda się, głowy nie straci, dlatego nosi ją hardo.

Do 1939 roku wykorzystanie koni (w dużej mierze hucułów) 
w turystyce górskiej w całych Karpatach było powszechne.

Na górskie szlaki hucuły wróciły w 1988 roku, gdy odbył się rajd 
„wołoskim szlakiem” z Gładyszowa przez Beskid Niski i Sądecki do 
Nowego Sącza. Rajd zaowocował między innymi zaproszeniem koni 
huculskich na kilkutygodniowy pobyt w sądeckim skansenie (prze-
dłużony do prawie trzech lat), oraz spowodował zainteresowanie 
turystów taką formą wędrówek po górach. Coraz więcej turystów 
odwiedzało stadninę w Gładyszowie, a w Nowym Sączu powstał 
Jeździecki Klub Turystyki Górskiej PTTK, wykorzystujący konie 
huculskie dzierżawione z tej stadniny.

119 Postawa krowia – kopyta tylnych nóg wykręcone na zewnątrz.
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Fotografia 41. 
Hucuły nie sprawiają 
wiele problemów w czasie 
długich wypraw. Zdjęcie 
z długiego na 90 km 
rajdu z Antoniowa do 
Majkowic, zorganizowa-
nego przez Klub Turystyki 
Jeździeckiej PTTK działa-
jący przy SKH Antoniów 
(fot. Michał Ruta)

Fotografia 40. 
Hucuły nadają się do 
turystyki nie tylko górskiej. 
Zdjęcie z rajdu nad 
Zalewem Cieszanowickim 
zorganizowanego przez 
Klub Turystyki Jeździeckiej 
PTTK działający przy 
SKH Antoniów (wcześniej 
działający w Wólce 
Prackiej przy wcześniejszej 
siedzibie stadniny) 
(fot. Magda Ciesielska)
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Fotografia 42. 
Hucuły z Klubu Turystyki Jeździeckiej PTTK działającego przy SKH Wólka Pracka (obecnie, po przeniesieniu 
stadniny, działającego przy SKH Antoniów) pokonują promem Pilicę (fot. Andrzej Ruta)
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W kolejnych latach konie coraz częściej gościły na turystycz-
nych szlakach Beskidu Sądeckiego i zachodniej części Beskidu 
Niskiego. Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Nowym 
Sączu zaproponował rozszerzenie pomysłu na całe Karpaty pod 
hasłem „Transkarpacki Szlak Turystyki Jeździeckiej”, który łączyłby 
powstające coraz szybciej ośrodki rekreacji i turystyki jeździeckiej. 
Opracowanie założeń tego szlaku było jedną z pierwszych prac zało-
żonego w 1994 roku Stowarzyszenia „Koń Huculski”. Na realizację 
tego pomysłu brakowało nie tylko pieniędzy, ale i wiedzy o organi-
zacji turystyki. Z pomocą przyszedł fundusz PHARE120, który sfi-
nansował trzy projekty, z zakresu agroturystyki, strategii rozwoju 
turystyki jeździeckiej i organizacji turystyki. Stwierdzono, że przy 
odpowiedniej organizacji i dobrze przygotowanym zapleczu (kwa-
tery agroturystyczne, pensjonaty) taka działalność może przynieść 
dochody.

25 maja 2000 roku z inicjatywy Marka Krzemienia wyruszył 
pierwszy 15-dniowy Transbeskidzki Rajd Konny PTTK z Bren-
nej do Wołosatego. W 2003 roku w dniach 3 – 14 sierpnia nastą-
pił pierwszy przejazd Transsudeckim Szlakiem Konnym PTTK 
z Lądka Zdroju do Karpacza. Rajd prowadzili Stefan Kobak i Marek 
Krzemień. Wytyczono i oznakowano szlaki konne w Bieszczadach. 
Powstały Kluby Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK: Świętokrzyski 
i Sudecki. W 2004 roku nastąpiło przetarcie Świętokrzyskiego Szlaku 
Konnego PTTK. Rajd prowadzili Marek Krzemień i Kazimierz Kocjan. 
W 2005 roku Stefan i Kornel Kobakowie oznakowali Transsudecki 
Szlak Konny PTTK.

Od 1 lipca 2009 roku ruszył projekt „Karpackie podkowy”, w który 
zaangażowanych jest 21 ośrodków turystyki konnej oraz m.in. 2 sta-
rostwa, 15 gmin, 5 nadleśnictw, Magurski Park Narodowy i Leśny 
Zakład Doświadczalny. Projekt ten ma na celu uruchomienie około 
765 km nowych tras konnych na terenie Beskidu Niskiego i Pogórza 

120 PHARE (Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies) – 
program powstały w 1989 roku w celu udzielania pomocy materialnej Polsce i Węgrom, 
kandydującym do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (a od 1993 roku do Wspólnoty 
Europejskiej). W następnych latach program obejmował kolejne państwa, co spowodo-
wało zmianę nazwy ze skrótu na słowo „Phare”. Program działał do 2007 roku. Został 
zastąpiony przez Instrument Pomocy Przedakcesyjnej, pełniący podobne role dla 
państw kandydujących do Unii Europejskiej.
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Ciężkowickiego. Realizacja projektu została powierzona organizacji 
turystycznej „Beskid Zielony”.

W latach 1996 – 2000 Niemiec Manfred Schulze, który w momencie 
wyruszenia w drogę miał 53 lata, wraz z dwoma końmi huculskimi 
rumuńskiej hodowli, ciemnobułanym wałachem Puschkin (uro-
dzony w 1989 roku) i jego półsiostrą, ciemnomyszatą klaczą Panca 
(urodzona w 1991 roku), pokonał 17 459 kilometrów. Oba konie były 
potomstwem ogiera Pietrosu IX (Pietrosu VIII – 69 Hroby VIII-1 po 
Hroby VIII rum.). Była to pierwsza w historii zakończona powodze-
niem konna wyprawa dookoła świata. Cała trójka wyruszyła znad 
Renu, z Geisenheim, rodzinnej miejscowości Schulze’a. Podróżując 
na wschód, przebyli obszary Niemiec, Polski, Ukrainy, Rosji, Kazach-
stanu, Mongolii, Chin, Korei Południowej, Stanów Zjednoczonych 
(przez oceany konie były transportowane samolotem) i wreszcie 
Holandii, z której w dobrej kondycji wrócili do Niemiec. W trakcie 
podróży powiększył się skład jej uczestników – dołączył do niej 
skarogniady ogierek Temujin, którego Panca urodziła w 1999 roku 
na terenie USA, a którego ojcem był ogier mongolski. Swoją podróż 
Manfred Schulze opisał w książce „Mit zwei Pferden um die Welt”.

Fotografia 43. 
Rajd nad Pilicę zorga-
nizowany w 2015 roku 
przez Klub Turystyki 
Jeździeckiej PTTK działa-
jący przy SKH Antoniów 
(fot. Danuta Ruta)
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Nie była to jedyna konna wyprawa Schulze’a. W 2005 roku pla-
nował podróż wierzchem z Niemiec do Mongolii. W drogę wyruszył 
z Puschkinem i Temujinem (Panca padła w 2003 roku). Niestety, po 
przebyciu Czech, Austrii, Węgier, Rumunii i Bułgarii musiał zawró-
cić z powodu zaostrzenia przepisów granicznych związanych z pta-
sią grypą.

Jesienią 2013 roku odbył się rajd nazwany Wyszehradzką Hucul-
ską Drogą Przyjaźni, którego uczestnicy w ciągu 20 dni pokonali 
ponad 450 km na koniach huculskich (fotografia 44). Organizatorami 
rajdu były: Park Narodowy Aggtelek z Węgier (skąd rajd wyruszał), 
Park Narodowy Murańska Planina i Slovenský Hucul Club ze Sło-
wacji, Farma Hucul z Czech i SKH Gładyszów z Polski (gdzie w cza-
sie XIX Dni Huculskich odbyło się uroczyste zakończenie rajdu). 
W rajdzie wzięło udział 16 jeźdźców i 19 koni. Całą drogę pokonali 
Bence Hudák (Węgry), Milan Gonda (Słowacja), Iwona Załączkow-
ska i Marek Harbaczewski (Polska) oraz konie: Goral XIV-11 Sihla 
(Lemiesz – Bożka po Goral XII-11) (Słowacja), Golan (Sonet – Gratka 
po Hroby XXI-50) i Winet (Piołun – Norma po Sonet) (Polska).

Fotografia 44. 
Uczestnicy rajdu Wyszeh-
radzka Huculska Droga 
Przyjaźni na uroczystym 
zakończeniu wyprawy 
w czasie otwarcia XIX Dni 
Huculskich w Regietowie 
w 2013 roku. W tle widać 
hotel Jaśmin (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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W wielu współczesnych publikacjach można znaleźć informację, że 
rasa huculska mogła ukształtować się już w XVII wieku, gdyż pierw-
sze wzmianki o doskonale sprawdzających się w pracy koniach gór-
skich pochodzą z wydanej w 1603 roku „Hippiki” Dorohostajskiego. 
W niektórych tekstach przeczytamy, że z pewnością mowa tam 
o hucułach, w innych, że być może były to konie huculskie. Jednak 
Jackowski [2008] podaje, że nie udało mu się znaleźć takiej wzmianki 
w reprincie Dorohostajskiego z 1869 roku, dopuszcza jednak prawdo-
podobieństwo, że taka wzmianka była w oryginalnej wersji tekstu.

Pierwszym, który w XX wieku powołał się na Dorohostajskiego 
i uważał, że pisał on o hucułach, był Prawocheński [1948]. W bibliogra-
fii do swojej książki napisał, że posługiwał się reprintem z 1861 roku 
(w edycji Kazimierza J. Turowskiego). Borucki [2013] nie natrafił jed-
nak w tym reprincie na żadną wzmiankę, którą można by uznać za 
informację o koniach górskich, ani nawet na nic, co dotyczyłoby ras 
koni w dawnej Polsce, a tylko o dzianetach włoskich i hiszpańskich 
oraz o bachmatach tureckich. Odnalazł także szereg zaleceń doty-
czących chowu i wypasu koni, w tym na terenach podgórskich i gór-
skich, ale niczego, co by wskazywało na Karpaty. Borucki zastrzega 
jednak, że aby z całkowitą pewnością wykluczyć „Hippikę” jako źró-
dło informacji podanej przez Prawocheńskiego [1948], należałoby 
jeszcze porównać reprint z pierwodrukiem dzieła (nie był on bowiem 
podstawą edycji Turowskiego).

5
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Zdaniem Boruckiego [2013] do momentu ustalenia pochodzenia 
informacji źródłowej (lub jej braku) dla informacji podanej przez 
Prawocheńskiego [1948], nie powinno się wskazywać „Hippiki” jako 
źródła pierwszej znanej wzmianki o koniach huculskich.

Do nazywania hucuła koniem rodzimym mają prawo wszystkie kraje 
przez terytorium których przebiegają Karpaty, przede wszystkim 
Ukraina, Polska, Rumunia i Słowacja, a w sensie historycznym także 
Austria, Czechy i Węgry.

Do połowy XIX wieku konie huculskie znano i użytkowano tylko 
w Karpatach. Były one nieodłącznym elementem kultury regionu 
Wschodnich Karpat. Na Huculszczyźnie konno jeździli wszyscy: męż-
czyźni, kobiety i dzieci. Z tego też powodu Hucułki zamiast spódnic 
nosiły dwie zapaski.

Hucuły pracowały głównie jako konie juczne. Należy przez to 
rozumieć noszenie zarówno towarów, na przykład baryłek z bundzem 
i bryndzą (rysunek 1), ale też i człowieka, gdyż jazda wierzchem odby-
wała się głównie stępa, co można uznać za użytkowanie juczne. Popu-
larny był w tamtych czasach widok uwieczniony na wielu obrazach 
i zdjęciach – Hucułka jadąca na koniu i robiąca na drutach lub nawet 
przędąca na wrzecionach umocowanych do drewnianych łęków 
siodła. Często wierzchem jechali do cerkwi chrzestni z noworod-
kiem, państwo młodzi do ślubu, konia dosiadał pop na czele orszaku 

Rysunek 1. 
Hucuł objuczony 
baryłkami z bryndzą 
(rys. Ithlini Ellyan Senah)
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pogrzebowego, czasem nawet trumnę z ciałem umieszczano na koń-
skim grzbiecie. Na Huculszczyźnie nie istniała żadna formalna szkoła 
jazdy, a umiejętność ujeżdżania koni uważano za wrodzoną Hucułom.

Stanisław Vincenz [1938] pisał:

Gdzie Hucuł, tam i koń, nie ma Hucuła, nie byłoby człowieka w górach, w czar-
nych puszczach i złotych czapach połonińskich, gdyby nie koń. Przebywanie 
wielkich odległości, przenoszenie ciężarów do rozrzuconych i wysoko obok 
pastwisk górskich położonych chat huculskich nie byłoby możliwe bez konia. 
Wertepy i berda, zwory i jary, wszystko to w dużym stopniu nieosiągalne bez 
konia, gdyż pasąc się od źrebięcia po wąwozach, gąszczach, stromiznach, hucul-
skie konie panują nad lękiem, a osiągają przy tym zdolność przechodzenia 
miejsc niebezpiecznych, bo umieją wspinać się, czołgać i przysiadać w stopniu 
rzadko spotykanym w rodzie końskim.

Z reguły hucuły dorastały w warunkach naturalnych, bez stajni, 
hartując się (fotografia 45, 46) i przyzwyczajając do pełnego stromych 
spadków terenu, w którym miały później pracować. W przeciwień-
stwie do bydła i owiec często nie były koszarowane na noc.

To, że konie te w mniejszym stopniu były używane w zaprzęgu, 
wynikało z położenia gospodarstw huculskich na stokach i zboczach 
górskich. Gospodarstwa były otoczone pastwiskami i pozagradzane 
tak, że dotrzeć do nich można było tylko ścieżkami, pieszo lub konno.

Dzięki swym walorom użytkowym hucuły rozprzestrzeniły się 
na tereny sąsiednie i pełniły rolę zarówno doskonałych koni wierz-
chowych i jucznych, jak i niezawodnych pociągowych zwierząt rol-
niczych. Przy czym nierzadko były eksploatowane ponad siły.

Natomiast na samej Huculszczyźnie o konia dbano jak o członka 
rodziny. Gdy źrebak przychodził na świat, gospodarz polecał go 
św. Mikołajowi, opiekunowi zwierząt domowych, i kładł go na wilczej 
lub niedźwiedziej skórze, aby w dorosłym życiu koń nie bał się tych 
drapieżników. Huculi nadawali swoim koniom imiona.

By uchronić konia przed złym ludzkim spojrzeniem i czarami, 
należało odczyniać uroki. W tym celu wsuwano pod podkowę drza-
zgę z trumny, w siodło wkładano kawałek drewna świerkowego 
(pochodzący z drzewa, na które nie padały promienie wschodzącego 
słońca) i nacierano pęciny czosnkiem.

Co ciekawe, konie huculskie nigdy nie miały większego znacze-
nia w pracach leśnych. Przy zrywce drewna w skrajnie trudnych wa-
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runkach Huculi oszczędzali zdrowie koni, zdając się na siły ludzkie. 
Koni używali jedynie jako siły pociągowej do transportu drewna na 
wozach.

W II połowie XIX wieku, kiedy Czarnohora i Gorgany zostały 
odkryte dla turystyki, koń huculski zaczął pełnić rolę środka trans-
portu górskiego dla odwiedzających Huculszczyznę. Podróżowały 
w ten sposób zarówno nobliwe damy, jak i wytrawni turyści, prze-
wożący zaopatrzenie na kilka dni górskiej wędrówki.

Siodłanie hucuła wyglądało następująco: najpierw nakładano na 
konia podkład z sukna z koziej wełny, na to umocowane konopnymi 
popręgami drewniane siodło (tarnycia) z podogoniem, a na wierzch, 
dla wygody, mały wełniany kocyk (prisidka). Używano uzd rzemien-
nych z żelaznym wędzidłem lub konopnych bez wędzidła. Z okazji 
świąt lub wesel na podkład siodła zarzucano piękny, kolorowy kilim 
lub wzorzysty, włochaty, wełniany koc (liżnyk) i na niego zakładano 
tarnycię. Ogłowie na te okazje ozdabiano plecionką z kilkukolorowej 
wełnianej włóczki, pomponami z wełny i mnóstwem dzwoneczków, 
których obecność miała uchronić przed urokami.

Fotografia 45. 
Hucułom niestraszna jest 
żadna pogoda. Na zdjęciu 
konie z Huculskiej 
Ostoi przy dwudzie-
stopięciostopniowym 
mrozie (fot. Beata Gan)
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Rysunek 46. 
Dawniej konie huculskie przez cały rok przebywały na połoninach, jedynie w czasie ostrej zimy znajdo-
wały schronienie w prowizorycznych stajniach. Ich jedyną paszą była latem trawa, a zimą siano. Do dziś 
konie te mogą być hodowane w ten sposób (fot. z archiwum Stadniny Koni Huculskich Skarbiec)
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Młody, po raz pierwszy siodłany koń był obciążany jukiem ważą-
cym około 50 kg i przywiązywany do siodła drugiego, doświadczonego 
konia. Koń, który w ten sposób odbył podróż ze wsi do miasta i z powro-
tem, był uznawany za przygotowanego do użytkowania pod wierzch.

Na skutek noszenia dużych ciężarów, pomimo grubych podkła-
dów pod siodło, prawie każdy koń huculski miał według Gregorowi-
cza [1878] odparzony grzbiet i boki, po czym na miejscach odparzo-
nych pozostawały porośnięte białą sierścią blizny.

Źrebiętom po odsadzeniu zwyczajowo przycinano równo grzywę. 
Od tego momentu odsadek nazywany był: „strihun” (przystrzyże-
niec). Jednocześnie przycinano mu ogon tak, by utworzyć stopnie. 
Ostrzyżony ogon, oglądany od strony zadu, układał się w piramidy, 
których czubki wsunięte były w podstawy poprzednich.

Koń huculski był ważnym elementem życia codziennego, co znaj-
dowało odzwierciedlenie w miejscowej sztuce ludowej – pojawiał się 
we wzorach haftów, na ceramice, w rzeźbie, a nawet na pisankach. 
Figurki koni wykonywano z sera (fotografia 47) na zakończenie 
wypasu, gdy watah i stada schodzili do wsi z połonin.

O hucułach często opowiadano niesamowite historie. Uważano, 
że potrafią unikać gniazd wężsty, ścieżek drapieżników i miejsc, gdzie 
przebywały demony mogące zaszkodzić człowiekowi. Według wie-
rzeń koń huculski nigdy nie wszedł w wydeptany na trawie krąg, 

Fotografia 47. 
Figurka konia wykonana 
z sera (fot. Paulina Peckiel)
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gdzie tańczyły dziwożony, skrzętnie omijał drzewo ze spróchniałą 
dziuplą, w której mieszkał diabeł, obchodził wszystkie miejsca ska-
żone czarami. I nie było to tylko czcze gadanie. Także współczesne 
hucuły odznaczają się dużą wrażliwością i skrzętnie omijają miejsca, 
w których jakiś członek ich stada doznał krzywdy. O śmierci gospo-
darza trzeba było w pierwszej kolejności powiadomić konia, żeby nie 
uciekł w poszukiwaniu swojego pana.

Twierdzono także, że hucuły pokonają pewnie wszelkie drogi 
zbyt trudne dla człowieka, tak górskie stromizny, jak i błota. Wie-
dzione instynktem, omijają rozpadliny, przechodzą pnie, pokonują 
wąskie kładki, wyginają ciało tak, żeby jukami lub jeźdźcem nie 
zawadzić o skały. W mętną wodę wchodzą tylko wtedy, gdy dobrze 
znają bród, bardzo ostrożnie przechodzą przez potoki, które bystro 
płyną z hukiem i szumem. Idąc drogą, hucuły już z daleka wypatrują 
miejsca, którym wygodniej przejść. Na drodze kamienistej obwą-
chują kamienie, próbują je nogą, czy nie leżą luźno.

Ostrożne i mądre zachowanie podczas badania nieznanego 
terenu jest charakterystyczne także dla współczesnych koni hucul-
skich. Stukając kopytem, sprawdzają one nie tylko kamienie, ale 
także trwałość drewnianych kładek i grubość zamarzniętego lodu.

Przy przeprawach przez brody Huculi nieraz puszczali swoje 
konie swobodnie, a sami przeprawiali się kładką. Tak samo postępo-
wali, gdy droga prowadziła przez gęsty świerkowy las.

W czasie zadymki hucuły zbijały się w grupę lub kładły na śniegu, 
oczekując przejaśnienia. W czasie gwałtownych burz formowały 
krąg, wpuszczając do środka źrebaki i chroniąc je przed deszczem 
czy gradem. Hucuły do dziś potrafią też bronić się przed drapieżni-
kami (fotografia 48), takimi jak niedźwiedzie i wilki. Hodowczyni koni 
huculskich Katarzyna Żurawicz [2011] opisała klacze, które w obro-
nie źrebięcia zaszarżowały na dzikiego psa. Teslenko [2009] pisała 
o ogierze Bujan, który obronił tabun przed wilkami. Po tej przygodzie 
pozostała mu na piersi blizna, ślad wilczych zębów. (Należy tu odno-
tować, że opisywany przez Teslenko [2009] Bujan, choć wychowany 
w ukraińskich górach i przez autorkę uznany za hucuła, nie mógł 
być czystorasowym koniem huculskim, ponieważ był gniadodere-
szowaty.) Wśród osób odwiedzających stadninę Karoliny i Witolda 
Smoleńskich w Serednim Małym pod koniec lat 90. XX wieku krążyła 
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Fotografia 48. 
Hucuły do dziś potrafią bronić się przed drapieżnikami (fot. Tomasz Maciejewski)
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opowieść o gniadosrokatym ogierze Wabigon Khc 187 (Ocel – Jagódka 
po Zefir) (fotografia 23), który broniąc swoich klaczy z tabunu, zabił 
młodego niedźwiedzia. 10 marca 2017 roku na terenie obwodu 
ochronnego Wołosate, w rejonie stadniny koni huculskich odnale-
ziony został martwy wilk, 3 – 4 letni basior. Sekcja przeprowadzona 
przez zespół dr Michała Bednarskiego na Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu wskazała, że przyczynę śmierci były obrażenia 
wewnętrzne po uderzeniu kopytem przez hucuła. A u Hackla [1938] 
znajdziemy opowieść ze stadniny w Łuczynie:

3 października 1936 roku, z nadejściem nocy bez tchu wpada pasterz z połonin 
z wieścią: brakuje dwóch źrebaków. W kierunku Szumoniaka uciekły młode klacze, 
a z nimi ponoć dwa źrebaki. Ostatniej nocy widziano w tamtej okolicy wilki. Część 
matek musiała pójść wilczymi śladami, a za nimi dwa źrebaki, które szukały swoich 
rodzicielek. Klacze zostały o zmroku sprowadzone z powrotem, lecz źrebaków nie 
dało się odnaleźć. Z powodu tych poszukiwań stado wróciło dopiero o zmierzchu. 
Podczas gdy pasterz opisuje zdarzenie i określa okolicę, w której miało ono miejsce, 
siodłane są już dwa ogiery, mimo iż w ciemnościach i gęstej mgle jest znikoma 
szansa na odnalezienie źrebiąt. […] Wreszcie słychać powracające ogiery. Tak jak 
się spodziewano, poszukiwania nie odniosły skutku. Panuje przygnębienie, słychać 
pretensje i przypuszczenia, które to mogły być źrebaki. Wszyscy mają nadzieję, że 
to nie te od klaczy X czy też od klaczy Y. Wszyscy są co do jednego zgodni – że źre-
baki zostały pożarte przez wilki. Pozostaje tylko pytanie, które. Zły dzień kończy 
się w tonacji mol. Wczesnym rankiem Koczerhan stoi wśród klaczy, jego twarz 
promienieje jak księżyc w pełni – „One wróciły!” – ?? – nie, te dwa źrebaki nie wró-
ciły z uciekinierkami. Mimo mroku dostrzegłyby je sokole oczy pasterzy. Możliwe, 
że źrebaki uciekły z jakiegoś powodu z Szumoniaka później, już w ciemnościach. 
I w czasie spędu stada drogą wiodącą wzdłuż krzaków i skrajem lasu, odłączone 
wcześniej, zostały niepostrzeżenie zagarnięte z powrotem. Krótko mówiąc, są. […] 
Tego ranka głos nadzorcy brzmi o jeden ton wyżej, zamiast w mol – w dur, jak głos 
kogoś, komu wszystko udało się utrzymać w porządku. W południe stado pasie się, 
rozchodzi się szeroko po zagłębieniu niedaleko od paśnika. Każdy koń chce mieć 
dla siebie dużo miejsca. Szybko kładzie uszy po sobie, kiedy w pobliżu pojawia się 
jakaś inna klacz. Samotnie stoi starsze źrebię ssące, inne stoją razem w czwórkę, 
opuszczają w dół głowy o typowym kształcie. Poprzez grzbiet jednego z nich w sier-
ści głębokiej na pół pięści biegnie pręga, grzywa sterczy mu w górę… Jego szyja jest 
krótka i szeroka… Kłoda jest pięknie ukształtowana. Z niego wyrośnie prawdziwy 
tarpan. I nagle zza chmur wychodzi słońce i oświetla źrebaka z przodu. Na grdyce 
w grubym owłosieniu pojawia się zastygły, czerwony strup. Po drugiej stronie jest 
podobny, tyle że mniejszy… Jest też jeszcze jedno ukąszenie na podudziu. Gdy czło-
wiek zbliża się do niego, mały tarpan ucieka. On wczoraj już zdobył doświadczenie, 
przy Szumoniaku, i przetrwał próbę – wyniósł się ponad „tresurę” koni ulicznych.
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Konie huculskie potrafiły przynosić także złe wróżby. Wierzono, że 
jeśli któremuś z nowożeńców potknie się koń wiozący go do ślubu, 
czeka go rychła śmierć. Twierdzono też, że gdy ciężarna kobieta zoba-
czy wierzgającą klacz, jej ciąża może potrwać tak długo jak ciąża koń-
ska albo też, w innej wersji przesądu, kobieta ta po prostu poroni. 
Niezależnie od tego, jakie skutki miał przynieść widok wierzgającej 
klaczy, aby uniknąć złego losu, kobieta musiała wypić wywar z ziemi 
zebranej z końskich śladów.

Z innych ciekawych przesądów – uważano, że gdy klacz ma 
w grzywie długi, opadający w dół, gęsty, spleciony kosmyk, oznacza 
to, iż pokochał ją diabeł, że na niej jeździ i oznaczył ją tym kosmy-
kiem. Klacz taka przynosiła szczęście, nie wolno jednak było pozba-
wić jej tego splotu, gdyż inaczej diabeł by ją porwał lub właściciela 
spotkałoby nieszczęście w czasie jej użytkowania. Tak pisał o tym 
Stanisław Vincenz [1982]:

Pochód otwierała beczkowata kobyła Kateryny […]. Jej bujne grzywy – u nasady 
stalobarwny kłąb korzeni stężałych, zwikłanych – a w miarę jak opadały aż do 
ziemi, rozmotały się w wiejące bladoróżowe zasłony i miotły. Takiej grzywy nikt 
nie naruszy, nikt nie śmie strzyc jej, nikt nie ośmieli się rozciąć jej skudłanych 
węzłów. Bowiem nie kto inny lubuje się w takich grzywach jak sam czort. […] 
Wiatr także psoci w grzywach kobylich, lubuje się w kobyłach grzywiastych, 
opowiadają, że je zapładnia.

Vincenz [1938] w opowieściach o jednym z legendarnych opryszków – 
Dmytro Ponypałku, wspomina także o jego wierzchowcu – koniu 
huculskim. Ponypałek miał

podchowanego od źrebięcia dziarskiego konika, szpaka, zwanego Borsukiem. 
[…] Nieraz szukając Dmytra, wsuwał głowę między drzwi i właził do chaty, kiedy 
nikt się go nie spodziewał. Gdy tylko Dmytro dosiadał Borsuka, Borsuk zmieniał 
się w prawdziwego konia. Stawał dęba, przysiadał na zadzie, a potem rwał, kłu-
sował, gonił po najbardziej kamienistym i stromym płaju. Koń to był i gazdowski 
i junacki, kiedy trzeba pieszczoch spokojny, a kiedy trzeba ostry i bujny.

O hucule jako takim Vincenz [1938] pisał jako o

dobrym, wiernym, śmiałym i pewnym, ale dumnym, łatwym do urażenia, bo 
właściwie nigdy nie był ujeżdżony, o koniu-przewodniku, koniu-stróżu, który 
wierzchowcem jest […] tylko dla swoich, dla tych co go karmili w chacie i pie-
ścili od źrebięcia i dlatego nie buntuje się przeciw kobietom. A choć przymu-
szony i ściągnięty żelaznym wędzidłem, czego dawniej nigdy nie czyniono, 
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bezwładnie nosi niemiłego mu jeźdźca, ale tak chytrze, że nieraz zrzuci przy 
sposobności, bądź w rozpędzie uderzy nim o drzewo albo ściągnie zębami 
z siodła.

U Vincenza [1981] znajdziemy też stwierdzenie: Węszyć trzeba głę-
boko, narowić się, jak górski koń przeciw złodziejom końskim, albo 
przeciw kupcom złodziejskim.

Podobne historie można usłyszeć również współcześnie. Hodow- 
ca hucułów Andrzej Woda [2002] pisał o swoim karosrokatym ogierze 
Okoń Khc 155 (Dioryt – Fantazja po Zefir):

„Oleś” ma charakter i wie kto mu daje jeść […]. Pewnego dnia przyszedł do mnie 
sąsiad z prośbą o wypożyczenie konia celem zabronowania pola. Zaproponowa-
łem „Olesia”, ponieważ był on przygotowany do wszelkich prac. Wyjechaliśmy 
w pole, ja przekazałem lejce sąsiadowi a sam poszedłem do swojej pracy. Po chwili 
chcąc zobaczyć jak się koń sprawuje stwierdziłem, że kręci się on w kółko i ani 
myśli iść naprzód – pytam co jest? – nie pójdzie odpowiada sąsiad – biorę lejce 
idzie, przekazuję sąsiadowi – nie idzie – taki to jest ten „Oleś”.

Hucuły znalazły swoje miejsce nie tylko na kartach polskiej lite-
ratury. Podróżująca po Karpatach Wschodnich angielska pisarka 
Menie Muriel Dowie w książce „Panna w Karpatach” [1891] zaprezento- 
wała wspomnienia z podróży grzbietem Czarnohory, którą odbyła 
w 1890 roku. Po zakończeniu wyprawy ta angielska dama, świetnie 
jeżdżąca konno, oddała hołd hucułom w słowach:

Konie pokazały, że mimo zmęczenia potrafią zrobić więcej niż najlepsze wierz-
chowce, na jakich kiedykolwiek jeździłam, i dzięki nim cała karawana posuwała 
się spokojnie naprzód.

Pierwsze jej spotkane z hucułami nie wyglądało jednak najlepiej, co 
opisała w następujący sposób:

Gdy poganiałam go batem, kopał dziko, kręcił małą głową i tarł wędzidłem [moją] 
kostkę, a podczas całej podróży zaprezentował tak wiele sposobów zachowań, 
że po jakimś czasie mogłabym go za nie pokochać. W końcu jednak musiałam 
mu skracać wodze i upominać obcasem jak zwykłego osła.

Co ciekawe, podobne wspomnienia z pierwszego spotkania z hucu-
łami ma wielu współczesnych jeźdźców, którzy dosiadali ich w klu-
bach jeździeckich. Dalej Dowie [1891] pisała:
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Nigdy nie widziałam stworzeń poruszających się tak wolno, jak nasze konie, cho-
ciaż Hrycio pokrzykiwał na nie z wielką determinacją […] musiałam raz po raz 
zsiadać, by unieść końską nogę nad przeszkodą. Hrycio stosował inną metodę. 
Chwytał mocno wodze, stawał z przodu i bezlitośnie przeciągał konia przez kłodę. 
Podczas tych zabiegów biedne zwierzę wyciągało szyję tak, że tworzyła ona linię 
prostą z wodzami, i niczym wielbłąd wydymało brązowe chrapy. Wspinaczka 
była naprawdę ciężka i żaden angielski koń […] nie chciałby jej spróbować. 

Trudno jednak stwierdzić, czy wszystkie konie uznane przez 
autorkę za hucuły były nimi w istocie. Dowie dosiadała bowiem 
między innymi małej, siwej klaczy.

Podobnie brzmi opis pierwszej przejażdżki na hucule u Newmana 
[1935], angielskiego dziennikarza, pisarza i podróżnika zwiedzającego 
Polskę w 1934 roku:

Kiedy rozpędziłem się do skoku i niezdarnie wdrapałem się na jego grzbiet, 
zwierzę odwróciło głowę i spojrzało na mnie z przerażeniem, potem przesunęło 
wzrok wzdłuż własnego kręgosłupa, niebezpiecznie wygiętego pośrodku. Na ten 
widok koń zdecydował się podjąć jakieś działanie i przebiegle zaczął posuwać 
się w stronę ogrodzenia. W odpowiedzi ściągnąłem go piętami, wtedy – obda-
rzywszy mnie jeszcze jednym niechętnym spojrzeniem – zaakceptował sytuację.

Newman zauważył także, że:

prawdziwy Hucuł nigdy nie chodzi pieszo, jest bowiem przywiązany do swego 
konia tak jak Arab. Przez pokolenia konie huculskie były przystosowywane 
i hodowane specjalnie do swej pracy – są to nieduże, żylaste stworzenia 
o nogach jak muł pewnych i mocnych.
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Hodowla w latach 1856 – 1918 

6.1. Austro-węgierska stadnina w Łuczynie

Koń huculski przez wieki nie budził zainteresowania rządów 
państw, które miały w swoim posiadaniu Huculszczyznę. Pierwszym 
hodowcą, który zajął się górskimi końmi z Karpat, był komendant ist-
niejącej od 1792 roku Państwowej Stadniny Koni Radowce (Radautz) 
na Bukowinie, pułkownik armii austro-węgierskiej Martin Ritter 
von Herrmann (1788–1857). Zdobył on u władz Monarchii Austro-

-Węgierskiej zezwolenie na założenie oddziału zajmującego się hodow- 
lą koni górskich. Hodowlę rozpoczęto w 1856 roku w jednym z 17 fol-
warków należących do stadniny w Radowcach.

Stadnina ta powstała w wyniku wcielenia po 1783 roku koni ze 
stadniny w Kotzmannie do Kawaleryjskiej Stadniny Uzupełnień. 
W 1792 roku rozszerzono jej zadania i przemianowano na Krajową 
Stadninę Departamentu Uzupełnień, wtedy też została przeniesiona 
do Radowców. Od tego momentu skupiono się w niej na hodowli koni 
w typie orientalnym i postawiono sobie za cel zwiększenie gabary-
tów źrebiąt. Klacze dla stadniny zakupiono w Siedmiogrodzie, Moł-
dawii, Turcji i na Krymie.

Folwark, w którym miała się rozpocząć hodowla hucułów, był 
ulubionym terenem polowań komendanta von Herrmanna. Przede 
wszystkim jednak panowały w nim doskonałe warunki przyrod-
nicze do prowadzenia hodowli. Położony był w odległości 110 km 
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od Radowiec, na płaskowyżu w Karpatach Lesistych na wysoko-
ści 981 m n.p.m. Płaskowyż ten, nazywany Łuczyną (po rumuńsku 
Lucina), miał powierzchnię 3,5 tysiąca hektarów, włącznie z leśnic-
twami włączonymi do gruntów dzierżawnych stadniny Radowce. 
Roczna suma opadów wynosiła 800 – 900 mm, a średnia temperatura 
roczna +5°C (z wahaniami od −35°C do +36°C).

Łuczyna od chwili założenia stadniny w Radowcach była jej 
letnią górską stacją. Na jej terenach organizowano wypasy, przede 
wszystkim młodzieży, prowadzonej tam z różnych radowieckich 
gospodarstw późną wiosną (śnieg w Łuczynie często leżał jeszcze 
w maju), a sprowadzanych jesienią (w październiku).

Hodowlę „koni huculskich” rozpoczęto od przedstawicieli rasy 
szekler, prymitywnych koni z okolic Siedmiogrodu: dwóch ogierów 
(dorosłego i trzyipółletniego) i dziesięciu klaczy. Szeklery były nieco 
większego wzrostu niż hucuły i były bardziej szlachetne. Miały 
w żyłach sporo krwi koni orientalnych węgierskiej hodowli. Zastoso-
wano system hodowli wolnowybiegowy, żeby minimalizować koszty. 
Konie umieszczono w prymitywnych warunkach w budynkach z bali 
o spadzistych dachach.

Dlaczego płk Herrmann, zakładając stadninę, zakupił szeklery, 
a nie hucuły? Według Jackowskiego [2005c] prawdopodobnie konie 
te były w ówczesnej Monarchii Austro-Węgierskiej lepiej znane, 
łatwiej dostępne i bardziej popularne od hucułów, a płk Herrmann 
lepiej znał Siedmiogród niż górzyste i niedostępne tereny, w których 
były hodowane konie huculskie. Według Hackla [1938] możliwe jest, 
że motywem dla tego zakupu było dążenie do skorygowania niedo-
statków eksterieru i wzmocnienia hucuła przy utrzymaniu możliwie 
zbliżonego typu przez krzyżowanie z końmi pochodzącymi z takich 
samych warunków środowiskowych. Zdaniem Hackla przemawiał 
za tym fakt, że zakupiono materiał pochodzący z węgierskich gór 
Szekler, a nie z najbliższej okolicy pełnej pseudohucułów – orien-
talnych krzyżówek wszelkich stopni, co miał Hacklowi potwierdzić 
W. Wolf, były komendant stadniny w Radowcach. Nie zakupiono też 
hucułów z Bukowiny ani z okolic Czeremoszu, ponieważ ich potom-
kowie nie odpowiadali zapotrzebowaniu stadniny. Jak uważał Hackl, 
władzom nie podobał się także czysty typ hucuła-tarpana, nieprze-
kraczający 130 cm w kłębie.
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Niemniej jednak konie z tej stadniny nazywane były we wszyst-
kich sprawozdaniach hucułami. Hackl [1938] uważał, że nazwa ta 
miała odróżnić je od znajdujących się w niej, pochodzących z Polski 
małych koni nazywanych „konikami”.

Pruski [1960] podał, że koniom urodzonym w latach 1856–1872 
w Łuczynie wypalano litery B i S od imion ogierów Baydosz i Szobry. 
Najprawdopodobniej były to wspomniane dwa ogiery rasy szekler. 
Należy tu jednak wspomnieć, że Jackowski [2004a] podawał, iż 
w latach 1869–1872 nie było w Łuczynie ani ogierów, ani klaczy zaro-
dowych, a jedynie grupa młodzieży, co mogłoby oznaczać, że konie 
rodziły się tam tylko w latach 1856–1868.

Nie można stwierdzić, czy przebieg hodowli pokrywał się ze wcze-
śniejszymi zamierzeniami. Poza podstawowymi czynnościami zwią-
zanymi z rozpoczęciem hodowli nie zostały podjęte żadne konkretne 
decyzje i zarządzenia, a pułkownik Herrmann umarł przed urzeczy-
wistnieniem swojej myśli hodowlanej (6 marca 1857 roku). Według 
Hackla [1938] jest więc nawet możliwe, że przekształcenie szekle-
rów w hucuły zostało postanowione dopiero przez jego następców.

Hackl [1938] uważał jednak, że niezależnie od tego, jak sprawy 
te wyglądały naprawdę, nie należy zapomnieć zasług pułkownika 
Herrmanna. Dzięki jego działaniom zaszczepiona została myśl 
o hodowli hucułów, nawet jeśli jego projekt tak bardzo rozminął 
się z huculskością jako taką. Bez tej idei, kontynuowanej w bardziej 
prawidłowej formie, o czym będzie za chwilę mowa, kilka dziesięcio-
leci później najprawdopodobniej nie dałoby się już znaleźć źródła 
dla odtwórczej hodowli tej rasy. Wpływy obcej krwi, bezpośrednie 
krzyżowanie, postęp komunikacji, rozwój leśnictwa i zapotrzebowa-
nie na konie remontowe dla wojska mogły doprowadzić do wytę-
pienia hucułów, nie pozostawiając żadnego źródła przydatnego do 
ich odtworzenia. Jednym z przykładów potwierdzających realność 
takiego scenariusza jest fakt, że niemal pół wieku później na obsza-
rze galicyjskiej Huculszczyzny w stacjach rozpłodowych umiesz-
czano konie pochodzenia arabskiego, co w opinii Hackla świadczy 
o tym, że nie myślano o konserwacji rasy huculskiej.

Od 1 stycznia 1870 roku stadnina w Radowcach wraz z filiami 
została przejęta przez władze cywilne. Z tego powodu przez jakiś 
czas występowały problemy z zaopatrzeniem i zarządzaniem 
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oddalonej placówki w Łuczynie. Tolerowano to, dopóki nie stwier-
dzono zwiększonych kosztów związanych z utrzymywaniem perso-
nelu Łuczyny i jego częstymi zmianami.

Według Hackla [1938] w 1872 roku ze względu na oszczędności kla-
cze huculskie rozprzedano wśród okolicznej ludności (z Mołdawy-

-Sulicy, Szypot, Kirlibaby i Beni), a ogiery wcielono do stada w miej-
scowości Ober Wikow121.

Okazało się jednak, że w trakcie działania stadniny w Łuczynie, 
zainteresowanie końmi górskimi znacznie wzrosło. Różne kraje 
(w tym nawet Anglia) wyraziły potencjalną chęć ich zakupu. Także 
armia austro-węgierska zainteresowała się nimi jako końmi jucz-
nymi dla wojska, nadającymi się doskonale dla artylerii górskiej. 
Ministerstwo Rolnictwa Monarchii Austro-Węgierskiej postanowiło 
reaktywować państwową hodowlę koni górskich.

W 1877 roku do Łuczyny znów trafiły hucuły, tym razem (w więk-
szości) prawdziwe. Do odbudowy tej radowieckiej filii istotnie przy-
czyniło się dwóch rodowitych Hucułów: Malinowski, nadzorca 
z Łuczyny zwany „królem Hucułów”, oraz Rawenczuk, handlujący 
końmi i należący do komisji stwierdzających przynależność koni 
hodowanych w okolicach Żabiego do rasy huculskiej, dobrze ją zna-
jący i zaznajomiony z wymaganiami kierownictwa stadniny doty-
czącymi eksterieru. Oni to wyszukali dla stadniny materiał hodow-
lany. Dzięki nim do Łuczyny trafiły hucuły, a nie szeklery. Kupowali 
egzemplarze maściste, ponieważ takich koni, nie odznaczających się 
w terenie, potrzebowała armia.

Hodowlą koni rasy szekler nikt się już później nie zajął. Obecnie 
ojczyzna szeklerów leży w granicach Rumunii, ale konie w tym typie 
praktycznie już tam nie występują.

Do Łuczyny zakupiono ogiera i dziesięć klaczy. Był to ogier 
Stirbul oraz klacze: Bobeika (140 cm), Gaina (141 cm), Kamionka 
(140 cm), Kittka (141 cm), Luczyna (140 cm), Lukawa (141 cm), Magura 
(142 cm), Mechna (140 cm), Tatarka (130 cm) i Żurawna (140 cm).

Możliwe, że w zakupionym materiale występowała, jak pisał 
Hackl [1938], obca krew, jednak u wszystkich był dostrzegalny typ 

121 Popularna w literaturze niemiecka nazwa, używa się także nazw Górny Wików 
i Werchni Wików.
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huculski. Największe podejrzenie budziły klacze Mechna i Żurawna, 
które najprawdopodobniej pochodziły z rozwiązanej w 1872 roku 
stadniny, co oznaczałoby, że zostały zakupione po raz drugi i były 
szeklerami, a nie hucułami.

W powyższym zestawieniu podałam za Hacklem [1938] wyso-
kość w kłębie zmierzoną taśmą, tak więc konie te musiały mierzyć 
134–135 cm miary laskowej. Spełniały tym samym wszystkie obo-
wiązujące w owym czasie wymogi rasy. Mogły być uznane za klacze 
o średnim, a nawet dużym, jak na hucuły, wzroście. Hackl szczególną 
uwagę zwracał na klacz Tatarka, która, według niego, z dużym praw-
dopodobieństwem musiała być najlepsza z całego stada pod wzglę-
dem typu i eksterieru, ponieważ w innym przypadku nie przyjęto by 
jej do stada klaczy matek z wynikiem miary taśmowej wynoszącym 
jedynie 130 cm w kłębie.

Spośród tych klaczy Kamionka, Kittka, Luczyna i Lukawa przeka-
zały swoje geny do współczesnej populacji koni huculskich, a Kittka 
i Luczyna założyły istniejące do czasów współczesnych rodziny żeń-
skie. Są to najstarsze rodziny żeńskie w hodowli koni huculskich.

Według Hackla [1938] Stirbul był jasnogniadym ogierem z szeroką 
łysiną, białą dolną wargą, prawym okiem rybim i obiema przednimi 
pęcinami białymi. Jackowski [2012a], opisując go, dodawał jesz-
cze, że miał obie tylne nogi wysoko białe. Stirbul, nazwany tak od 
okolicznego szczytu górskiego (1480 m n.p.m.), był koniem niezna-
nego pochodzenia, urodzonym w 1873 roku, kupionym w Mołdawie 
koło Łuczyny. W kłębie mierzył 145 cm miary taśmowej. Zdaniem 
Hackla [1938], sądząc z wyglądu zewnętrznego, był hucułem z nie-
wielką domieszką krwi arabskiej. Holländer [1938a] uważał go za 
ogiera w typie wybitnie noryckim o nieco limfatycznej konstytucji. 
W stadninie krył w latach 1877–1880, według Hackla [1938] dał dobre 
potomstwo. Ród Stirbula jednak wygasł. Mimo to ogiera tego można 
znaleźć w rodowodach większości żyjących współcześnie koni hucul-
skich. Pruski [1975b] podawał, że w krajach Europy środkowej ród 
Stirbula istniał jeszcze pod koniec lat 70., jakkolwiek nie udało mi 
się znaleźć dowodu potwierdzającego tę tezę.

W 1878 roku doszło do strajku pracowników stadniny. Jej dyrek-
tor, weterynarz Naske, był zmuszony osobiście nakarmić i spędzić 
wszystkie konie. Nie było nikogo, kto mógłby zapewnić im ruch lub 
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je wyczyścić. Podjęto więc decyzję o zamknięciu stadniny. Ostatecz-
nie nastąpiła jednak jej remilitaryzacja, co miało miejsce 1 stycznia 
1879 roku. Dyrektor Naske został powołany w stopniu porucznika do 
wojska i pozostawiony na kierowniczym stanowisku.

W 1881 roku przydzielony został do Łuczyny ogier Miszka, uro-
dzony w 1871 roku, o nieznanym pochodzeniu (rysunek 2). Był to 
oryginalny hucuł z okolic Łuczyny, według Hackla [1938] charakte-
ryzował go mały wzrost, krępa budowa w typie konia Przewalskiego 
i ciężka, ordynarna głowa, którą przekazywał potomstwu. W kłębie 
mierzył 144 cm miary taśmowej. Hackl opisał go jako ciemnowiśnio-
wogniadego122, a Pruski [1960] jako ciemnogniadego. Pozostawał 
w stadninie w latach 1881–1883. Ród Miszki wygasł, ale ogiera tego 
można znaleźć w rodowodach większości żyjących współcześnie 
koni huculskich.

122 Określenie „umaszczenie wiśniowogniade” nie jest obecnie używane. Oznaczało 
konia gniadego, o intensywnym, wiśniowobrązowym odcieniu owłosienia kryjącego.

Rysunek 2. 
Ogier Miszka urodzony 
w 1871 roku (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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W 1883 roku przybył do stadniny Taras, urodzony w 1878 roku, 
zakupiony w Wamie koło Kimpolungu na Bukowinie, w okolicy, 
która według Hackla [1938] już od dawna była zarabizowana. Hackl 
opisał go jako ciemnowiśniowogniadego, a Pruski [1960] jako ciem-
nogniadego. Według Hackla był to koń stosunkowo duży (mierzył 
bowiem 150 cm miary taśmowej), szlachetny, z wyraźną domieszką 
krwi arabskiej, długonogi i suchy. Krył w stadninie w latach 1883–1886. 
W 1891 roku z siedemnastu klaczy stadnych w Łuczynie osiem było 
jego córkami. W 1903 roku usunięto ze stadniny wszystkie poza jedną. 
Ród Tarasa wygasł, ale ogiera tego można znaleźć w rodowodach 
większości żyjących współcześnie koni.

Po nim ogierem czołowym został ciemnogniady Czeremosz, uro-
dzony w 1883 roku, zakupiony w Ciocanesti w okolicy Łuczyny. Mie-
rzył 143 cm miary taśmowej. W Łuczynie użytkowany był w latach 
1887–1893. Ród Czeremosza wygasł, ale ogiera tego można znaleźć 
w rodowodach większości żyjących współcześnie koni huculskich.

Według jednej wersji był synem Miszki, według innej pochodził od 
klaczy po Miszce. Hackl [1938] uważał, że należy wątpić, iż Czeremosz 
był synem Miszki (choć tak podobno zapisał w swoich rejestrach 
Gassebner), gdyż budową w ogóle go nie przypominał i reprezen-
tował typ hucuła-tarpana. Należy także przypuszczać, że matka 
Czeremosza została pokryta w 1882 roku, a Miszka w latach 1881–1883 
był już w Łuczynie. Hackl był przekonany, że krycie nie mogło nastą-
pić w tej stadninie, gdyż w przeciwnym przypadku, pochodzenie kla-
czy należącej do stadniny byłoby znane, a syn otrzymałby rodowe 
imię Miszka z rzymską jedynką, jak to było w zwyczaju stadniny 
w Radowcach. Hackl stwierdził ponadto, że klacz pokryta w Łuczy-
nie Miszką nie mogłaby być własnością prywatną, ponieważ jest 
mało prawdopodobne, by w latach 80. XIX wieku prywatny właści-
ciel chłopskiego pochodzenia udał się ze swoją klaczą (której imie-
nia stadnina nie miała powodu odnotowywać) do Łuczyny celem jej 
pokrycia. Według Hackla Czeremosz nie mógł też pochodzić z wcze-
śniejszej działalności Miszki, ponieważ ten, przed karierą w Łuczynie, 
był czynny w stadzie ogierów tylko do 1880 roku, podczas gdy matka 
urodziła Czeremosza dopiero w 1883 roku. Hackl twierdził, że nie da 
się obronić również wersji, w której Czeremosz jest wnukiem Miszki. 
Jego przypuszczalna matka, „klacz stadna po Miszce”, powinna by 
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być córką ogiera czołowego Miszka, a więc zgodnie z jego okresem 
krycia w stadninie musiałaby być poczęta najwcześniej w 1881 roku, 
czyli urodzona w 1882 roku. Wynika z tego, że w 1883 roku miałaby 
rok. Musiałaby więc urodzić Czeremosza w 1883 roku, mając rok, czyli 
począć, gdy była jeszcze ssącym źrebakiem. Hackl wysnuł więc hipo-
tezę, według której imię ojca tej klaczy, Miszka, które na Huculszczyź-
nie było bardzo powszechne, doprowadziło do skojarzenia z ogierem 
ze stada ogierów o tym samym imieniu.

Według Hackla [1938] lata krycia Stirbula, Miszki, Tarasa i Czere-
mosza należy uznać za pierwszy okres działalności stadniny koni 
huculskich, po którym przestano przy wyborze reproduktorów 
wpadać ze skrajności w skrajność – warunki, jakie miały spełniać, 
zostały z grubsza określone. Od 1893 roku pojawiały się ogiery uro-
dzone w stadninie. Rozpoczęła się era sumiennej pracy przy popra-
wie eksterieru, żmudne i wymagające cierpliwości usuwanie mocno 
zakorzenionych wad.

Pierwszym ogierem własnej hodowli użytkowanym w stadninie 
był Stirbul I (Stirbul – 5 Lukawa po NN), gniady z odmianami, uro-
dzony w 1879 roku, kryjący w latach 1893–1897. Jak twierdził Hackl [1938], 
dawał on przede wszystkim dobre córki, które w większości były małe, 
przysadziste i krótkonogie, bardzo typowe dla rasy. Miały suche, pięk-
nie uformowane nadpęcia, nawet jeśli czasami odrobinę zbyt słabe.

Ogiery do 1893 roku pasły się razem ze stadem klaczy matek.
Po rocznej próbie w 1894 roku z siwym ogierem Dobosz, pocho-

dzącym z hodowli terenowej i mierzącym 145 cm w kłębie miary 
taśmowej, po którym nie pozostało w stadninie żadne potomstwo, 
a w hodowli terenowej pozostały tylko dwa ogiery, w latach 1895–1898 
krył w Łuczynie Czeremosz I (Czeremosz – 8 Stirbul I po Stirbul I). 
W linii żeńskiej wywodził się od klaczy 4 Kamionka. Według Hackla 
[1938] był gorszym ogierem niż jego ojciec i Stirbul I. Przydzielano mu 
względnie mało klaczy do krycia.

Taras I (Taras – 4 Stirbul po Stirbul), gniady, urodzony w 1885 roku 
w Łuczynie, mierzący 146 cm w kłębie miary taśmowej, w linii żeń-
skiej wywodził się od klaczy 2 Kittka. Krył w latach 1897–1900. Zda-
niem Hackla [1938] zdradzał wyraźnie cechy ojca, ale nie był tak 
wysoki jak on. W 1910 roku w galicyjskim stadzie ogierów znajdowało 
się tylko dwóch jego synów, a na Bukowinie nie było żadnego.
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Około 1899 roku ze zlikwidowanej stadniny Nadwórna trafiły do 
Łuczyny cztery klacze huculskie: 13 Liasa (po Stirbul I), 26 Tatarka, 
17 Paskana i 23 Moldawa. Liasę i Moldawę można znaleźć w rodowo-
dach wielu żyjących współcześnie koni. Paskana, według czeskiego 
programu hodowli koni huculskich z 2009 roku123, założyła linię żeń-
ską, która współcześnie wciąż istnieje.

W zastępstwie za Czeremosza I przyszedł do stadniny Miszka I. 
Według Hackla [1938] urodził się w 1883 roku, jego matką była 
12 Stirbul (Stirbul – 3 Luczyna po NN). Według Hornego [za Šulko 2011] 
urodził się w 1887 roku, a jego matką była 1 Stirbul (po Stirbul).  Był 
kary, mierzył 143 cm miary taśmowej. Krył w latach 1898–1905. Według 
Hackla [1938] zaliczał się do najbardziej wszechstronnych hucułów, 
dostarczył dużą liczbę dobrych ogierów do stad ogierów (jakkolwiek 
żaden nie został uznany za dość dobrego, by mógł być jego następcą) 
oraz użytecznych, a nawet wspaniałych klaczy. Przekazywał cechy 
typu Przewalskiego, mięsistą głowę, głębokie ożebrowanie i – choć nie 
zawsze, a w zależności od matki – swoje silne (18 cm), jakkolwiek nie 
w pełni poprawne (brak suchości) nadpęcie. Czasami u jego potom-
stwa występowało też zeszlifowane kolano, lekko zapadnięty grzbiet 
i, najczęściej, sarniak na stawie skokowym. Potomstwo było bardzo 
zróżnicowane pod względem wzrostu. U jego potomków, zwłaszcza 
gdy po stronie matki znajdował się w rodowodzie Stirbul, często 
występowały plamy pozbawione pigmentu, choć rzadko duże. Hackl 
podawał, że syn Miszki I – 122 Miszka I-6 (od 20 Stirbul I po Stirbul I) 
był nawet gniadosrokaty, a córka Miszki I – klacz matka 9 Miszka I-7 
(od 7 Czeremosz po Czeremosz od 8 Stirbul) oprócz latarni posiadała 
także białe plamy na brzuchu, więc najprawdopodobniej również 
była srokata. Jednak umaszczenie srokate jest warunkowane genem 
dominującym, tak więc skoro 122 Miszka I-7 i 9 Miszka I-7 były sro-
kate, srokate musiało być też jedno z ich rodziców.

Według Hackla [1938] jasnogniady ogier Hroby (rysunek 3) niezna-
nego pochodzenia urodził się w 1895 roku i został nabyty do stadniny 
od górala w Ciocanesti w 1900 roku. Jackowski [2007a] natomiast 
twierdził, że Hroby przybył do stadniny w 1898 roku oraz że w ory-
ginalnym dokumencie tego konia w Radowcach podano, że urodził 

123  Šlechtitelský program huculského koně [2009].
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się w 1894 roku. Hroby mierzył 145 cm w kłębie miary taśmowej. 
Nazwę swą otrzymał od potoku, ewentualnie od szczytu górskiego 
w okolicy Łuczyny (1509 m n.p.m.). Hackl [1938] uważał, że był to koń 
najprawdopodobniej z domieszką krwi arabskiej, o czym świadczyła 
jego suchość, szlachetność i lekki spód ze szczupłymi stawami nad-
garstkowymi i skokowymi. Miał szczególnie piękne, suche nadpęcie 
przy dużej kościstości (17,6 cm), które to cechy przekazywał potom-
stwu. Na zdjęciu zamieszczonym w książce Pruskiego [1960] można 
się dopatrzeć, że miał łysinę. Był użytkowany w stadninie w latach 
1900–1905. Według Hackla [1938] z typowymi klaczami dawał potom-
stwo pozbawione jego zarabizowanych cech, bułane i sarniogniade 
z cechami dzikich koni, przy tym dość małe. U większych jego córek 
brakowało jednak cech huculskich, zmniejszał się też obwód klatki 
piersiowej. Również stawy skokowe były słabym punktem jego 
potomstwa. Ogiery z linii Hrobego przejawiały cechy orientalne. 
Uznanie go za reproduktora o wyjątkowych właściwościach nastą-
piło dopiero w czasie I wojny światowej i po niej i było, jak uważał 

Rysunek 3. 
Ogier Hroby urodzony 
w 1895 roku, założyciel 
nadal istniejącego rodu 
męskiego (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Hackl, związane z użyciem w hodowli jego licznych córek, jakkolwiek 
równie duże lub nawet większe zasługi w zakresie jakości ich eks-
terieru miały ich matki. Jednak to Hroby stał się sławny. Lecz kom-
pletnego i poprawnego obrazu przekazywanych przez niego cech na 
pewno nie dawały klacze po nim przydzielane do stada matek. Już 
w przypadku Miszki I większe córki były faworyzowane przy przy-
dziale, jednak w przypadku klaczy po Hrobym wielkość miała jesz-
cze większe znaczenie. Ofiarą takiej polityki padały właśnie typowo 
huculskie córki Hrobego. Niemniej jednak odtwórcza hodowla jego 
potomków w kierunku prawdziwego hucuła, mimo zdarzających się 
silnie orientalnych przypadków, udała się w pełni.

Jak podał Hackl [1938], na wiosnę 1903 roku przejściowo, w celu 
normalizacji wzrostu, ustalono 2 kg owsa dla młodzieży jako normę. 
Najwcześniej na dodatek paszy zareagowały roczniaki, lecz nie przy-
bierając proporcjonalnie na sile, ale głównie na wzroście. Starsze 
hucuły przede wszystkim mocno przytyły.

Jesienią 1903 roku Osowicki [1904] zmierzył 23 klacze matki 
w Łuczynie. Wysokość w kłębie mierzona laską wahała się od 126 
do 142 cm, różnica między obwodem klatki piersiowej i wysokością 
w kłębie – od 27 do 40 cm, obwód nadpęcia – od 16 do 18 cm.

Według Jackowskiego [2005d] w 1904 roku w stadninie w Łuczy-
nie było wiele koni z odmianami na nogach. Na tej podstawie Jackow-
ski wysnuł wniosek, że prawdopodobnie Malinowski i Rawenczuk, 
którzy w 1877 roku wyszukali konie dla stadniny, nie uważali tej 
cechy za sprzeczną z typem huculskim.

Goral (rysunek 4) został nabyty w 1905 roku – według Hackla 
[1938] w Żabiem przez pułkownika barona von Enis z galicyjskiego 
stada ogierów w Drohowyżu, a według Lechkuna [2010] w Droho-
wyżu. Radvan [2001a] uważał, że imię ogiera prawdopodobnie zapi-
sywano pierwotnie jako Ghoral. W niektórych polskich publikacjach, 
zwłaszcza starszych, zapisywano je natomiast przez „ó” – Góral. Koń 
ten urodził się w Małopolsce – według Hackla [1938] w 1899 roku, 
według Holländra [1938a] w 1898 roku, a według Brzeskiego i in. [1988] 
w 1889 roku. Ta ostatnia data nie jest jednak możliwa, ponieważ ogier 
ten musiałby kryć w Łuczynie jeszcze w wieku 29 lat, i prawdopodob-
nie stanowi czeski błąd (dwie ostatnie cyfry zamienione miejscami). 
Według Hackla [1938] Goral był latem kary, a zimą myszato-bułany. 
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Tomczyk-Wrona [2004f] opisała go jako ciemnomyszatego, co wydaje 
się pasować do opisu Hackla. Jackowski [2005d] uznał Gorala za 
skarogniadego. Był to koń nieznanego pochodzenia. Pruski [1960] 
uznał go za doskonałego, gdyż był bardzo harmonijnie zbudowany, 
prawidłowy, kościsty i z dobrym ruchem, o wymiarach 149–173–19 cm 
miary taśmowej, według Holländra [1938a] w typie noryckim. Zdaniem 
Hackla [1938] stanowił on spełnienie marzeń odnośnie siły powiązanej 
z poprawnością typu. Goral stanowił uosobienie prawdziwego hucuła. 
Był potężny, choć niedostatecznie suchy. Jego kościstość, masa, i siła 
nóg przypominały konia Przewalskiego (w II tomie ukraińskiej księgi 
stadnej znajdziemy informację, że miał mocne przednie nogi). Był 
bardzo szeroki, rozłożysty, głęboki, z długością pochodzącą od hucu-
łów z Żabiego. Jego grzbiet był jednak dość miękki, choć z wysokimi, 
muskularnymi lędźwiami. Według Hackla do najładniejszych partii 
Gorala można było zaliczyć potężny, szeroki, względnie długi kłąb. 
Ogier był nieco leniwy, ale wytrwały i wspaniale wykorzystywał 
paszę. Goral krył w latach 1905–1918. Trzydzieści lat po jego przyby-
ciu do stadniny, krew tego galicyjskiego ogiera pastwiskowego, czego 

Rysunek 4. 
Ogier Goral, założyciel 
nadal istniejącego rodu 
męskiego (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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nie można przypisać tylko szczególnym okolicznościom związanym 
z I wojną światową, opanowała 80% całej hodowli koni huculskich 
trzech państw (Polski, Czechosłowacji i Rumunii).

O ile według Hackla [1938] w samym Goralu nie sposób było dopa-
trzeć się śladów orientalnych przodków, to u jego potomków poja-
wiały się mniej spadziste, zaokrąglone zady, połączone ze szlachet-
niejszą budową i dłuższym wykrokiem. Pewne jest, że spowodowały 
to przebijające cechy jego partnerek z krwią Tarasa i córek Hrobego, 
które również miały Tarasa wśród swoich przodków. Hackl twierdził, 
że Goral posiadał piękny staw skokowy, co nie zmieniało faktu, że 
wśród jego potomstwa występowały stawy skokowe obniżone wzglę-
dem typowej huculskiej postawy. Również w przypadku tego ogiera 
przydzielone mu klacze zniekształciły obraz dziedziczenia. Tenden-
cja przydzielania mu coraz większych klaczy trwała przez cały okres 
jego krycia. W 1914 roku na stanie stad ogierów było 17 synów Gorala.

Spośród ogierów użytkowanych w Łuczynie tylko Hroby i Goral 
założyły rody męskie, które przetrwały do współczesnych czasów.

Według Hackla [1938] wbrew cechom ojców, czy nawet eksterie-
rowi obojga rodziców, wbrew przyjmowanym trendom hodowlanym, 
w Łuczynie wciąż rodziły się konie przypominające typ hucuła-

-tarpana. Nawet okresowo bardzo zróżnicowany wybór klaczy do 
stadniny nie był w stanie tego zmienić. Najmniej huculski eksterier 
prezentowały klacze po Tarasie, mimo to w 1891 roku wśród zwięk-
szonego do 17 sztuk stanu klaczy było 8 córek Tarasa, 4 córki Stirbula 
i 5 córek Miszki. Natomiast w 1903 roku wśród 27 klaczy matek pozo-
stały tylko 2 córki Tarasa, a pozostałe wybrakowano, więc prawie 
całe stado pochodziło po Stirbulu i Czeremoszu. Były też 4 klacze 
po Miszce I, które jednak, jeśli genealogiczne zapisy mówią prawdę, 
miały w sobie również krew Czeremosza. Tak więc wszystkie odzna-
czały się starą krwią huculską.

Według Hackla [1938] ogiery kryjące, w przeciwieństwie do kla-
czy stadnych, często reprezentowały inny, niehuculski typ budowy, 
uzależniony od panujących w danym czasie poglądów związanych 
z dążeniem do poprawy. Problem stanowiło też właściwe ukątowa-
nie stawu skokowego, co przez długi czas uniemożliwiało wybra-
nie reproduktora spośród koni własnego chowu. W mniejszym lub 
większym stopniu dochodziło do wpływów zewnętrznych na stado 
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z Łuczyny, związanych ze stawianymi koniom wymogami odnośnie 
wzrostu. Zmagano się z trudnym zadaniem: z jednej strony starano 
się hodować małe, prawdziwe, twarde, niewybredne hucuły, a z dru-
giej – duże, poprawnie zbudowane i uszlachetnione konie. Dysonans 
ten powodowała sprzeczność między fachowością, znajomością rasy 
i produkcją spełniającą wymagania armii. Próbowano rozwiązać ten 
problem poprzez oscylację między jednym a drugim kierunkiem 
hodowli i wybór odpowiednich ogierów czołowych. Udawało się to 
aż do 1912 roku, wskazuje na to według Hackla [1938] jakościowy stan 
stadniny pomiędzy 1900 a 1912 rokiem.

Hackl [1938] podawał również, że pomimo wieloletnich sprzeci-
wów ze strony doświadczonych hodowców, odradzających podobne 
zabiegi, pod wpływem decyzji nowo mianowanego wojskowego 
inspektora obiektów hodujących konie, pułkownika E. Merhala, 
organa państwowej stadniny Radowce musiały przeprowadzić próbę 
wprowadzenia do stada hucułów siły i masywności.

Ponieważ od 1906 roku w Łuczynie krył tylko Goral, wspomniany 
wcześniej pułkownik W. Wolf szukał drugiego ogiera na polecenie 
Ministerstwa Rolnictwa. Był do tego celu najbardziej odpowiednim 
fachowcem, który służył w Łuczynie, pełniąc najpierw funkcję żoł-
nierza stadninowego, a w końcu kierownika. Znał więc wszystkie 
etapy rozwoju Łuczyny, doskonale też orientował się w stanie stad 
ogierów, które przeszukał w celu znalezienia odpowiedniego konia, 
typem i poprawnością przynajmniej częściowo odpowiadającego sta-
wianym wymaganiom, ogiera o odpowiedniej wielkości, głębokości 
i prawidłowych stawach. Poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Hackl [1938] pisał, że wcześniej planowano doświadczenie 
z małym, bardzo głębokim i szerokim gniadym ogierem Gazlan III 
(Gazlan Shagya – 35 Amurath Bairactar o po Amurath Bairactar oo) 
półkrwi arabskiej, urodzonym w Bábolnej w 1897 roku, kryjącym lek-
kie klacze arabskie we Wladyce (folwark Radowiec). Przeniesienie 
tego ogiera do Łuczyny nie doszło wtedy do skutku, gdyż Wolf zapro-
ponował Gorala. Ceną tego wyboru była surowa selekcja źrebiąt 
Gorala pod kątem kalibru. Niemniej jednak w 1910 roku pułkownik 
Merhal zrealizował plan krzyżowania hucułów z końmi arabskimi 
za sprawą sprowadzonego z Bábolnej ogiera Siglavy XXXV, którego 
przemianowano na Capul.
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Capul krył w 1911 roku. Był kary, z gwiazdką i kilkoma odmianami 
na nogach, według Hackla [1938] kształtny, z małą głową, piękną szyją, 
dobrym fundamentem i wspaniałym wyciągniętym stępem. Jego 
źrebaki miały co prawda bardzo ładną budowę, w tym dobre grzbiety, 
ale nie stawały się większymi i silniejszymi od hucułów, czego po 
nich oczekiwano. Męscy potomkowie Capula byli mało wartościowi, 
spłodził jednak kilka bardzo kształtnych córek, które zostały wcie-
lone do stada matek. Potomstwu przekazywał liczne odmiany, choć 
nieduże.

Na szczęście już w 1912 roku Capul został wybrakowany, również 
z powodu chronicznego zapalenia oczu. We współczesnej hodowli 
koni huculskich nie pozostali żadni jego potomkowie.

Jak podał Hackl [1938], pod władzą pułkownika Merhala, zwo-
lennika hodowli w surowych warunkach nie tylko hucułów, ale 
i wszystkich koni, w Radowcach respektowano ideę pozbawionej 
owsa hodowli hucułów. Od około 1909 roku corocznie, w zależno-
ści od stanu pastwisk na początku lub dopiero w połowie czerwca, 
następował spęd koni z Radowców do Łuczyny. Powrót miał miej-
sce na początku września, choć spęd z pastwisk przesuwano nieraz 
nawet na koniec października. Według Hackla w latach suchych, 
nawet przy słabym stanie pastwisk konie zostawały w Łuczynie 
długo, żeby odciążyć równinę.

Hackl [1938] opisywał, że w porze letniej załoga stadniny hucul-
skiej miała bardzo dużo pracy – nie tylko związanej z opieką nad 
hucułami i sprowadzonymi sezonowo końmi innych ras. R. Hutter, 
ówczesny kierownik Łuczyny, miewał pod sobą w okresie pastwisko-
wym około 500 do 600 koni, a w 1911 roku liczba zwierząt wyniosła 
prawie tysiąc koni i 300 wołów w Łuczynie i Iswor. Hutter musiał 
też nadzorować wydobycie torfu, tartak, wypalanie wapna, stajnię 
w Bobeice, budowę kwater dla wojska w Łuczynie oraz rudowanie 
lasu przez dwudziestoosobową załogę stada ogierów. W celu zadba-
nia o pastwiska podjęto ponadto walkę z chwastami, do czego wysy-
łano zatrudnionych dodatkowo 150 osób z Łuczyny.

Na przełomie lat 1911 i 1912, nastąpiła wojskowa akcja w stadni-
nie. Ustawianie górskich dział zbiegło się ze znacznym zwiększe-
niem stanu klaczy. Zakupiono silne klacze, by, jak uważał Hackl 
[1938], poprzez zwiększenie kalibru odwrócić skutki eksperymentu 
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z Capulem. Klacze takie nie były ani czystorasowe, ani łatwe do zdo-
bycia w terenie, gdyż wszelkie tego typu egzemplarze były dotych-
czas na bieżąco kupowane przez wojsko. Nowe matki zdobyto więc 
także z zasobów armii. W 1910 roku zasoby klaczy matek stadniny 
huculskiej wynosiły 27 sztuk, a 1 stycznia 1912 roku posiadano już 
77 sztuk i tym samym, obok czystorasowych huculskich matek 
pojawił się większy materiał hodowlany, tak bardzo pożądany przez 
wojsko.

Zakupy koni do Łuczyny w humorystyczny sposób opisał Vincenz 
[1982] ustami jednej z postaci swojej epopei:

Posłuchajcie, jak u nas Pawło Palijczuk z Dzembroni sprzedawał konie durniom. 
[…] Przyjechali do niego z Bukowiny, ze stadniny cesarskiej, z Łuczyny, oficero-
wie, jeden lajtman, drugi berlajtman. Zamiast popatrzeć dobrze na konie jak na 
człowieka, a gazdę zapytać, mierzyli metrem, macali, zaglądali gdzie nie trzeba. 
Mierzyli wciąż a kręcili nosem: „Za niski!” Wybrali w końcu niekoniecznie naj-
lepsze konie, tylko najwyższe. Zamiast na kolanach dziękować mu za gazdow-
skie konie, targowali się jak o cebulę i w końcu wcisnęli mu po 50 guldenów. […] 
Pawło rozeźlił się na durniów, naszeptał coś koniom do uszu, obrócił się tyłkiem 
i poszedł bez „bywajcie zdrowi”. Zaledwie konie przyszły do Łuczyny, oglądnęły 
się, zwąchały się i hała-drała! z powrotem ku połoninom aż na Dzembronię. […] 
Jak tam te koniska aż z Bukowiny przedarły się puszczami, jak trafiły? – jeden 
bóg wie! […] Tak pół roku minęło. Pawło przeczekał, naśmiał się, ale to gazda, 
przekazał przez jakiegoś świtowana124 do Łuczyny: „Konie wróciły, powiedz 
niech je sobie odbiorą.” […] gdzieś na przedwiośniu nowa komisja zjeżdża, ale 
już komendant Łuczyny, sam Oberszt, na czele. […] I to nie byle jak przyjechał, 
nie furmanką naokoło przez Kuty, ani drogami jak inne komisje, tylko wprost 
stamtąd, od Kirlibaby, potokiem Sarata przez Hostyn. […] Obersztowi pilno do 
koni. […] Pawło oprowadza i powiada: „Poznawaj, panie, twoje konie.” […] Szukają 
po bukowinkach, konie po staremu pasą się […]. Oberszt ogląda: „Niby te, ale nie, 
jakieś inne, przemalowało je. Cóż robić?” Tymczasem Oberszt nie bardzo się 
trapi, dalej lubuje się końmi, nie mierzy, nie maca, nie frycuje koni, tylko ogląda. 
[…] Potem posmutniał: „Wszystkie bym kupił, ale cała nasza stadnina cesarska 
nie ma tyle pieniędzy, co twoje konie warte.” To człowiek! takiemu warto dać 
konie za darmo! I Pawło to dobrze rozumie, powiada mu: „Pogodzimy się jakoś. 
Z tobą, panie, warto pobratymować.” […] Łazili po bukowinkach, po jarach. Obe-
rszt cmokał, nawet całował konie. Koni nakupił, mówiono, nawet swoją pensję 
zostawił u Pawła. […] Wracali płaikiem do chaty, a tam w jarze na dnie kobyła 
się podpasa. Niska, brzuchata, nogi grają jak cymbały, piersi ze skały, głowa 
sucha, czoło jak słońce, grzywa – cud świata! Dymucha się zwała. […] Oberszt 

124 Świtowan – wędrowiec, „chodzący światami”.
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wytrzeszczył oczy: „A to co, Pawle?” „Co ma być, widzisz, główna kobyła, Dymu-
cha.” „Taki pobratym z ciebie, nic mi o niej nie mówisz?” Pawło śmieje się chytrze: 

„Ty co chcesz, panie Oberszt, abym przed przyjacielem żonę rozbierał?” Klepią się 
obaj z Pawłem, Oberszt też śmieje się. „Tyś za chytry, Pawle, klacz nie żona, sam 
wiesz. Kupić nie kupię, ale pożycz nam tej końskiej żony na trzy, niech będzie 
na dwa lata do Łuczyny. Płacę rocznie ile chcesz. Cóż ci to szkodzi, że i ja będę 
miał konie?” Pawło pożyczyć pożyczył, ale co przyjdzie latem na połoninę, albo 
jesienią oboczami, zawoła głośno: „Nie ma mojej Dymuchy! Czort przyniósł tych 
panów, niech zdechną!” Zmartwił się zanadto, kazał Żydom z Kosowa na koniach 
po dwie baryłki wódki miesięcznie przywozić dla pociechy. Oberszt dowiedział 
się jakoś, przyprowadził mu kobyłę na wiosnę. Miał sumienie. Człowiek był. 
I dlatego ma dobre konie w Łuczynie […].

Ponieważ hucuły z Łuczyny miały wyrobioną markę również 
za granicą i jeszcze przez jakiś czas cieszyły się renomą, przy tak 
groteskowej zbieraninie pokrzyżowanych bestii, jak według Hackla 
[1938] nazywał to stado R. Hutter, zrezygnowano z nazwy: Stadnina 
Koni Huculskich. Obiekt przemianowano na Stadninę Zwierząt 
Jucznych. Hackl twierdził, że zakupione przez armię klacze, z nie-
licznymi tylko wyjątkami, były ewidentnymi krzyżówkami, bardziej 
kalibrowymi niż hucułki, często też z mocniejszym nadpęciem, lecz 
nie sprawdzały się w hodowli. Wśród nich były prawdopodobnie 
również krzyżówki z konikiem. Dawały wąskie, długonogie potom-
stwo, któremu brakowało siły nóg. Zrezygnowano więc z takiego 
kierunku hodowli. Wiele klaczy wybrakowano, z czego część pozo-
stała w stadninie jako konie robocze.

Hackl [1938] pisał, że intensywne wykorzystanie zasobów Łuczy- 
ny pozytywnie wpłynęło na najbardziej wartościową właściwość 
hucułów – wytrzymałość. Jeśli czegoś nie starczało, w pierw-
szej kolejności nie starczało dla hucułów. One miały to, co zosta- 
wało – musiało im starczyć spleśniałe siano, najnędzniejsze pastwi-
sko, chłód i wilgoć nocy na otwartej przestrzeni. Dawniej do obsługi 
stanu 27 klaczy przewidzianych było dwóch stajennych i jeden woź-
nica, a do obsługi 77 klaczy w Stadninie Zwierząt Jucznych – tylko 
pięciu stajennych. Wtedy to, jak stwierdził z przekąsem Hackl, nieje-
den krzyżówkowy egzemplarz stadniny zwierząt jucznych sam się 
wybrakował, gdy nie mógł dotrzymać kroku odporności hucułów. 
Schemat paszowy żywienia koni huculskich z Łuczyny w 1912 roku 
przedstawiono w tabeli 12.



239

Mimo niepowodzeń i brakowań 1 stycznia 1913 nastąpiło zwięk-
szenie stanu z 77 do 84 klaczy, co zostało przeprowadzone poprzez 
pozostawienie własnego przychówku do dalszej hodowli.

Jako zastępstwo za Capula w 1913 roku do stadniny przyszedł 
syn Hrobego – Hroby I. Krył w latach 1913–1918, a potem do 1922 roku 
w Waldhof w Austrii, gdzie w czasie wojny ewakuowano stad-
ninę (o czym będzie jeszcze mowa). Jego pochodzenie ze strony 
matki nie jest pewne. Jak pisał Hackl [1938], jedni podawali, że 
była nią „bukowińska klacz z hodowli terenowej”, inni, że była to 
79 Taras I (po Taras I), która została przeniesiona do koni roboczych 
i wyeksploatowana trafiła w teren lub też w teren trafiło jej wybra-
kowane źrebię (czyli właśnie Hroby I). Nie zachowała się informacja 
o matce klaczy 79 Taras I, czasem jest ona opisywana jako „klacz 
chłopska”. We współczesnych węgierskich publikacjach125 podawane 
jest, że matką ogiera Hroby I jest 76 Taras I.

Ogier Hroby I jako trzylatek został zakupiony przez komendanta 
bukowińskiego stada ogierów, za sprawą wspomnianego już Hucuła 
Rawenczuka, w Mołdawie-Sulicy. Był gniady z odmianami na obu 

125 Hucul Méneskönyv, I-II-III. kötet (2011), Póni- és Kislótenyésztők Országos Egy-
esülete, Debrecen; Mihók S., Hardon G., Somogyvári E., Posta J. (2015) – A hucul lófajta 
törzseinek mónjei 1895-2014. Póni- és Kislótenyésztők Országos Egyesülete, Debrecen 
i Plemenná kniha Hucul (2017) <http://www.nztopolcianky.sk/sk/index.php?option=com_
wrapper&view=wrapper&Itemid=100033&lang=sk> [dostęp: wrzesień 2019].

kilogramy owsa kilogramy siana kilogramy słomy

ogiery czołowe
w okresie krycia 4,5 6 3

poza okresem krycia 3,5 6 3

klacze matki
w okresie pastwiskowym – 2 –

poza okresem pastwiskowym – 12 2

dwu- i trzyletnie 
ogiery i klacze

w okresie pastwiskowym – 2 –

poza okresem pastwiskowym – 10 2

roczne ogiery 
i klacze

w okresie pastwiskowym – 2 –

poza okresem pastwiskowym – 8 2

odsadki poza okresem pastwiskowym – 7 2

Tabela 12. 
Schemat paszowy 
z SK Łuczyna z 1912 roku 
wg Hackla [1938]
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tylnych nogach, o wymiarach 142 – 170 – 19,9 cm miary taśmowej, 
suchy i żylasty. Hackl [1938] pisał, że miał krótki i szeroki staw sko-
kowy, po huculsku wysoko ustawiony, z sarniakiem. Posiadał także 
cechy arabskie po ojcu, takie jak uszlachetnione głowa i bark czy 
krótkość. Przekazywał je potomstwu. Według Hackla przemawia 
to za twierdzeniem, że jego matką była córka Tarasa I, a więc za 
cechami orientalnymi pochodzącymi od obojga rodziców. Niezależ-
nie od tego, z jakimi klaczami Hroby I był łączony, nie rodziły się 
z tego kojarzenia żadne źrebięta o czystohuculskich właściwościach, 
które zresztą, ze względu na obowiązujące w tym czasie tendencje 
hodowlane, i tak nie zostałyby wcielone do stada. Według Hackla 
Hroby I zawdzięcza swoją niezasłużoną sławę kontynuatora rodu 
Hrobego tylko szczególnym okolicznościom. Był ostatnim i najdłużej 
żyjącym ogierem z rodu Hrobego ze starej Łuczyny. Był też partne-
rem dobrych matek stadnych. Nie oceniano go surowo na podstawie 
jego potomstwa. Nowe porządki stworzone przez trzy państwa (Pol-
skę, Czechosłowację i Rumunię) rozpoczęły siłą rzeczy erę łagodnej 
oceny w hodowli koni huculskich, gdyż kraje te, jak twierdził Hackl, 
na Bukowinie i w Galicji zastały mizerne resztki dawnej hodowli 
i tylko na nich mogły oprzeć swoją dalszą działalność.

Przy stanie 87 klaczy w 1914 roku, w stadninie pojawił się trzeci 
ogier obok Gorala i Hrobego I – Ispas. Podjęto też kolejne próby uży-
cia w hodowli konia arabskiego, sprowadzając ogiera Gazlan IV.

Ispas, koń nieznanego pochodzenia, kasztanowaty, urodzony 
w hodowli terenowej we wsi Ispas na Bukowinie, o wymiarach 
148–165–18,5 cm miary taśmowej, krył w latach 1914–1918. Hackl [1938] 
pisał, że miał ciężką głowę, krótką szyję, zwięzłe lędźwie, dostatecz-
nie szeroką pierś, lecz jednocześnie wąski zad, silny fundament, 
otwarty staw skokowy i dobre chody. Jego źrebaki były wąskie i bar-
dzo żylaste. Był złośliwy. Nie miał żadnego znaczenia dla hodowli 
hucułów, w stadninie nie pozostali żadni jego potomkowie, ponieważ 
przede wszystkim krył klacze wojskowe. W stadzie ogierów Ober 
Wikow byli jednak użytkowani jego synowie z czasów działalno-
ści w hodowli terenowej (48 Ispas i 102 Ispas), a także wnukowie 
(127 Ispas po 102 Ispas, 129 Ispas po 102 Ispas, 96 Fusa po 25 Ispas, 
112 Iswor po 25 Ispas i 100 Ambos po 25 Ispas), wszyscy kasztanowaci. 
Mimo to ród Ispasa nie przetrwał w hodowli.
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Według Hackla [1938], opisując ogiery z Łuczyny, należy o nim 
wspomnieć z dwóch powodów. Po pierwsze, był dowodem na trwa-
jący w stadninie odwrót od wzmacniania koni huculskich ogierami 
arabskimi. Po drugie, pokazuje on, że próbowano – choć bez powo-
dzenia – iść drogą naturalnego rozwoju hucuła-bystrzeckiego. Ispas 
był co prawda uznany w stadninie za hucuła, ale według opisów bliż-
szy był konikowi. Według Hackla niewątpliwie był krzyżówką hucuła 
z konikiem z wyraźnym kontrastem między ich cechami – przednią 
partię miał huculską, głowę konia Przewalskiego, zad konika.

Trzy ogiery czołowe, Goral, Hroby I i Ispas, wzięły udział w ewaku-
acji stadniny w sierpniu 1914 roku i jej prowizorycznym ulokowaniu 
w Kottingbrunn w Badenii, skąd później przeniesiono je do Waldhof.

Według Hackla [1938] na Huculszczyźnie, w Galicji i na Bukowinie 
rozpowszechniona była opinia, że wiele niezdolnych do marszu kla-
czy (w zaawansowanej ciąży) i źrebiąt w trakcie ewakuacji stadniny 
jesienią 1914 roku zostało przekazanych chłopom. On sam uważał 
jednak, że nie było to prawdą, za to prawdziwy był fakt, że już wiosną 
1913 roku spora liczba małych i słabych, przeznaczonych do wybrako-
wania odsadków i roczniaków, w sumie około 15 sztuk, przekazana 
została chłopom i hodowcom z okolic Seletyna i Szypotu za rewer-
sem i one na pewno zostały na tym terenie.

Do 1914 roku Łuczyna była głównym ośrodkiem hodowli dla 
całego terenu Huculszczyzny. Rząd austro-węgierski utrzymywał 
wtedy do 80 ogierów huculskich, używanych w hodowli także 
w Małopolsce (na prawie każdą stację rozpłodową oprócz koni szla-
chetnych przydzielano jednego hucuła).

Jak podał Hackl [1938], lista koni (niekompletna) z Waldhof z 1916 
roku zawierała 53 klacze: 19 po Goralu, 18 po Hrobym, 6 po Miszce I, 
3 po Capulu, 3 po Stirbulu I, jedną po Czeremoszu I, jedną po Tarasie I 
oraz 2 klacze z Nadwórnej z hodowli terenowej urodzone w 1900 roku 
(17 Paskana i 13 Moldawa).

W Waldhof w 1918 roku zgładzono założyciela rodu Gorala (prze-
kazano go końskiemu rzeźnikowi), zastąpił go jego syn Goral I. 

Goral I (Goral – 8 Hroby po Hroby), kasztanowaty, urodzony 
w 1914 roku w Łuczynie, o wymiarach 153–178–19,8 cm miary taśmo-
wej, w linii żeńskiej pochodził od klaczy 3 Luczyna. Był użytkowany 
w Waldhof w latach 1918–1922.
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W Waldhof przez krótki czas krył także Hroby II, syn Hrobego I, 
lecz z jego potomstwa żaden koń nie przeszedł do hodowli państw suk-
cesorów. Nie zachowała się też informacja, jaka klacz była jego matką.

Hackl [1938] pisał, że jeszcze w 1918 roku Austria czyniła przygo-
towania, by znowu podjąć hodowlę koni na terenach wschodnich. 
Większa część państwowych ogierów zachowała się, niektóre odna-
leziono pod opieką prywatną. Urządzono stada ogierów, również na 
terenie okupowanym. Rozpoczęto ponowne uruchamianie stadniny 
w Radowcach. Na Bukowinie, w Galicji i w zachodniej Polsce two-
rzono szpitale i punkty zborne dla koni. Niestety, jak dalej opisywał 
Hackl, pojawiły się zarazy, lecz mimo to materiału do ponownego uru-
chomienia hodowli było pod dostatkiem, jakkolwiek jego odszuka-
nie i uporządkowanie wymagało ogromnych nakładów pracy. Dzięki 
dobrej organizacji i doświadczeniu w branży stadninowej państwo 
austriackie, zdaniem Hackla, było w stanie na podstawie tego, co 
pozostało, zaledwie na przestrzeni kilku lat odbudować w niezm-
niejszonej liczbie hodowlę koni gorącokrwistych w poszczególnych 
rasach i rodach.

Hackl [1938] był też przekonany, że gdyby rozpad monarchii 
nastąpił o kilka miesięcy później, to Rumunia i Polska odziedziczy-
łyby wspaniały spadek. Szczególnie Rumunia, której przypadłaby 
stadnina w Radowcach oraz stado hucułów w Łuczynie w ówczesnej 
postaci. Jednak zawirowania związane z rozpadem Austro-Węgier 
sprawiły, że stało się inaczej.

Hackl [1938] pisał również, że w sierpniu 1918 roku komisja (skła-
dająca się między innymi z generała von Merhala, komendanta 
stadniny pułkownika Hellera i ponownie mianowanego na stano-
wisko głównego kierownika stadniny Huttera) obejrzała Radowce 
i jej folwarki, po czym podjęła działania w celu przetransportowa-
nia do nich stad, które uprzednio z nich wywieziono. Jako pierw-
sze miały wrócić hucuły i shagye. Koordynację tej przeprowadzki 
zlecono Hutterowi. Gdy w Altenmarkt stały już gotowe wagony do 
transportu do Radowiec, by ponownie ożywić Łuczynę, przyszedł 
telegram do Waldhof, żeby wstrzymać transport. Rozpad Austro-

-Węgier miał, w co łatwo Hacklowi uwierzyć, niszczycielski wpływ na 
zasoby radowieckiej stadniny, które w „okrojonej” Austrii (nastawio-
nej głównie na hodowlę koni zimnokrwistych) musiały przetrwać 
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w oczekiwaniu na moment, gdy nastąpi ich podział pomiędzy pań-
stwa sukcesorów lub rozpuszczenie w teren.

Część koni opuściła Waldhof, między innymi 16 dwulatków 
zostało sprzedanych na Węgry. Z początkowego stanu 122 sztuk 
(w  tym 40 klaczy wojskowych), pod koniec 1918 roku zostało 
w Wald hof około 50 klaczy matek. W 1919 roku nastąpił podział 
stadniny pomiędzy państwa pełniące nadzór komisaryczny nad 
Huculszczyzną, czyli Polskę, Rumunię i Ukrainę. Hackl [1938] wspo-
mniał o koniach przeznaczonych dla Ukrainy – ponieważ niepod-
ległość tego kraju nie doszła do skutku i przydzielony jej materiał 
hodowlany nie mógł zostać odebrany, umieszczono go, w zamierze-
niu tymczasowo, w Eichgraben, gdzie został zaniedbany, a w końcu 
rozpuszczony. Austria nie znalazła dostatecznego zastosowania dla 
hodowli koni huculskich. Dziesięć wybranych klaczy zostało prze-
kazanych do Oberinntal w Tyrolu. Z punktu widzenia hodowli koni 
huculskich zostały stracone, bo nie pozostawiły żadnych potomków 
po ogierach huculskich. Zostały użyte w hodowli haflingerów, a ich 
wpływ na kształtującą się rasę musiał być znaczny, skoro Zwoliń-
ski [1980] napisał, że haflingery powstały ze skrzyżowania miejsco-
wych koni noryckich z końmi bośniackimi126, huculskimi i arabskimi. 
Hucuły miały poprawić w tej rasie użytkowość w terenie górskim.

Resztki starej stadniny z Łuczyny nabyło Ministerstwo Rolnictwa 
Czechosłowacji w 1922 roku w celu wsparcia hodowli koni pochodzą-
cych z Rusi Zakarpackiej.

Według Hackla [1938] najlepiej by się stało, gdyby stado hucułów, 
zamiast ulec rozdrobnieniu, mogło być przekazane do ich ojczyzny, 
do Łuczyny w Rumunii, gdyż były to jego zdaniem wciąż wyśmie-
nite konie, nawet po 25 latach (co najmniej sześć końskich generacji), 
podczas których kryły ogiery mierzące nie mniej niż 141 cm (Taras 
mierzył nawet 150 cm miary taśmowej), a także cały czas dążono do 
wzmocnienia koni huculskich. Hackl ocenił, że pomimo tych zabie-
gów typowa wysokość klaczy w kłębie wynosiła 133–135 cm miary 
taśmowej, a więc wymiary klaczy założycielek nie tylko nie zostały 

126  Konie bośniackie – prymitywna rasa wywodząca się z terenów Macedonii, na 
której powstanie miały też wpływ ogiery orientalne. Konie te są dość podobne do hucu-
łów. Pierwotnie były użytkowane głównie jucznie. Od 1933 roku hodowane w czystości 
krwi. Mierzą 135–145 cm w kłębie. Najczęściej są gniade lub bułane.
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z biegiem lat zwiększone, ale nawet uległy zmniejszeniu. Jeśli nie 
dbano by przy tym o zachowanie głębokości i charakteru rasy, bez 
trudu wyhodowano by inne konie. O ile nawet matki założycielki 
mające 141 cm miary taśmowej nie były absolutnie czyste rasowo, 
podobnie jak ich partner Stirbul, to jednak po wielu generacjach 
w eksterierze źrebiąt przeważały cechy typu hucuła-tarpana. Według 
Hackla ten pozornie dziwny rozwój wypadków nie powinien dziwić. 
Tak twarda rasa jak hucuły, o stałych dziedzicznych cechach, przez 
stulecia nie była krzyżowana z innymi końmi, musiała więc być zin-
bredowana. Gdy potem była krzyżowana z końmi z domieszką obcej 
krwi, którym nie pasowały warunki życia koni huculskich, rasa sama 
się odtwarzała i względnie szybko oczyszczała z obcej krwi, o ile 
tylko pozostawała w swoich dawnych warunkach środowiskowych. 
Gdyby przez kolejne 20 lat stado założycielskie pozostawić w dzi-
kich warunkach w Łuczynie, to zdaniem Hackla wpływ obcej krwi 
malałby z pokolenia na pokolenie. Potomstwo o arabskich cechach 
zmarłoby z głodu, zamarzło, nie dałoby rady się zaźrebić, a gdyby 
ewentualnie doszło do zaźrebienia, źrebięta byłyby pożerane przez 
wilki. Natomiast małe potomstwo o cechach właściwych koniowi 
górskiemu zostałoby oczyszczone z obcych wpływów.

Według Hackla [1938] gorzej wyglądał przydział do hodowli 
męskiego potomstwa, które na początku było zdecydowanie mniej 
rygorystycznie traktowane. Hackl zaznaczył, że pod tym względem, 
i tylko pod tym, spotykane w ówczesnej mu literaturze zarzuty doty-
czące arabizacji względem państwowej hodowli nie były zupełnie 
bezpodstawne.

6.2. Hodowla terenowa w Austro-Węgrzech

Już Witwicki [1863] pisał, że rasa huculska stała się rzadkim towa-
rem, i tylko jeszcze w Kosmaczu i w Dowhopolu możnaby co nady-
bać. Według niego więcej koni huculskich było na Bukowinie, ale 
tamtejsze hucuły były nieco wyższe i bardzo płochliwe. Ostrzegał 
także, że co na jarmarkach sprzedawane bywa tytułem hucułków, 
są to łoszaki z Pokucia w górach przegładzane, lecz nie tak wytrwałe, 
jak prawdziwe konie tej rasy.
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Gregorowicz [1878] podawał, że w Żabiem, Krzyworówni, Kosma-
czu, Brusturach, Jasionowie, Hryniawie i ogólnie w całym starostwie 
Kosowskim wychowywano najlepsze konie huculskie. W latach 40. 
XIX wieku było ich jednak znacznie więcej, niż w latach 70. Według 
Gregorowicza w czasach mu współczesnych coraz trudniej było zna-
leźć Hucuła, który posiadałby kilka koni, choć w latach 40. XIX wieku 
istniały w górach prywatne stadniny liczące po kilkanaście czy nawet 
kilkadziesiąt koni. Przytoczył on kilka nazwisk z tamtego okresu: 
Iwan Czufyszczuk zwany Drymba z Żabiego hodował konie wyjąt-
kowo rosłe, Teodor Germaniuk z Żabiego – konie bułane, małe i krępe, 
Hryhor Fitkaluk z Żabiego – konie wyjątkowo łagodne, własne stad-
niny mieli też Straser z Jasionowa i ksiądz Stupnicki z Brustur. Gre-
gorowicz wspominał także, że w tamtych czasach konie huculskie 
chętnie były kupowane jako konie do prac rolniczych, konie zaprzę-
gowe, wierzchowce ułanów, a nawet do cesarskiej stajni. Jeszcze wię-
cej o użytkowaniu koni huculskich pisał w 1899 roku w „Tygodniku 
Rolniczym” Bojanowski. Według niego [za Ślusarczyk 2008] koń 
huculski znany był wtedy także daleko poza Czarnohorą – w Anglii 
i Ameryce hucuły pracowały w kopalniach, we Francji i Niemczech 
używane były do spacerowych zaprzęgów, w Austrii, Włoszech i Fran-
cji ciągnęły wózki z bębnami orkiestry wojskowej. Twierdził nawet, 
że w cyrkach i hippodromach pod nazwą „szkockiego konia” biedny 
hucuł zabawia publiczność. Zważywszy na inne źródła, wydaje się 
jednak, że opinia Bojanowskiego o tak powszechnym użytkowaniu 
koni huculskich była sporo przesadzona.

Również Barański [1884] żałował, że zmniejszyła się liczba dobrych 
hucułów. Według niego większość koni huculskich posiadała dwie 
znaczne wady – małą masę ciała i zbyt delikatne nogi.

Hackl [1938] twierdził, że największym wrogiem konia hucul-
skiego były solidne drogi, szosy i mosty (choć, na szczęście dla 
hucułów, górska aura i powodzie w niektórych miejscach skutecz-
nie niszczyły nowoczesne szlaki komunikacyjne). Lepsze połączenia 
drogowe sprzyjały między innymi rozwojowi przemysłu drzewnego 
i handlu, które, wdzierając się w góry, sprowadziły ze sobą konie 
pociągowe, silniejsze, choć mniej zręczne od hucułów.

Gregorowicz [1878] skarżył się na upadek hodowli koni górskich. 
Huculi według niego coraz częściej użytkowali do pracy coraz 
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młodsze konie, nawet roczne, co spowalniało ich rozwój fizyczny. 
Brakowało dobrych ogierów. Coraz więcej wartościowych koni było 
sprzedawanych na niziny, często po niskich cenach, co wpływało na 
ubożenie ludności huculskiej.

Stanisław Vincenz [1981] w epopei „Na wysokiej połoninie” pisał: 

Jeszcze przed rokiem 1870 […] Żabie posiadało więcej koni niż później cały powiat 
kosowski. Jednak […] z powodu częstej sprzedaży koni, sprowadzania obcych ras 
i nieoględnego krzyżowania, i w końcu dzięki modzie i dzięki próżności żabiow-
skiej, konie marniały powoli, a ilość ich ciągle malała.

Według Gassebnera [za Hackl 1938] w latach 1868–1869 na Buko-
winie krył tylko jeden ogier państwowy.

Według wykazu udziału Galicyi127 i wielkiego kzięstwa128 Kra-
kowskiego w powszechnej wystawie 1873 w Wiedniu [1873] w ramach 
mającej miejsce w dniach 18–27 września wystawy koni zostały 
zaprezentowane tylko dwa hucuły – wałachy Murzyn i Gniady, nale-
żące do barona Jakóba129 Romaszkana z Horodenki.

Przez kilka lat Wydział powiatowy w Kosowie oraz tamtejsze sta-
rostwo starały się uzyskać u cesarsko-królewskiego Ministerstwa 
Rolnictwa zgodę, aby co roku przysyłano w góry ogiery arabskie. 
W roku 1876 na skutek petycji tychże urzędów na Huculszczyznę 
został wysłany porucznik dragonów, żeby przekonać się na miejscu, 
czy są tam klacze nadające się na matki. W sprawozdaniu stwierdził, 
że klaczy takich jest niewiele i nie warto wysyłać na Huculszczyznę 
państwowych ogierów. Należy jednak zauważyć, że według Gregoro-
wicza [1878] ów objazd terenów górskich był dość pobieżny.

Na II Walnym Zgromadzeniu Oddziału Czarnohorskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego w Kołomyi 29 grudnia 1878 roku przedsta-
wiony został „Memoriał w sprawie koni huculskich” Jana Grego-
rowicza. Jednogłośnie przyjęto zawarty w memoriale wniosek 
o utworzeniu w Żabiem i Kosowie punktów kopulacyjnych z ogie-
rami arabskimi dla poprawy koni huculskich. Postanowiono też 
wydrukować memoriał w  tomie IV Pamiętnika Towarzystwa 
Tatrzańskiego, a uzyskaną odbitkę rozesłać między gminy i obszary 

127  Zachowano pisownię z wykazu.
128  Zachowano pisownię z wykazu.
129  Zachowano pisownię z wykazu.



247

dworskie okolicy czarnohorskiej celem rozpowszechnienia tej praw-
dziwie obywatelskiej myśli. 18 stycznia 1879 roku Zarząd Oddziału 
Czarnohorskiego podjął decyzję o wydrukowaniu 300 egzemplarzy 
tego tekstu własnym nakładem i rozesłaniu go pomiędzy człon-
ków Towarzystwa w celu większego zainteresowania tą sprawą 
oraz o przesłaniu petycji do Wysokiego Sejmu na ręce własne posła 
hr. Mieczysława Reya, Prezesa Towarzystwa Tatrzańskiego i wysto-
sowaniu osobnej prośby do cesarsko-królewskiego Towarzystwa 
chowu koni we Lwowie. Stosowne ogłoszenia przekazano do „Gazety 
Narodowej” i „Dziennika Polskiego”.

Należy zwrócić tu uwagę, że nie tylko w stadninie w Łuczynie 
myślano o krzyżowaniu koni huculskich z arabskimi, ale chcieli tego 
także mieszkańcy Galicji.

Władze Towarzystwa Tatrzańskiego postanowiły zwrócić się, za 
pośrednictwem Mieczysława Pawlikowskiego, członka komisji Gali-
cyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego, z prośbą o podanie wska-
zówek dotyczących ratowania upadającej hodowli koni huculskich. 
Te nadeszły już w marcu 1879, a kolejne w następnym roku. Suge-
rowano założenie stadniny. Wydział Towarzystwa Tatrzańskiego 
wystosował pismo popierające działania Oddziału Czarnohorskiego 
do Cesarsko-Królewskiego Prezydium Namiestnictwa we Lwowie.

Na skutek memoriału Gregorowicza i oficjalnych działań Wy- 
działu Towarzystwa Tatrzańskiego oraz nieoficjalnych zabiegów jego 
członków, wydano reskrypt cesarsko-królewskiego Ministerstwa 
Rolnictwa z 3 grudnia 1880 roku w sprawie najpraktyczniejszego 
sposobu podniesienia chowu koni rasy huculskiej. Zarządzono utwo-
rzenie stacji ogierów, przegląd klaczy przez cesarsko-królewskich ofi-
cerów i ekspertów. Stacje zamierzano otworzyć od roku 1882, jednak 
gdyby już w roku 1881 wybrany hodowca w powiecie kosowskim 
mógł rozpocząć hodowlę, miał zostać dotowany subwencją 50 gul-
denów austro-węgierskich130 rocznie. Wysokie Cesarsko-Królewskie 
Namiestnictwo wyraziło także życzenie, aby Wydział Towarzystwa 
Tatrzańskiego wsparł zamiary Ministerstwa Rolnictwa, wymieniając 
nazwiska kilku takich potencjalnych hodowców. Wydział Towarzy-
stwa Tatrzańskiego skierował pismo do Jana Gregorowicza, a ten 

130  Guldeny austro-węgierskie nazywane były także złotymi reńskimi.
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w odpowiedzi podał nazwiska hodowców i obiecał, że dołoży starań, 
by stacje zostały przygotowane. 26 grudnia 1880 roku wyznaczono 
na stację ogierów Żabie i określono subwencję dla niej w wysokości 
80 guldenów austro-węgierskich rocznie.

7 grudnia 1880 roku Wydział Towarzystwa skierował kolejne 
pismo do Namiestnictwa, w którym informował, że jego członkowie 
i osoby specjalnie w tym celu delegowane, przeprowadziły dokładne 
badania sytuacji na Huculszczyźnie. Zasięgnięto informacji o kilku-
nastu hodowcach w Żabiem, Krzyworówni, Jasionowie i Kosmaczu. 
15 grudnia Wydział powtórnie prosił Galicyjskie Towarzystwo Gospo-
darskie o opinię na temat podjętych dotąd czynności. Ustosunko-
wując się do prośby i reskryptu Prezydium Namiestnictwa z 7 grud-
nia 1880 roku L. 12064, Towarzystwo uznało, że założenie stacji nie 
jest dobrym pomysłem i powinno się umieścić ogiery u zamożnych 
hodowców. Sugerowano także, że przyznana subwencja w wysokości 
80 guldenów austro-węgierskich jest zbyt niska i należałoby ją pod-
nieść do 150 guldenów za ogiera. Uważano też, że należy ratować rasę 
huculską ogierami pochodzącymi z ras, z których hucuły powstały, 
czyli tureckimi końmi górskimi. Było to zgodne z poglądami Gre-
gorowicza [1878], ale w tamtych czasach była to jedna z wielu teorii 
o pochodzeniu koni huculskich.

Wcześniej cesarsko-królewskie Ministerstwo Rolnictwa propono-
wało ogiery rasy ardeńskiej131, lipicańskiej i orientalne. Pomysł ten 
wydaje się dość zaskakujący, bo choć konie ardeńskie i lipicańskie 
również pochodzą z terenów górskich, to rasy te nie mają żadnego 
związku z końmi huculskimi, ani historycznego, ani geograficznego. 
Towarzystwo Gospodarskie odradziło konie orientalne. Jak pisał Ślu-
sarczyk [2008], określiło je jako zupełnie niewłaściwe. Ogiery ardeń-
skie Towarzystwo brało pod uwagę warunkowo. Miały być użyte 
na próbę, żeby sprawdzić, czy taka krzyżówka będzie udana. Pro-
ponowano ściągnięcie z najwyższych gór ardeńskich małego ogiera 
górskiego, najbardziej przypominającego budową pierwsze górskie 
konie tureckie. W kraju był wtedy tylko jeden odpowiedni ogier tej 
rasy – Foy.

131  Konie ardeńskie – rasa małych (155–162 cm w kłębie), bardzo masywnych koni 
zimnokrwistych, wywodząca się od starożytnych koni z Solutré (obecnie Francja).
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Na IV Walnym Zgromadzeniu Oddziału Czarnohorskiego Towa-
rzystwa Tatrzańskiego 12 stycznia 1881 roku odczytano pismo 
Namiestnika, zawiadamiające o pomyślnym załatwieniu sprawy koni 
huculskich oraz pismo Wydziału Towarzystwa Tatrzańskiego, prze-
kazujące całą sprawę Oddziałowi Czarnohorskiemu. Na wniosek hra-
biego Stanisława Dzieduszyckiego uchwalono powołanie komisji, któ-
rej zadaniem byłoby czuwanie nad sprawą koni huculskich. W skład 
tej komisji weszli: Dzieduszycki, Ramon Puzyna i Jan Gregorowicz.

Zarząd oddziału wybrał Gregorowicza, jako posiadającego naj-
większe kompetencje (był on znawcą koni, zarządcą dóbr Skarb- 
kowskich i marszałkiem powiatu kosowskiego), na osobę odpowie-
dzialną za utrzymanie koni huculskich.

8 marca 1881 roku cesarsko-królewskie Ministerstwo Rolnictwa 
wydało polecenie przekazania Gregorowiczowi na utrzymanie, jak 
pisał Ślusarczyk [2008], ogiera lipicańskiego „Plutona I” przy jed-
noczesnym dotowaniu go kwotą 80 guldenów austro-węgierskich. 
Ponieważ w hodowli lipicanerów obowiązywał i nadal obowiązuje 
ten sam system co w hodowli koni huculskich, gdzie dzieci otrzy-
mują takie samo imię jak ojciec opatrzone kolejnym numerem, 
można założyć, że mowa tu o ogierze Pluto I, ponieważ w rasie tej 
istnieje ród męski ogiera Pluto132.

26 marca Gregorowicz oficjalnie zgodził się przyjąć konia na rok 
(zamiast planowanych wcześniej dwóch lat), stwierdzając przy tym, 
że jeden koń na cały powiat to stanowczo zbyt mało. Jak pisał Ślu-
sarczyk [2008], Oddział Czarnohorski próbował interweniować w tej 
sprawie, ale bezskutecznie. Zresztą na roku 1881 kończą się materiały 
źródłowe dotyczące działań Oddziału Czarnohorskiego w kwestii 
koni huculskich. Sprawa ta zeszła z kart oficjalnych sprawozdań 
Oddziału jak i całego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Sytuacja w terenowej hodowli koni na Huculszczyźnie uległa dal-
szemu pogorszeniu z chwilą wprowadzenia ustawy z 30 grudnia 1881 
roku o licencjonowaniu ogierów. Na skutek rygorystycznego egzekwo-
wania ustawy, Huculi, obawiając się nakładanych przez żandarmerię 
kar, musieli kastrować ogiery trzyletnie i starsze, mimo że dopiero 

132  U lipicanerów istnieją rody męskie: Conversano, Favory, Maestoso, Neapolitano, 
Pluto, Siglavy oraz rzadsze Incitato i Tulipan.
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w 1899 roku na Huculszczyźnie zaczęły działać komisje licencjonu-
jące ogiery. Ale nawet wtedy Huculi sprzedawali dorosłe ogiery, licząc 
na zarobek, a na połoninach kryły półtoraroczne i dwuletnie ogierki. 
Stanówka odbywała się bez specjalnej kontroli, na połoninach, a utrzy-
mywanie uznanych ogierów było nieopłacalne. Bojanowski, inspektor 
chowu koni Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego, bezskutecznie 
występował na posiedzeniach towarzystwa z wnioskiem o zniesienie 
działania ustawy o licencjonowaniu ogierów na terenie Huculszczyzny.

W 1891 roku w Kosowie Smodne została utworzona pierwsza stacja 
ogierów, w co zaangażowany był, według Ślusarczyka [2008], Oddział 
Czarnohorski Towarzystwa Tatrzańskiego. W tym samym roku na 
obszarze Bukowiny było według Hackla [1938] 3811 klaczy rasy hucul-
skiej, a według urzędowej statystyki 342 klacze zostały pokryte przez 
trzynaście ogierów huculskich, z których tylko część pochodziła ze 
stadniny w Łuczynie, a reszta z hodowli terenowej. Hackl spekulował, 
że jeśli wśród tych 3811 sztuk krew arabską lub krew konika posiadało 
30%, to ciągle jeszcze 70% było, jak to ujął, po niezniszczalnych ogie-
rach połoninowych. Według jego danych w Galicji kryło tylko 8 ogie-
rów państwowych, w Żabiem nie było żadnego państwowego ogiera, 
w Kosowie państwowe ogiery pokryły 170 klaczy, a w Nadwórnej tylko 
101. Wymiana pomiędzy hodowlą stadninową a terenową istniała, lecz, 
jak uważał Hackl, była niewielka i nie mogła mieć dużego wpływu na 
hodowlę terenową.

Cztery lata później, w 1895 roku powstała druga stacja ogierów 
w Żabiem. Do tych stacji kierowano ogiery ze stada Ober Wikow 
koło Radowiec (tabela 13 zawiera wykaz ogierów rozpłodowych 
stacjonujących w Kosowie i Żabiem w latach 1981–1899). Założenie 
stacji ogierów nie powstrzymało jednak spadku pogłowia koni na 
Huculszczyźnie. W 1880 roku w Żabiem było 1018 koni, a we wszyst-
kich huculskich gminach w Galicji 5341. Tym czasem w 1890 roku były 
już tylko 793 konie w Żabiem i 4687 koni we wszystkich huculskich 
gminach w Galicji.

Jak wynika z danych w tabeli 13, rząd austriacki rozstawiał na 
stacjach w Kosowie i w Żabiem oprócz hucułów także ogiery czy-
stej i półkrwi arabskiej, a nawet półkrwi angielskiej. Jak twierdził 
Hackl [1938], pojawiły się słuszne zastrzeżenia co do takiej obsady. 
Obsada w Żabiem była, co prawda, lepiej dostosowana do hodowli 
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Tabela 13. 
Obsada stacji rozpłodo-
wych w Kosowie i Żabiem 
w latach 1891–1899 
wg Hackla [1938] 
i Pruskiego [1960]

rok
stacja w Kosowie stacja w Żabiem

nazwa ogiera rasa nazwa ogiera rasa

1891

312 Iswor hucuł terenowy

451 Taras hucuł radowiecki

Szeraky (wg Hackla) lub 
84 Schagya (wg Prus.)

półkrew arabska

1892

466 Miszka hucuł radowiecki

451 Taras hucuł radowiecki

64 Schagya półkrew arabska

1893

465 Miszka hucuł radowiecki

451 Taras hucuł radowiecki

343 Hindostan półkrew arabska

462 Falsacapo półkrew angielska

1894

145 Czeremosz hucuł radowiecki

451 Taras hucuł radowiecki

369 Hafiz półkrew arabska

1895

145 Czeremosz hucuł radowiecki 465 Miszka hucuł radowiecki

450 Taras hucuł radowiecki 451 Taras hucuł radowiecki

369 Hafiz półkrew arabska

1896 brak danych

1897

182 Czeremosz hucuł radowiecki 452 Taras hucuł radowiecki

159 Jezupol półkrew arabska 223 Czeremosz hucuł radowiecki

366 Krzyżyk czysta krew arabska 371 Luby półkrew arabska

1898

182 Czeremosz hucuł radowiecki 13 Czeremosz hucuł radowiecki

223 Czeremosz hucuł radowiecki 146 Czeremosz hucuł radowiecki

366 Krzyżyk czysta krew arabska 371 Luby półkrew arabska

159 Jezupol półkrew arabska

1899

182 Czeremosz hucuł radowiecki 13 Czeremosz hucuł radowiecki

223 Czeremosz hucuł radowiecki 145 Czeremosz hucuł radowiecki

406 Czeremosz hucuł radowiecki 146 Czeremosz hucuł radowiecki

480 Stirbul hucuł radowiecki 526 Stirbul hucuł radowiecki
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koni huculskich, ale również trafiały tam konie półkrwi arabskiej. 
Dopiero od 1899 roku w obu stacjach umieszczano wyłącznie ogiery 
huculskie. Stacje w Żabiem i Kosowie były czynne do 1914 roku.

Polski profesor Malsburg z Dublan, który zwiedził Huculszczyznę 
w 1895 roku i opublikował w lwowskim „Rolniku” (1895 r. nr 37) arty-
kuł pt.: „Konie wschodnio-galicyjskie”, wskazywał w nim na koniecz-
ność zajęcia się ginącą, lecz cenną z gospodarczego punktu widzenia 
rasą huculską.

Komitet Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarskiego zadecydo-
wał w 1897 roku założyć subwencjonowaną stadninę koni hucul-
skich. Planowano poprawić nimi konie chłopskie. Zlecono Grzego-
rzowi Głuchowskiemu, zamieszkałemu w Kamiennej w powiecie 
nadwórniańskim, a więc w sąsiedztwie Huculszczyzny, zakupić 
kilka klaczy i ogiera tej rasy dla przyszłej stadniny. Latem 1897 roku 
Głuchowski zakupił i sprowadził do Kamiennej 16 klaczy huculskich 
z różnych miejscowości. Ich ceny wahały się od 60 do 120 guldenów 
austro-węgierskich. Stadninę założono u Stanisława Wysockiego 
w Kalnicy i przeprowadzono tam nabyte klacze. Głuchowski nie 
znalazł jednak ogiera odpowiedniej jakości, przydzielono więc do 
Kalnicy ogiera arabskiego, kupionego u Włodzimierza Morawskiego 
w Oleszy pod Monasterzyskami. Ponadto kupiono w Żabiem od 
barona Wallisha rocznego ogierka pochodzącego od arabskiej kla-
czy, rzekomo po ogierze huculskim. W czerwcu 1898 roku stadninę 
przeniesiono do majątku Józefa Potockiego w Rymanowie, który 
dokupił na reproduktora ogiera Correct (po ogierze orientalnym 
od klaczy opisywanej jako „klacz krajowa”). Ogier ten urodził się 
w 1887 roku u żydowskiego dzierżawcy ziemskiego w Górkach 
w powiecie brzozowskim. Był maści kasztanowatej ze sporą łysiną, 
jak pisał Pruski [1975b], poprawnie zbudowany, silny, mierzył 148 cm 
w kłębie. Był doskonałym koniem wierzchowym. Kupiony z matką 
jako sysak, był wychowany i używany do konnych polowań przez 
Kazimierza Ostaszewskiego. Później Józef Potocki odstąpił go Sta-
nisławowi Siemieńskiemu.

Następnie komitet wydelegował do Rymanowa Witolda Czartory-
skiego i Józefa Krzysztofowicza, którzy, jak pisał Pruski [1975b], zale-
cili pozostawić w stadninie 6 klaczy i ogierka kupionego od barona 
Wallisha, a resztę koni wybrakować. Dalsze losy tej stadniny nie 
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są znane, na pewno jednak nie stała się producentem ogierów do 
poprawy hodowli chłopskiej.

Krakowskie Towarzystwo Rolnicze, jak pisał Pruski [1975b], zys- 
kawszy w 1897 roku zasiłek od rządu i od kraju na podniesienie 
hodowli chłopskiej w sumie 3333 guldenów austro-węgierskich 
rocznie, zadecydowało rozstawić ogiery huculskie na terenach 
górzystych swego regionu. W tym celu postanowiono przede 
wszystkim zbadać stan hodowli na Huculszczyźnie i łącznie z Gali-
cyjskim Towarzystwem Gospodarskim zająć się poprawą jakości 
hucuła w samej jego ojczyźnie. Ponadto na jednym z posiedzeń 
Towarzystwa Rolniczego inspektor hodowli Stefan Bojanowski 
zaproponował zakupienie na Huculszczyźnie kilku ogierów z prze-
znaczeniem poprawienia pogłowia koni w okolicach Krakowa. 
Komitet Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego wystosował 
memoriał do Wysokiego Cesarsko-Królewskiego Namiestnictwa 
we Lwowie i do komitetu Galicyjskiego Towarzystwa Gospodar-
skiego o potrzebie zajęcia się hodowlą na Huculszczyźnie i zapro-
ponował wspólne przystąpienie do akcji. Propozycja przyjęta 
została przychylnie i zdecydowano się zbadać stanw hodowli na 
Huculszczyźnie i opracować plan jej wspierania. W październiku 
1898 roku Bojanowski razem z Ostoją-Ostaszewskim, znanym 
hodowcą z Małopolski, udał się na Pokucie. Nie znaleźli tam intere-
sujących koni. 13 października 1898 roku odwiedzili jarmark w Nad-
wórnej, gdzie wśród 170 koni nie było ani jednego ogiera hucul-
skiego. Dopiero w Żabiem napotkali wiele ich zdaniem bardzo 
dobrych klaczy, natomiast nie znaleźli dobrych ogierów (natrafili 
w sumie na 6, z których żaden nie nadawał się na ogiera rozpłodo-
wego). W czasie tej podróży zapoznali się ze stanem hodowli oraz 
potrzebami miejscowych hodowców.

Brzeski i in. [1988] podali, że Bojanowski i Ostoja-Ostaszewski 
uznali rozwijanie hodowli hucułów za przedsięwzięcie pożyteczne 
ze względu na możliwość zaspokojenia potrzeb gospodarstw wiej-
skich w okolicach górskich oraz dodatnie oddziaływanie tej rasy 
na jakość masowego pogłowia na terenach nizinnych. Rozpoczęli 
prowadzenie akcji zmierzającej do zainteresowania towarzystw rol-
niczych we Lwowie i Krakowie tego rodzaju zastosowaniami koni 
huculskich.
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W wyniku zabiegów Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego 
w Namiestnictwie i Komitecie Galicyjskim Towarzystwa Gospodar-
czego rozpoczęto w 1899 roku starania o przyjście z pomocą ludności 
huculskiej. W tym celu podjęto przygotowania do zorganizowania po-
kazów koni. Zajmowali się tym mieszkający w Żabiem baron Wallish, 
paroch (proboszcz, pleban obrządku greckokatolickiego) z Ilci Włady-
sław Potniewicz oraz sekretarz urzędu gminnego w Żabiem Kaliński.

W dniu pierwszego pokazu koni 9 września 1899 roku w Żabiem 
przez cały czas padał deszcz, co niekorzystnie odbiło się na imprezie, 
ale pomimo to doprowadzono 360 koni nawet z okolic oddalonych 
o 30 km od Żabiego. Klacze podzielono na trzy grupy:

 • od piątego roku wzwyż ze źrebiętami ssącymi i odsadzonymi;
 • trzyletnie niestanowione, czteroletnie stanowione i niestano-

wione, pięcioletnie stanowione;
 • jedno- i dwuletnie źrebice.

W skład komisji oceniającej konie weszło siedem osób delegowa-
nych przez Namiestnictwo i obydwa towarzystwa rolnicze. Przewod-
niczącym komisji został Juliusz Bielski, członek Komitetu ds. Hodowli 
Koni przy Namiestnictwie. Najwyższą nagrodą wyróżniono klacz Ilcia 
hodowli Teodora Bojczuka, przyznano poza tym czterdzieści dwie 
nagrody pieniężne, na łączną sumę 1230 guldenów austro-węgierskich, 
oraz cztery srebrne medale państwowe, zapoczątkowując tym poka-
zem stałą opiekę nad hodowlą koni huculskich. Na nagrody złożyły się 
dotacje od Ministerstwa Rolnictwa, Namiestnictwa i obydwu towa-
rzystw rolniczych. Na podstawie prezentowanego materiału doko-
nano ogólnej oceny koni huculskich. Jak podawał Bojanowski [1899], 
za dobre uznano konie wyłącznie miejscowe, przeważnie srokate, a za 
najlepsze – kare, prawdopodobnie po karym ogierze sprowadzonym 
z Polski przez szlachcica Żabę. Konie po ogierach rządowych z Kosowa 
i Żabiego określono jako niejednolite. Za najgorsze, bez żadnej war-
tości hodowlanej, uznano konie po węgierskich ogierach górskich. 
Pomiędzy przedstawionymi końmi nie było jednak ani jednego doro-
słego ogiera, a tylko 5 młodocianych ogierków, z których najstarszy 
miał dwa lata.

Od 1899 do 1914 roku kilkakrotnie organizowano pokazy koni 
wraz z premiowaniem najlepszych. Głównym problemem nadal był 
brak uznanych ogierów w hodowli terenowej.
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Staraniem Komitetu Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego 
uruchomiono w Żabiem dodatkową gminną stację rozpłodową, 
utrzymywaną z pieniędzy Komitetu. Nie znaleziono jednak do niej 
odpowiednich ogierów huculskich. Zakupiono więc od Stanisława Sie-
mieńskiego z Chorostkowa wspomnianego wyżej ogiera Correct. Nie 
wiadomo jak długo był on czynny na stacji gminnej w Żabiem.

Pruski [1975b] uważał, że dobre chęci obydwu towarzystw rolniczych 
(Krakowskiego Towarzystwa Rolniczego w Namiestnictwie i Komitetu 
Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego) niewątpliwie przyczyniły 
się do podniesienia jakości hodowli na Huculszczyźnie, lecz mimo to 
nie dało się zrealizować planu rozpowszechnienia ogierów hucul-
skich na terenach działalności obydwu towarzystw w celu poprawy 
hodowli chłopskiej. Huculszczyzna była obszarem zbyt małym, by 
mogła dostarczyć większą liczbę ogierów do stacji rozpłodowych roz-
sianych po całej Galicji, a poza tym, z powodu swojej ówczesnej sytuacji 
gospodarczej, nawet na własne potrzeby nie produkowała dostatecz-
nej liczby ogierów i cierpiała w tym zakresie niedostatek. Tym samym 
projekt ulepszania hodowli chłopskiej ogierami huculskimi był niere-
alny od momentu powstania, co wnioskodawcom uzmysłowił dopiero 
czas. Nawet w latach późniejszych, gdy dzięki staraniom obydwu towa-
rzystw rolniczych oraz rządu hodowla na Huculszczyźnie wyraźnie się 
poprawiła, nadal nie była w stanie dostarczać większej liczby ogierów 
w celu obsadzenia stacji na innych terenach. Niniejsza opinia Pru-
skiego może wydawać się nieco zastanawiająca, gdy zauważymy, że 
znacznie więcej licencjonowanych ogierów kryło na nizinach, niż na 
Huculszczyźnie (o czym będzie jeszcze mowa dalej w tym rozdziale).

Hackl [1938], krytykując publikacje naukowe dotyczące hucułów 
i poczynania organizacji podejmujących się ich oceny i hodowli, 
zauważył, że

wszyscy opisujący hodowlę na Huculszczyźnie byli szczerze przekonani, że 
ogiery wystawione w stacjach państwowych całej Huculszczyzny i ewidencjo-
nowane jako ogiery państwowe muszą być czystymi hucułami. Nie mogli oni 
nawet się domyślać, że tak nie było, a ponieważ nie docierali do odizolowanych 
okolic nieskrzyżowanego hucuła, wzajemnie potwierdzali pogląd o „mniej lub 
bardziej zdegenerowanym arabie, który w górach przybrał swoistą formę”.

Kto jednak potrafił z całą pewnością orzec, które konie są hucuła-
mi, a które już nie? Po tylu latach nie poznamy już odpowiedzi na to 
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pytanie. Być może pretensje Hackla były w tej kwestii obiektywne, a być 
może konie, które zainteresowały krytykowane przez Hackla osoby 
i instytucje, nie pasowały do definicji hucuła przez niego lansowanej.

Około 1905 roku bośniacki rząd krajowy, zaniepokojony złym sta-
nem, w jakim znajdowała się hodowla lokalnej górskiej rasy, czyli 
konika bośniackiego, rozważał sięgnięcie po krzyżówki arabskie, 
ewentualnie lipicańskie. Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało 
austriackiemu oficerowi z branży stadninowej prowadzenie agend 
hodowlanych w Bośni. Wyznaczono do tego zadania porucznika 
Piórkowskiego z galicyjskiego stada ogierów w Drohowyżu. Ten 
zasugerował wzmocnienie hodowli konika bośniackiego hucułem. 
Posłuchano tej rady i dostarczono tam pewną liczbę transportów 
hucułów z Kosowa i Żabiego. Zastanawiające jest, jak znaleziono 
odpowiednie do tego celu konie, skoro wciąż uskarżano się na ich 
brak – być może to, co uznano za dobre dla konika bośniackiego, dla 
rasy huculskiej dobre nie było. Hodowlę koników bośniackich na 
początku XX wieku udało się ponownie przeorientować w kierunku 
bardziej krzepkiego bośniaka starego typu. Jak podaje Haller [1997], 
miały w tym swój udział ogiery takie jak Misco, Barut i Agan. Czy 
Misco to zniekształcone huculskie imię Miszka?

Tymczasem liczba ogierów państwowych rozstawionych na Huculsz-
czyźnie była wciąż niewystarczająca i w górach dawało się odczuć 
ich brak. Według Hackla [1938] w 1909 roku na całej Huculszczyźnie 
kryło tylko 25 ogierów huculskich (z tego 19 ze stadniny w Łuczy-
nie), które pokryły 929 klaczy różnego pochodzenia, w tym z nizin, 
jednak nie ze ścisłej Huculszczyzny. Przez ogiery z Kosowa i Żabiego 
zostało pokrytych tylko 170 klaczy, a więc ułamek klaczy czystora-
sowych. W 1910 roku w całej Galicji, a w szczególności na nizinach, 
było 39 ogierów huculskich (28 ze stadniny w Łuczynie i 11 z zakupów 
terenowych), w tym 29 na stacjach kopulacyjnych i 10 pod opieką 
prywatną. Budzi zastanowienie fakt, że podczas gdy na Huculsz-
czyźnie odczuwano silny brak ogierów huculskich i wspomagano 
się reproduktorami obcej krwi, z państwowej stadniny w Łuczynie 
wysyłano ogiery huculskie do Drohowyża i Olchowiec, skąd dawano 
je do dzierżawy na nizinne tereny Galicji.
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Do stacji w Kosowie w 1910 roku trafiły ogiery takie jak: 492 Nabob 
(NN – Sroka po NN) gniadosrokaty, urodzony w 1899 roku, zakupiony 
w Kosowie, mierzący 145 cm w kłębie miary taśmowej; 401 Sennik 
(NN – NN) siwy, urodzony w 1901 roku, mierzący 146 cm w kłębie miary 
taśmowej; 128 Miszka I-4 (Miszka I – 7 Czeremosz po Czeremosz) 
gniady, urodzony w 1901 roku w Łuczynie, mierzący 148 cm w kłębie 
miary taśmowej. Do Żabiego trafiły: 575 Krasny (NN – NN) karosro-
katy, urodzony w 1900 roku w hodowli terenowej, mierzący 150 cm 
w kłębie miary taśmowej i 13 Bystrzec (NN – NN) kary, urodzony 
w 1900 roku, mierzący 145 cm w kłębie miary taśmowej. Spośród tych 
ogierów za najlepszego i jedynego prawdziwie huculskiego Hackl 
[1938] uważał Bystrzeca.

W 1911 roku rozstawionych było na terenie Galicji 61 państwo-
wych ogierów huculskich i koników, z czego na Huculszczyźnie stało 
ich 8, rozmieszczonych w dwóch punktach. Stan liczbowy ogierów 
nadal był niewystarczający.

Zdaniem Hackla [1938] twierdzenie w odniesieniu do hodowli 
terenowej, że świadomie, choć niecelowo, dopuszczano się arabskich 
czy nawet angielskich krzyżówek jest prawdziwe. Co prawda, mie-
szane ustawienie przed 1899 rokiem nie było według Hackla two-
rzone z myślą o krzyżowaniu, lecz żeby zadośćuczynić życzeniom 
poszczególnych właścicieli klaczy, którzy chcieli powiększyć swoje 
konie, lub wcześniej sprowadzili sobie klacze orientalne. Jeśli jed-
nak przypomnimy sobie „Memoriał w sprawie koni huculskich” Jana 
Gregorowicza z 1878 roku z zawartą w nim propozycją (zresztą zre-
alizowaną) utworzenia w Żabiem i Kosowie punktów kopulacyjnych 
z ogierami arabskimi dla poprawy koni huculskich, opinia Hackla 
w tej kwestii wydaje się dość optymistyczna.

Szuchiewicz [1902a] uważał, że chów koni huculskich podupadł 
na początku XX wieku.

Osobliwie z powodu materyalnego upadku samych Hucułów, którzy są zmu-
szeni używać pod juki nawet jednorocznych łosząt, skutkiem czego konie 
huculskie dopiero w szóstym roku życia dochodzą do właściwej im miary. […] 
Przed 30-tu laty byli w Huculszczyźnie jeszcze majętni Huculi, […] którzy mieli 
i po 30 pięknych koni; dziś mało takich, którzyby ich mieli 2–4. […] Rzadko można 
dziś zobaczyć prawdziwego i dobrego hucuła. Ale mimo to, i taki koń, jaki obec-
nie żyje w górach, odpowiada potrzebom Hucułów i górskiemu terenowi […].
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Dalej Szuchiewicz [1902a] przytaczał zalety tradycyjnie przypisy-
wane koniom huculskim.

W prasie pojawiały się nieprzychylne opisy rządowych ogierów. 
Krzysztofowicz [1909] tak pisał o ogierze huculskim, którego zobaczył 
na stacji w Podhajcach:

Osłupiałem, zobaczywszy tego Tarasa z numerem, chowu radowieckiego. 
Ostrokanciasty, z krzywemi nogami, wąski a głęboki […]. Pamiętam ja hucuły 
w górach bukowińskich i naszych, zanim jeszcze żandarmi chodzili po połoni-
nach i kastrowali stryhuny huculskie; to była rozkosz patrzeć na te produkty 
tych stryhunów; u nich było wszystko co stanowi konia o wybitnym typie rasy 
krajowej, bardzo ustalonej. Były to grubasy, na suchych nogach o nadzwyczaj-
nych pęcinach, szerokie i długie, ale środek krzyżów był tak krótki, że ledwie 
małe siodełko miało tam miejsce; ruchy ich były szybkie, prawidłowe, a wytrwa-
łość prawie niezmordowana; płoszyły się, to było ich wadą, ale tę wadę można 
już wybaczyć, bo i kandyby z Radautz [Radowce] płoszą się i może to jedynie 
im pozostało z dawnych hucułów. I ci sami, którzy nam zniszczyli swoją zarozu-
miałością zawód koni, jakiemu kula ziemska podobnego nie miała, mówią nam 
dzisiaj, że ten Hucuł z Radautz jest bardzo dobry.

Hackl [1938] pisał natomiast: 

Byłoby przesadą twierdzenie, że „prawdziwe, typowe hucuły” nie wymarły cał-
kowicie tylko dlatego, że ogiery państwowe nie wystarczały. Lecz tkwi w tym 
cząstka prawdy. W pewnych okresach czasu, na przykład przed rokiem 1900 
i później, w okolicach 1907 roku, stawka liczebnie niewystarczających mieszań-
ców z Żabiego i Kosowa przysłużyła się zachowaniu czystej krwi koni hucul-
skich o tyle, że większość miejscowych klaczy była skazana na prawdziwe 
ogiery pastwiskowe, nawet jeśli w wielu przypadkach niepoprawnie zbudowane. 
Ogiery ze stadniny zdradzały w detalach budowy pochodzenie arabskie. Kie-
rownictwo stadniny dążyło do zwiększenia kalibru koni huculskich. W hodowli 
państwowej stawiano też wysokie wymagania odnośnie poprawności budowy 
(szczególnie nóg), co było koniecznością. Pierwotnie konie huculskie nie przy-
stawały do żadnych opisów i dlatego podjęto trud poprawy hodowli terenowej. 

„Dobre, niezniszczalne nogi i niewiarygodna sprawność” pierwotnego hucuła 
literacko prezentuje się bardzo ładnie, lecz należy ją włożyć między bajki. Jesz-
cze dziś mówi się o ich 45-stopniowym kącie stawów skokowych, dobrym umię-
śnieniu, zwrotności i o tym, że zwierzęta te, schodząc w dół z gór, „krzeszą ogień”. 
Lecz opinie o wyjątkowej sprawności tych koni w noszeniu ciężarów są w wielu 
aspektach znacznie przesadzone. Krótko mówiąc, niemałą część pierwotnej 
podstawy hodowli tworzyły takie „prawdziwe”, „typowe” hucuły, które dzisiaj 
uznane by były za ułomne. […] To, że kiepsko wyszła poprawa budowy hucu-
łów, należy przypisywać ogierom ze starej stadniny, gdzie starano się utrzymać 
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określony eksterier. Wprowadzając klacze do stada w Łuczynie, preferowano 
określony typ, który miał wyprzeć z hodowli konie z największymi wadami. Nie 
zawsze jednak zwracano uwagę na typ przy doborze par do kojarzenia.

Na wystawie łowieckiej w Wiedniu w 1910 roku zaprezentowano 
kilka srokaczy ze stada ogierów Sądowa Wisznia133, zarówno w zaprzę- 
gu, jak i pod siodłem. Hackl [1938] twierdził, że konie te wzbudziły 
ogromną sympatię, dostarczając rozrywki widzom codziennych kon-
kursów na Praterze. Wywołało to wzrost popytu na hucuły, a tym 
samym wzrost cen tych koni na Huculszczyźnie. Dotychczas płacono 
50 koron za sztukę, po tym wydarzeniu można było dostać za sztukę 
80, 100, a nawet więcej koron. W dużych miastach, jak pisał Hackl, ten 
żywy kłębek kolorowych włosów, mądry i ufny, pochłaniający w dużych 
ilościach cukier, robił dobre wrażenie na dzieciach i guwernantkach 
z bogatych domów Wiednia, Pragi i Pesztu a także poza granicami 
Austro-Węgier. Stanisław Vincenz [1938] tak opisywał towarzyszące 
temu zabiegi:

lubujący się w pokazach ludek żabiowski, wspierany czynnie a nawet urzędowo 
przez marzycielskich hodowców, wymyślił sobie zarabizowaną hodowlę srokaczy. 
Głównie dla próżności, a jeszcze więcej dla podstępnej sprzedaży. I oto obojętni 
dla spraw końskich i dla doli końskiej pośrednicy i kupcy od lat reklamują je jako 
tarpany […]. Rozwożą je po świecie, na szczęście nie dowieźli dalej jak do Pragi 
i do Wiednia do Prateru. Tam, to, w latach rozkwitu Monarchii apostolskiej i w jej 
potężnym cieniu, wśród cienistych alei, na rozkwieconym korso, damy wielkiego 
świata, wytworne panienki, guwernantki wraz z dziećmi, rozpieszczały huculskie 
srokacze. Skoro tylko ukazały się na korso, czy to w zaprzęgu, czy pod wierzchem, 
czy osiodłane i wiedzione na tręzle, celem wynajęcia dla młodocianych jeźdźców, 
wyprzedzał korso i cwałował ponad katarynki i kapele, pławiące się w walcach 
dunajowych, radosny krzyk: „Dzikie konie jadą!” Prater falował, gapił się, wesoły 
tłum sypał się od stolików z winem, kto mógł, garnął się do koni. Czasem damy 
wysiadały z powozów. Wstrzymywano korso, klepano srokacze, karmiono je 
cukrem i bułkami, strojono w kwiaty. Dzieci ciągnęły je za uszy, grzywy i ogony, 
lazły nieopatrznie pod brzuchy końskie. Domniemane dzikie konie z dzikiej Wier-
chowiny, nie mając już powodu dzielić świat na przyjaciół i na wrogów jak na 
połoninie, a wcale nie przytępione ani jednostajnością gościńców ani ciężarami 

133  W 1822 roku zostało założone stado ogierów w Drohowyżu nad Dniestrem 
z filią w Olchowcach, którą uruchomiono w 1827 roku. W 1909 roku konie z Olchowiec 
przeniesiono do Sądowej Wiszni. Według Chachuły i Bucholc-Ferenstein [1981] w 1868 
roku stado to posiadało 5 ogierów huculskich, w 1877 roku – także 5, a w 1891 roku – 8. 
Natomiast w latach 1896, 1902 i 1912 nie było tam żadnego ogiera huculskiego.
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jak inne konie, przypominały sobie babskie czułości z końskiego dzieciństwa, 
z chat i z zapiecków. Uświadamiały sobie, że są nadal tym, co się nazywa „babyni 
konietka”. Stawały przy każdej spódnicy, szukały cukru w rękawach i za pazuchą 
dam, czasem galopowały z dzieciakami na grzbiecie, albo nęcone przez nie cukrem 
doganiały je na ścieżkach Prateru, jakby u siebie na Hołowach lub w Dzembroni. 
Dmuchały dzieciom w uszy, obwąchiwały ich głowy namazane olejkami o zna-
jomym zapachu pyłu kiedrowego. […] Towarzystwo wiedeńskie aplaudowało 
wszelkie pokazy srokaczy. I słusznie. Bo gdy dla okpienia świata chciano zamknąć 
dusze końskie w malowane pisanki, grymaśne promienie mody rozpętały w nich 
wszystkie swawole: źrebięcia, cielęcia, szczeniaka, kotka, dziecka huculskiego.

W 1913 roku założono stację ogierów w Jabłonowie Peczeniżnym, 
a w 1914 roku działała także stacja w Uścierykach. W tabelach 14, 15, 
16 i 17 przedstawiono ogiery kryjące na stacjach w latach 1912–1914.

Rok Dane ogierów Zeszły rok

1912

539 Miszka I (Miszka I – 21 Stirbul I), gniady, 13 lat, 146 cm miary taśmowej
257 Hroby-6 (Hroby – 224 Miszka I), gniady, 8 lat, 144 cm miary taśmowej
122 Miszka I-6 (Miszka I – 20 Stirbul I), gniadosrokaty, 10 lat, 143 cm miary taśmowej
569 Czoral (NN – NN), bułany, 11 lat, 140 cm miary taśmowej

96
90
67
50

1913

539 Miszka I (Miszka I – 21 Stirbul I), gniady, 14 lat, 146 cm miary taśmowej
336 Goral-14 (Goral – 5 Stirbul I), bułany, 5 lat, 151 cm miary taśmowej
410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I), kary, 5 lat, 142 cm miary taśmowej
283 Güral (Goral – NN), gniady, 4 lata, 145 cm miary taśmowej

93
–
–
–

1914

539 Miszka I (Miszka I – 21 Stirbul I), gniady, 15 lat, 146 cm miary taśmowej
336 Goral-14 (Goral – 5 Stirbul I), bułany, 6 lat, 151 cm miary taśmowej
136 Miszka I-2 (Miszka I – 2 Taras), gniady, 13 lat, 150 cm miary taśmowej
283 Güral (Goral – NN), gniady, 5 lat, 145 cm miary taśmowej

65
45
27
47

Rok Dane ogierów Zeszły rok

1912

13 Bystrzec (NN – NN), kary, 12 lat, 145 cm miary taśmowej
472 Pistyn (NN – NN), bułany, 7 lat, 141 cm miary taśmowej
213 Kosów (NN – NN), bułany, 7 lat, 143 cm miary taśmowej
575 Krasny (NN – NN), karosrokaty, 12 lat, 150 cm miary taśmowej

60
39
45
63

1913

13 Bystrzec (NN – NN), kary, 13 lat, 145 cm miary taśmowej
472 Pistyn (NN – NN), bułany, 8 lat, 141 cm miary taśmowej
213 Kosów (NN – NN), bułany, 8 lat, 143 cm miary taśmowej
569 Czoral (NN – NN), bułany, 12 lat, 140 cm miary taśmowej

66
42
51
53

1914

13 Bystrzec (NN – NN), kary, 14 lat, 145 cm miary taśmowej
472 Pistyn (NN – NN), bułany, 9 lat, 141 cm miary taśmowej
213 Kosów (NN – NN), bułany, 9 lat, 143 cm miary taśmowej
452 Miszka I-13 (Miszka I – 4 Czeremosz I), 
gniady, 12 lat,147 cm miary taśmowej

46
37
36

51

Tabela 14. 
Ogiery kryjące na 
stacji w Kosowie w latach 
1912–1914 według 
Hackla [1938]. W trze-
ciej kolumnie podano 
liczbę klaczy pokrytych 
w poprzednim roku

Tabela 15. 
Ogiery kryjące na 
stacji w Żabiem w latach 
1912–1914 według 
Hackla [1938]. W trze-
ciej kolumnie podano 
liczbę klaczy pokrytych 
w poprzednim roku
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Według Hackla [1938] krew Hrobego w znikomym stopniu docie-
rała do ścisłego rdzenia Huculszczyzny, również krew Gorala dotarła 
tylko na jej skraj i to dopiero pomiędzy 1913 a 1914 rokiem. Wreszcie 
w 1913 roku, podobnie jak w 1900 roku, osiągnięto pierwszorzędną 
obsadę stacji zgodną z typem rasy. Tylko na skraju obszaru hodowla-
nego w Jabłonowie Peczeniżnym w 1914 roku znów pojawił się Krasny, 
którego użycie w hodowli Hackl potępiał ze względu na maść (karo-
srokatą) i wysoki wzrost (150 cm w kłębie miary taśmowej). W tym 
samym roku z powodu słabego grzbietu został wycofany z Kosowa 
410 Goral-4.

Według Hackla [1938] hodowla na Huculszczyźnie praktycznie 
przez cały czas była skazana na samą siebie, a ogier pastwiskowy 
zarejestrowany jako ogier stacyjny stawał się panem sytuacji. Za nie-
spodziewany skarb pochodzący z terenu Hackl uważał wspomnia-
nego wcześniej ogiera o imieniu 13 Bystrzec. Typem, suchością, 
twardością, głębokością, postawnością i siłą kończyn ledwo osiągał 
on wymogi stawiane ogierom dostarczanym do Łuczyny. Z lekkim 
zajęczakiem134 i silnym, nie całkiem poprawnym ukątowaniem stawu 
skokowego nie mógł się równać z ogierami stadninowymi. Był jednak 

134  Zajęczak – zgrubienie ścięgna lub pochylenie do przodu kości piętowej, wro-
dzone lub nabyte, w czasie tworzenia się wywołujące kulawiznę, która później ustępuje.

Rok Dane ogierów Zeszły rok

1913
100 Burkut (Bystrzec – NN), gniady, 4 lata, 142 cm miary taśmowej
224 Miszka I-15 (Miszka I – 12 Czeremosz), gniady, 12 lat, 146 cm miary taśmowej
541 Miszka I-10 (Miszka I – 6 Czeremosz), gniady, 14 lat, 140 cm miary taśmowej

–
74
43

1914

718 Goral-4 (Goral – 4 Taras I), gniady, 5 lat, 140 cm miary taśmowej
719 Goral-12 (Goral – 22 Hroby), kary, 5 lat, 141 cm miary taśmowej
721 Goral-18 (Goral – 1 Czeremosz I), ciemnogniady, 5 lat, 152 cm miary taśmowej
575 Krasny (NN – NN), karosrokaty, 14 lat, 150 cm miary taśmowej

–
–
–
–

Rok Dane ogierów Zeszły rok

1914

742 Bystrzec I (Bystrzec – NN), gniady, 5 lat, 141 cm miary taśmowej
100 Burkut (Bystrzec – NN), gniady, 5 lat, 142 cm miary taśmowej
392 Illjuk (Bystrzec – NN), kary, 5 lat, 141 cm miary taśmowej
569 Czoral (NN – NN), bułany, 13 lat, 140 cm miary taśmowej

–
31
46
37

Tabela 16. 
Ogiery kryjące na stacji 
w Jabłonowie Peczeniżnym 
w latach 1913–1914 według 
Hackla [1938]. W trze-
ciej kolumnie podano 
liczbę klaczy pokrytych 
w poprzednim roku

Tabela 17. 
Ogiery kryjące na stacji 
w Uścierykach w 1914 roku 
według Hackla [1938]. 
W trzeciej kolumnie poda-
no liczbę klaczy pokrytych 
w poprzednim roku
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Tabela 18. 
Lista ogierów huculskich w Galicji w 1914 roku na stacjach stada ogierów Sądowa 
Wisznia, pomijając Żabie, Uścieryki, Kosów i Jabłonów według Hackla [1938]

Stacje Ogiery Pokrycia

Bohorodczany 323 Dobosz-3 (Dobosz-3 – 196 Czeremosz), kary, 19 lat, 146 cm miary taśmowej 63

Wesołów 36 Miszka I-5 (Miszka I – 12 Czeremosz), gniady, 11 lat, 151 cm miary taśmowej 57

Potok Złoty 541 Miszka I-10 (Miszka I – 6 Czeremosz), gniady, 15 lat, 140 cm miary taśmowej 60

Ruda Różaniecka 717 Goral III (Goral III – 17 Paskana), gniady, 5 lat, 143 cm miary taśmowej –

Janów 443 Miszka I-17 (Miszka I – 14 Czeremosz), gniady, 13 lat, 147 cm miary taśmowej 47

Jasło 19 Goral-16 (Goral – 20 Stirbul I), gniady, 7 lat, 148 cm miary taśmowej 43

Piwoda 716 Goral-1 (Goral – 8 Hroby), gniady, 5 lat, 147 cm miary taśmowej –

Kołomyja 128 Miszka I-4 (Miszka I – 7 Czeremosz), gniady, 13 lat, 148 cm miary taśmowej 15

Kołomyja 410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I), kary, 6 lat, 142 cm miary taśmowej 45

Bielany 23 Miszka I-1 (Miszka I – 8 Stirbul I), gniady, 12 lat, 146 cm miary taśmowej 77

Limanowa 483 Hroby-12 (Hroby – 236 Miszka I), gniady, 8 lat, 151 cm miary taśmowej 49

Ustjanowa Dolna 615 Hroby-22 (Hroby – 27 Miszka I), bułany, 9 lat, 150 cm miary taśmowej 49

Zakościele 45 Goral-11 (Goral – 23 Moldawa), bułany, 6 lat, 147 cm miary taśmowej 80

Jordanów 395 Hroby-16 (Hroby – 20 Stirbul I), gniady, 11 lat, 152 cm miary taśmowej 60

Jawornik 124 Hroby-10 (Hroby – 18 Miszka I), gniady, 9 lat, 148 cm miary taśmowej 103

Steinau 276 Miszka I-17 (Miszka I – 1 Czeremosz I), gniady, 13 lat, 144 cm miary taśmowej 21

Podhajce 12 Nabob II (Nabob I – NN), srokaty, 7 lat, 142 cm miary taśmowej 63

Szczawne Kulaszne 208 Miszka I-14 (Miszka I – 30 Stirbul I), gniady, 13 lat, 151 cm miary taśmowej 49

Rawa Ruska 401 Sennik (NN – NN), siwy, 13 lat, 146 cm miary taśmowej 59

Olchowce 271 Czeremosz-4 (Czeremosz – 12 Taras), gniady, 20 lat, 150 cm miary taśmowej 27

Zabłocie 190 Taras I-3 (Taras I – 23 Moldawa), gniady, 14 lat, 146 cm miary taśmowej 34

Tucholka 64 Goral (Gorala – 30 Taras I), bułana, 7 lat, 145 cm miary taśmowej 17

Tucholka 386 Taras I-1 (Taras I – 17 Paskana), gniady, 13 lat, 151 cm miary taśmowej 74

Bełz 720 Goral-13 (Goral – 5 Stirbul I), gniady, 5 lat, 146 cm miary taśmowej –

Twierdza 284 Miszka I-10 (Miszka I – 23 Moldawa), gniady, 12 lat, 142 cm miary taśmowej 60

Ottynia 122 Miszka I-6 (Miszka I – 20 Stirbul I), gniadosrokaty, 12 lat, 143 cm miary taśmowej 94

Maksymówka 24 Hroby-8 (Hroby – 19 Miszka I), bułany, 8 lat, 144 cm miary taśmowej 65
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niski, co według Hackla można było traktować jako zaletę, świadczącą 
o czystości krwi. W 1914 roku trzech synów Bystrzeca stało w Uście-
rykach, a sam ojciec nadal kły w Żabiem. Jego potomkowie nie prze-
trwali jednak I wojny światowej.

Ogiery ze stacji w Kosowie i Żabiem oraz ich potomstwo w okre-
sie międzywojennym stanowiły podstawowy materiał hodowlany, 
gdy po sześcioletniej przerwie Polska ponownie podjęła pracę 
hodowlaną.

W 1914 roku kryły w Galicji 43 ogiery huculskie na stacjach, 8 pod 
opieką prywatną i 3 prywatne licencjonowane (tabele 18, 19 i 20). 
Liczba kryć w państwowych stacjach na nizinach była naturalnie 
zdecydowanie wyższa, niż (wcześniej przytoczona) na stacjach Hu-
culszczyzny. Wynosiła ona w 1913 roku 1311 klaczy. Krycie 70 kla-
czy przez jednego ogiera nie było rzadkością. W Płonnej (powiat 
Sanok) w 1911 roku 23 Miszka I-1 (Miszka I – 8 Stirbul I po Stirbul I), 
gniady, urodzony w 1902 roku w Łuczynie, mierzący 145 cm w kłę-
bie miary taśmowej, pokrył 95 klaczy. W Złoczowie w tym samym 
roku 386 Taras I-1 (Taras I – 17 Paskana po NN), gniady, urodzony 
w 1901 roku w Łuczynie, mierzący 151 cm w kłębie miary taśmowej, 
pokrył 81 klaczy. W Ottyni w 1912 roku Nabob I (Nabob – NN), srokaty, 
mierzący 143 cm w kłębie miary taśmowej, pokrył 64 klacze. W Ja-
worniku w 1914 roku 124 Hroby-10 (Hroby – 18 Miszka I po Miszka I), 
gniady, urodzony w 1905 roku w Łuczynie, mierzący 148 cm w kłębie 
miary taśmowej, pokrył aż 103 klacze.

Miejscowość Ogiery

Bryńce 268 Hroby-7 (Hroby – Miszka I), gniady, 9 lat, 152 cm miary taśmowej

Baranówka 2 Busk (Stirbul – klacz terenowa), gniadosrokaty, 16 lat, 150 cm miary taśmowej

Baranówka 229 Busk II (2 Busk – klacz konik), gniadosrokaty, 12 lat, 147 cm miary taśmowej

Porudno 175 Busk I (NN – NN), srokaty, 10 lat, 148 cm miary taśmowej

Utoropy 224 Miszka I-15 (Miszka I – 12 Czeremosz), gniady, 13 lat, 146 cm miary taśmowej

Kołomyja Turka 576 Iswor (NN – NN), kary, 13 lat, 142 cm miary taśmowej

Czahrow k. Bursztyna 61 Jawornik (NN – NN), kasztanowatosrokaty, 14 lat, 142 cm miary taśmowej

Korczyn 492 Nabob (NN – Sroka), srokaty, 15 lat, 145 cm miary taśmowej

Tabela 19. 
Lista ogierów znajdujących 
się w 1914 roku pod opieką 
prywatną [Hackl 1938]
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Hackl [1938] pisał, że ogiery srokate i siwe, poza Krasnym, zostały 
zepchnięte na niziny, a takich w 1914 roku na stanie stada ogierów 
było dziewięć (wszystkie poza pierwszym z hodowli terenowej): 
122 Miszka I-6 (Miszka I – 20 Stirbul po Stirbul), gniadosrokaty, 
143 cm w kłębie miary taśmowej, urodzony w Łuczynie; 492 Nabob 
(NN – Sroka po NN), gniadosrokaty, 145 cm w kłębie miary taśmowej; 
12 Nabob II (Nabob I – NN), srokaty, 142 cm w kłębie miary taśmo-
wej; 61 Jawornik (NN – NN), kasztanowatosrokaty, 142 cm w kłębie 
miary taśmowej; 575 Krasny (NN – NN), karosrokaty, 150 cm w kłębie 
miary taśmowej; 175 Busk I (NN – NN), srokaty, 148 cm w kłębie miary 
taśmowej; 229 Busk II (2 Busk – klacz konik), gniadosrokaty, 147 cm 
w kłębie miary taśmowej; 310 Skala konik polski (NN – NN), siwy, 
137 cm w kłębie miary taśmowej; 401 Sennik (NN – NN), siwy, 146 cm 
w kłębie miary taśmowej. Były też dwa ogiery według Hackla zupeł-
nie sprzeczne z wzorcem rasy, lecz ewidencjonowane jako hucuły: 
Bochur (NN – NN), siwy, 157 cm w kłębie miary taśmowej i Hucul 
(NN – NN), siwy, 154 cm w kłębie miary taśmowej.

Poprzez ustawienie hucułów na nizinie powstały krzyżówki tych 
koni górskich z konikami, których wynikiem, według Hackla [1938], 
były niekształtne, caplujące zwierzęta, nie koniki, lecz i nie hucuły.

Jak podał Hackl [1938], w czasie I wojny światowej mieszkańcy 
Huculszczyzny (starcy i młodociani dezerterzy), chowali swoje konie 
i owce w górskich kotlinach między frontami, próbowali wszystkiego, 
żeby uratować konie przed wymianą na papierowe pokwitowania – 
nieważne, czy od przyjacielskiej, czy wrogiej armii. Hackl przytoczył 
relację byłego kanoniera, który w czasie odwrotu z Bukowiny dotarł 
ze swoim oddziałem do Mołdawy-Sulicy.

W domu, w którym nocował przez całą noc, słyszał niewytłumaczalne odgłosy. 
Podejrzewając szpiegostwo, co w owym czasie było na porządku dziennym, zbu-
dził jednego z towarzyszy. Obeszli dom skradając się. Przeszukali też wszystkie 

Miejscowości Ogiery Pokrycia

Magdalenka ? Czeremosz (Czeremosz – ? Taras), gniady, 21 lat, 143 cm 29

Chorostków ? Czeremosz (Czeremosz – ? Taras), gniady, 24 lata, 149 cm 40

Medenice Busk (2 Busk – klacz terenowa), gniady, 5 lat, 144 cm 46

Tabela 20. 
Lista licencjonowanych 
ogierów prywatnych 
z 1914 roku, z pomi-
nięciem osobników 
sprzecznych z rasą, 
a ewidencjonowanych 
jako hucuły [Hackl 1938]
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pomieszczenia. Nie znaleźli niczego. O świcie, gdy oddział był już gotów do 
wymarszu, kanonier ów usłyszał od strony zabudowań ten sam odgłos, pocho-
dzący ze strony muru bez drzwi i okien. Tak więc wspiął się na strych domu, 
a pod rozsypanym sianem znalazł klapę. Gdy ją uniósł zarżały z ciemnego 
pomieszczenia dwie zamurowane w nim klacze. Kanonier zgłosił to dowódcy, 
a ściana w miejscu, gdzie podejrzewano, że kiedyś były drzwi, została rozkuta. 
Wyszły stamtąd dwie wspaniałe huculskie klacze. Z sąsiedztwa przyszedł stary 
chłop, który błagał, żeby pozostawiono mu jego konie. Nie uzyskał nic ponad 
wspomniany wyżej kwitek. Przez trzy dni i noce starzec podążał za oddziałem 
przez góry, by odzyskać swoje klacze lub by móc pozostać razem z nimi. Chciał, 
by go zabrano, by służył razem z nimi. Osiągnął tyle, że oddano mu jedną klacz, 
a w zamian za drugą dano mu kulawą klacz z Besarabii. Wyjaśniono mu też, 
że gdyby tych koni nie zabrali Austriacy, to zabraliby je Rosjanie. On odpo-
wiedział, że teraz wie, co powinien zrobić, że pójdzie z klaczami w kierunku 
Perkałab wzdłuż rzeki, gdzie żaden Rosjanin, ani Austriak nie dotrze. Zabrał 
klacze i ukrył je.

Według Holländra [1962] życie hucułów w armii austriackiej było 
ciężkie. Na froncie włoskim nieraz żywiono je tylko świerczyną 
i jałowcem.
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Dwudziestolecie międzywojenne

7.1. Hodowla w Polsce

Po I wojnie światowej na obszarze należącym do Polski nie było 
dobrych koni huculskich. Według Mencla [1923] hodowla hucułów 
w górach upadła na skutek nierentowności hodowli koni przed 
wojną (niezależnie od rasy) oraz ciągłego wykupu przez amatorów, 
za stosunkowo wysokie ceny, najlepszych hucułów, które potem 
były stracone dla hodowli i albo pełniły rolę maskotek (zwłaszcza 
srokacze), albo łączone były z ogierami innych ras. Również front 
zagarnął wiele koni. Najpierw armia austriacka używała hucułów 
do noszenia karabinów maszynowych i amunicji, potem z usług 
koni huculskich korzystała Druga Brygada Legionów Polskich 
(zwana Karpacką lub Żelazną), która toczyła ciężkie walki z armią 
rosyjską na Huculszczyźnie i Bukowinie.

Część pogłowia w  czasie wojny uległa przekrzyżowaniu 
z końmi różnych ras, także zimnokrwistymi. Starzewski [1927] 
twierdził, że w połowie lat 20. prawie nie było typowych młodych 
hucułów, a najbardziej typowe były konie stare (piętnasto-dwu-
dziestoletnie). Vincenz [1938] zauważył, że w latach 70. XIX wieku 
w samym Żabiem było więcej koni niż w okresie międzywojen-
nym w całym powiecie. Według Starzewskiego [1927] do powol-
nego upadku hodowli koni huculskich przyczyniali się także Żydzi, 
którzy przez wykup połonin od Hucułów i następnie wydzierża-
wianie ich dawnym właścicielom przyczynili się do zubożenia 
ludności huculskiej, a przez wykup lepszych koni i zastępowanie 

7
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ich tańszymi i gorszymi końmi z nizin pomniejszali liczbę warto-
ściowego materiału.

Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nad hodowlą koni 
huculskich roztoczono opiekę, która jednak ograniczyła się przede 
wszystkim do kontynuacji działalności dwóch państwowych stacji 
ogierów w Żabiem i Kosowie. Według Hackla [1938] odtworzenie gali-
cyjskiej hodowli

było stosunkowo łatwe, ponieważ Polska przejęła w dostatecznej liczbie mate-
riał hodowlany z hodowli austriackiej, w dużej mierze ze szpitali koni, ze stad 
ogierów IV Armii Austro-Węgierskiej oraz z terenów będących pod władaniem 
Austrii, lecz przede wszystkim były to konie pochodzące z kryjówek górskich na 
tyłach Żabiego, gdzie pozostały resztki przedwojennej hodowli i ich potomstwo. 
Między 1913 a 1914 rokiem potomstwo to dorosło, a zawirowania wojenne w Gali-
cji wschodniej już nic nie mogły mu zaszkodzić. Piętnaście przejętych ogierów 
[sprowadzonych następnie przez pułkownika Köppla – przyp. autorki], pocho-
dzących z Łuczyny z rodów Hrobego, Gorala i Miszki, całkowicie pokrywało 
zapotrzebowanie hodowlane. Niestety, ta podstawa hodowlana przez długi czas 
z braku fachowego personelu była niedostatecznie, a w pewnej mierze nawet 
bezsensownie użytkowana. 

W okresie międzywojennym jakość ogierów kryjących w Żabiem 
i Kosowie była według Hackla [1938] wątpliwa.

Wśród ogierów przejętych przez Polskę w 1918 i 1919 roku było 
59 hucułów, ale pomiędzy 1918 a 1922 rokiem wybrakowano 20 z nich. 
W tym samym czasie zakupiono 3 ogiery huculskie z Austrii.

Według Skucińskiego [1970] w 1921 roku w województwie kra-
kowskim stacjonowały dwa państwowe ogiery huculskie: 384 Goral 
w Rabie Wyżnej i kasztanowaty 520 Wilk (Konik – Góralka Nowosą-
decka po NN) w powiecie krakowskim.

W Komunikacie Zarządu Stadnin Państwowych wydrukowa-
nym w „Jeźdźcu i hodowcy” w 1923 roku możemy przeczytać, że 
na początku 1922 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 
29 ogierów huculskich, a stado ogierów w Krakowie – 13. Pod koniec 
roku stado w Sądowej Wiszni posiadało już tylko 14 ogierów hucul-
skich, a stado ogierów w Krakowie – 11. W ciągu tego roku jeden 
ogier huculski padł, 17 wybrakowano, nabyto natomiast tylko jed-
nego. Ogiery te w ciągu 1922 roku pokryły 1239 klaczy, średnio 29 kla-
czy na ogiera. Tymczasem Skuciński [1970] podawał, że w 1922 roku 
w województwie krakowskim stacjonowało 7 ogierów huculskich 
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użytkowanych w hodowli terenowej: 4 z rodu Gorala (nr 384, 386, 
419, 420), 2 z rodu Hrobego (nr 41, 292) i 520 Wilk, rozmieszczonych 
w powiatach: Nowy Sącz, Nowy Targ i Limanowa. Skuciński pisał 
też, że w następnych latach (z przerwą w latach 1925 – 1926, kiedy 
nie było tam żadnego hucuła) używane były tam ogiery: bułany 
680 Smyk (520 Wilk – Burza po Miśko) w powiecie Nowy Sącz i gnia-
dosrokaty 411 Zelenyj (410 Goral-4 – Zielonka po 461 Hroby I-4).

W tym czasie kilka klaczy huculskich było utrzymywanych 
w SK Janów Podlaski. W 1922 roku odchowywano tam 2 trzyletnie 
i 2 roczne konie huculskie, urodziły się tam także 3 źrebięta hucul-
skie. Niestety, nie wszystkie hucułki były kryte ogierami huculskimi. 
Jedną z klaczy pokrył w 1922 roku siwy ogier czystej krwi arabskiej 
Bakszysz (Ilderim or. ar. – Parada po Rymnik). W tym samym roku 
jeden huculski trzylatek był odchowywany także w Państwowej 
Źrebięciarni w Janowie. W 1923 roku w Janowie Podlaskim znajdo-
wał się jeden ogier huculski, 4 dorosłe klacze huculskie i 3 młode 
klacze, świeżo włączone do stada. Odchowywano tam także 2 czte-
rolatki, 3 trzylatki, 3 roczniaki i 2 źrebiąt. Ogierem znajdującym się 
w Janowie był skarogniady 1255 Hroby-12 (Hroby – 236 Miszka I po 
Miszka I) urodzony w 1906 roku w Łuczynie, mierzący 151 cm w kłę-
bie miary taśmowej. W wykazach drukowanych na łamach „Jeźdźca 
i hodowcy” widniał jako VIII Hroby. W 1923 roku pokrył on 6 klaczy 
huculskich (mimo to jego potomkowie nie przetrwali w hodowli 
do czasów współczesnych). W tym samym roku jedną klacz hucul-
ską pokrył tam gniady ogier pełnej krwi angielskiej King’s Idler 
(Lomond – In Sight po Winkfield).

Mencel [1923] na łamach „Jeźdźca i hodowcy” niezbyt przychylnie 
oceniał przedwojenną działalność stadniny w Łuczynie. Konie tam 
wyhodowane uważał za pożyteczne, twierdził jednak, że daleko im 
było do stali nóg i piękności kształtów hucułów hodowanych przez 
karpackich górali. Hucuły z Łuczyny miały bowiem według niego 
dolew obcej krwi, były cięższe i większe. Mencel uważał, że wpływ 
austriackich ogierów rządowych był dla hodowli hucułów raczej 
szkodliwy, a najlepsze konie spotykało się w okolicach, gdzie wpływ 
rządowych mieszańców nie sięgnął. Również Starzewski [1927] pisał, 
że konie z Łuczyny miały w sobie domieszkę krwi arabskiej, ponie-
waż do stadniny chętnie kupowano osobniki rosłe, a wiele z nich 
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pochodziło z okolic Żabiego, gdzie procent koni z dolewem krwi 
arabskiej był największy.

W 1923 roku na łamach „Jeźdźca i hodowcy” pojawiła się opinia 
rotmistrza S., że Huculszczyzna potrzebuje chociaż ośmiu typo-
wych ogierów, po dwa na powiat (kołomyjski, horodeński, śniatyń-
ski i kosowski), oraz jego sugestia, że ogiery te powinno się wybrać 
spośród koni kabardyńskich133 z północnego Kaukazu, gdyż uważał, 
że są to konie górskie o stalowych nogach i mocnym krzyżu, które 
mogłyby posłużyć do odnowy hodowli hucułów. Mencel [1923] 
na łamach „Jeźdźca i hodowcy” zauważył, że wyżej przytoczone 
poglądy zastosowane w praktyce nie zupełnie by szczęśliwe dały 
wyniki. Dalej pisał: 

Wojna […] zniszczyła w górach bardzo dużo. Dziś jedyną pomocą dla okolic 
tamtejszych jest posłanie tam resztek ocalonych ogierów typowych górskich 
hucułów, choćby starszych (długowieczność i zdrowie hucuła są przysłowiowe), 
a w każdym razie każda domieszka krwi obcej, choćby tak pożytecznej jak 
kabardyńców, byłaby dla hodowli tamtejszej zabójcza. Pomijam już trudność 
nabycia dziś takich typowych ogierów, z którymi eksperyment u nas byłby 
zresztą ciekawy, ale z rozmaitemi klaczami rosyjskiego pochodzenia, od których 
roją się nasze fornalki, szczególnie na wschodzie – a nie na tak ustalonym typie 
jak hucuł. Kabardyńce pochodzące od turkiestańskich argamaków z większą 
przymieszką krwi arabskiej, uchodziły w armji rosyjskiej, o ile wiem, za ideał 
konia wierzchowego na długich dystansach i w tym kierunku odnosiły niezwy-
kłe rekordy szybkości i wytrzymałości. Hucuł zaś powinien pozostać tem czem 
go natura stworzyła, więc znakomitym koniem jucznym. 

Mencel uważał także, że: 

Założenie choćby małego stada hucułów w zupełnej czystości krwi w górskiej 
okolicy i przy bardzo twardym wychowie młodzieży, byłoby z pewnością poży-
teczne, a przynajmniej pilne odwiedzenie Kossowa, Żabiego, Jabłonowa, Zabło-
towa przez jakiegoś funkcjonariusza stadnin w celu zakupna młodych ogierów. 
Hucuł jest przy dzisiejszym stanie hodowli koni w Małopolsce wschodniej 
jedyną może gałęzią, przedstawiającą typ ustalony i hodowlę naprawdę krajową 
bo opartą na szerokich masach hodowców włościańskich, a nie zależną tylko od 
istnienia kilku stad i zamiłowania nielicznych właścicieli, utrzymanie go więc, 
a nie „poprawa” byłoby rzeczą z wszech miar pożądaną.

133 Konie kabardyńskie – stara rasa wywodząca się z okolic Kaukazu, charakteryzu-
jąca się wytrzymałością i zdolnością do pokonywania długich dystansów. Nazwa rasy 
pochodzi od Wielkiej i Małej Kabardy, tworzących dorzecze Tereku.
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Według wykazów drukowanych w „Jeźdźcu i hodowcy” na koniec 
1923 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posiadało tylko 13 ogie-
rów huculskich, a stado ogierów w Krakowie – 8. W ciągu tego roku 
4 ogiery huculskie padły. Wszystkie działające w tym roku ogiery 
pokryły 761 klaczy, średnio 33 na ogiera.

Od 1924 roku prowadzono systematyczną rejestrację klaczy 
zarodowych. W roku tym zastępca kierownika Państwowego Stada 
Ogierów w Sądowej Wiszni rotmistrz Michał Holländer udał się na 
Huculszczyznę w celu rejestracji klaczy huculskich. W sumie zareje-
strowano 323 klacze, a cały materiał podzielono na cztery kategorie. 
Pierwsze trzy obejmowały klacze w typie wybitnie huculskim, uro-
dzone w górach, dające ładne i typowe potomstwo. Czwarta katego-
ria obejmowała klacze, których potomstwo dopiero po kilku poko-
leniach racjonalnej hodowli osiągnęłoby typ huculski. Do pierwszej 
kategorii zaliczono 11 klaczy, do drugiej – 85, do trzeciej – 108, a do 
czwartej – 119. Średnia wysokość w kłębie mierzona taśmą 204 klaczy 
z trzech pierwszych kategorii wynosiła 133,3 cm, obwód klatki pier-
siowej 155,45 cm, a obwód nadpęcia 17,07 cm. Holländer [1924] uważał, 
że tym materiałem dałoby się uratować rasę huculską. W tym celu 
należałoby jednak założyć księgi stadne, dokonywać premiowania 
materiału hodowlanego oraz zacząć prowadzić próby dzielności 
w zaprzęgu, w wyścigach płaskich oraz w użytkowaniu jucznym.

W 1924 roku w Janowie Podlaskim znajdowało się 7 klaczy hucul-
skich, 2 trzylatki, 3 dwulatki (z których jednego wybrakowano), 
2 roczniaki i 6 źrebiąt. Ponadto w Państwowej Źrebięciarni w Jano-
wie odchowywany był jeden huculski czterolatek. King’s Idler znowu 
pokrył jedną klacz huculską, a ogier 1255 Hroby-12 zamiast klaczy 
huculskich pokrył 12 prywatnych klaczy w typie arabskim przypro-
wadzonych na stanówkę do stadniny. Według wykazów drukowa-
nych w „Jeźdźcu i hodowcy” jednego ogiera huculskiego utrzymy-
wano w Janowie jeszcze na początku 1927 roku.

Mencel [1924] na łamach „Jeźdźca i hodowcy” pisał: 

Podstawową zaś jest kwestia ogierów i tu nie wystarczy utworzenie kilku stacji 
ogierów państwowych na Huculszczyźnie, obsadzonych np. ogierami pochodze-
nia radowieckiego. Tu trzeba uwzględnić te ogromne przestrzenie i odległości, 
uniemożliwiające doprowadzenie klaczy do punktów stacyjnych. Wszak wyma-
gać od chłopa, by klacz z połonin 60 lub 70 klm prowadził do ogiera rządowego, 
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to znaczy trochę za wiele kłaść na karb jego zamiłowania do hodowli. Dlatego 
tam w górach ustawę o licencji i kastracji ogierów należy stosować z całą ostroż-
nością. Hucuła stworzyła selekcja naturalna i do tych pierwotnych warunków 
chowu trzeba się zbliżyć, chcąc tę znakomitą rasę utrzymać. Na to nie pomoże 
kilkanaście rządowych – tam trzeba się zająć całą masą ogierów u chłopów, 
które pasą się z klaczami na połoninach i tylko one mogą je zapładniać, te trzeba 
rejestrować, ulepszać i premiować, by je uchronić od kastrowania, a właścicieli 
zachęcać do trzymania ogierów, z któremi i tak większy kłopot. Koń huculski 
rozwija się bardzo późno i ocena źrebaka dwu czy trzyletniego może być bar-
dzo złudna, a stosowanie przepisów weterynaryjnych bez uwzględniania lokal-
nych warunków hodowli, może być tylko szkodliwe. Na równinach, w okolicach 
gęściej zaludnionych usuwanie wszystkich gorszych ogierów od chowu jest 
oczywiście podstawowym warunkiem hodowli, w górach natomiast selekcję 
z nieomylną dokładnością przeprowadzają warunki, w jakich te konie żyją i są 
używane. W górach kaleki chłop nie trzyma, ani ogiera, ani klaczy, gdyż używa 
je sam zbyt intensywnie. Jeżeli więc koń taki potrafi cały dzień obładowany 
jukami i pod jeźdźcem, po górach i bezdrożach chodzić, można go śmiało i do 
chowu zostawić. […] Jako główne środki do podniesienia hodowli uważałbym 
obok zakupna ogierów przez państwo, co byłoby też rodzajem premji dla cho-
wających ogiery, bezpośrednie premjowanie ogierów prywatnych poprawnej 
rasy i urządzanie rozmaitych zawodów, które u ludności tamtejszej pełnej fan-
tazji i ustawicznie jeżdżącej konno miałyby duże powodzenie. Do prób takich 
należałoby dopuścić tylko ogiery i klacze i tylko objuczone i pod wierzchem. 
Premje należałoby dawać wyłącznie w naturze: zegarki, broń, chustki, srebrne 
przedmioty, to na tamtejszych gospodarzach zrobi znacznie większe wrażenie, 
niż znaczniejsze nawet nagrody pieniężne. Pozatem oczywiście i ogiery rządowe, 
o ile możności zakupione w górach, ale z nimi należałoby robić mniej ceremonji 
i posyłać je, choćby w prymitywnych warunkach, ale głęboko w góry, by o ile 
możności dostępne były dla dużej ilości klaczy. Gdyby się dało zorganizować 
coś w rodzaju perjodycznych objazdów połonin, byłoby to oczywiście idealne. 
Że ogiery wróciłyby ewentualnie potem trochę zbiedzone do stada, nie wiele 
by to szkodziło, bo hucuł może niesłychanie dużo wytrzymać i bardzo prędko 
przychodzi do siebie przy pewnej staranności, a nawet zbyt wiele wykazuje tem-
peramentu, także często mówiono, że tylko słomą i kijem w ryzach go utrzymać 
można, co jednakowoż dosłownie stosować nie należy.

Na koniec 1924 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 
15 ogierów huculskich, a stado ogierów w Krakowie – 2, były to ogiery 
pochodzące z rodów Gorala i Hrobego. W ciągu tego roku 2 ogiery ze 
stad ogierów wybrakowano, kolejne 2 padły. Wszystkie działające 
w stadach w tym roku ogiery pokryły 421 klaczy, co daje średnio 21 na 
ogiera.
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W 1925 roku z inicjatywy Michała Holländra powstał Związek 
Hodowców Koni Rasy Huculskiej z siedzibą w Kosowie podlegający 
Lwowskiej Izbie Rolniczej. Jego prezesem został hodowca z Małopol-
ski Erwin Bohasiewicz, zastępcą prezesa – Petro Szekeryk-Donykiw 
(etnograf-amator, od 1928 roku poseł na Sejm RP a od 1933 roku do 
wybuchu II wojny światowej wójt wsi Żabie), sekretarzem – Józef 
Cinitel (powiatowy weterynarz), a kasjerką – Celina Tarnawska. 
W skład komisji rzeczoznawców weszli: inż. Kułakowski (członek 
komisji licencyjnej ogierów na województwo stanisławowskie), Mi-
chał Holländer, Józef Tyszkowski (inspektor chowu koni we Lwowie). 
Członkami komisji rewizyjnej zostali: inż. Edmund Szoc, Dmytro 
Urszedżuk i Ołeksa Danczuk. Związek, liczący około trzystu człon-
ków, popierany przez Ministerstwo Rolnicze, prowadził księgę ro-
dową koni huculskich.

Od 1925 roku corocznie organizowano pokazy koni w Żabiem, 
a później również w Kosowie i Uścierykach. Zwycięskie konie do-
stawały znaczne nagrody pieniężne oraz medale i listy pochwalne 
od Ministerstwa Rolnictwa i Lwowskiej Izby Rolniczej. Na pokazach 
prowadzono także sprzedaż ogierów hodowlanych i koni remonto-
wych (roboczych).

Staraniem Związku i kierownictwa Państwowego Stada Ogierów 
w Sądowej Wiszni założono cztery stacje ogierów państwowych: 
w Krzyworówni z dwoma ogierami (tabela 21), w Żabiem planowo 
z trzema ogierami (choć czasem stały tam dwa ogiery, a czasem cztery, 
tabela 22), w Wierzbowcu koło Kosowa planowo z trzema ogierami 
(częściej stały tam dwa, a czasem tylko jeden, tabela 23) i w Uściery-
kach planowo z trzema ogierami (czasem były tam tylko dwa ogiery, 
a raz aż cztery, tabela 24). Każdy z tych ogierów w sezonie krył prze-
ciętnie 44 klacze. Stacje w Krzyworówni i Uścierykach (z nieznanych 
w późniejszych czasach przyczyn) szybko zostały rozwiązane.

Rok Ogiery kryjące w Krzyworówni

1925
419 Goral-13 gn. ur. 1911 
(Goral – 20 Stirbul I)

167 Goral-11 gn. ur. 1911
(Goral – 16 Hroby)

1926 419 Goral-13 167 Goral-11

1927 419 Goral-13

Tabela 21.
Ogiery kryjące na stacji 
w Krzyworówni w latach 
1925 – 1927 według 
Holländra [1938a]
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Rok Ogiery kryjące w Żabiem

1925
410 Goral-4 kary ur. 1908 
(Goral – 4 Taras I)

472 Goral-21 c. gn. ur. 1911 
(Goral – 1 Czeremosz I)

1926 410 Goral-4 472 Goral-21
461 Hroby I-4 gn. ur. 1915 
(Hroby I – 91 Taras I)

1927 410 Goral-4 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1928 410 Goral-4 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1929 410 Goral-4 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1930 410 Goral-4 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1931 410 Goral-4 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1932 472 Goral-21 461 Hroby I-4

1933
811 Burek gn. ur. 1928 
(461 Hroby I-4 – Bura)

472 Goral-21

1934 811 Burek 472 Goral-21
1049 Magór kary ur. 1930 
(410 Goral-4 – Mysz II)

1935 811 Burek 472 Goral-21 1049 Magór
411 Zelenyj gn. sr. ur. 1931 
(410 Goral-4 – Zielonka)

1936 811 Burek 1049 Magór 461 Hroby I-4 411 Zelenyj

1937 811 Burek 1049 Magór
823 Kapitan kaszt. sr. 
ur. 1927 (461 Hroby I-4 – 
Minka Austryjka)

Burkut gn. ur. 1933 
(490 Goral-12 – 
Sza  chrajka)

1938 811 Burek
385 Goral-9 sk. gn. ur. 1913 
(Goral – 24 Hroby)

551 Polan c. gn. ur. 1929
(NN – NN)

Hackl [1938] opisał część ogierów kryjących na tych stacjach.
811 Burek (461 Hroby I-4 – 340 Bura po NN), gniady, urodzony 

w  1928  lub 1927  roku u  Jury Gulaka w  Żabiem, o  wymiarach 
141–167–18,3 cm miary taśmowej. Jego najładniejszymi partiami były 
wyśmienita, typowa głowa, szeroka pierś i zad. Był długi. Brakowało 

Tabela 22. 
Ogiery kryjące na 
stacji w Żabiem w latach 
1925 – 1938 według 
Holländra [1938a]
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mu postawności. Nie odziedziczył zalet swojego ojca (piękny funda-
ment, wspaniałe nadpęcia z równoległymi ścięgnami). Krył w Uście-
rykach w 1932 roku i w Żabiem w latach 1933 – 1938. Jego potomkowie 
nie przetrwali w hodowli do współczesnych czasów.

355 Burkut (490 Goral-12 – 470 Szachrajka po 419 Goral-13), gniady, 
urodzony w 1933 roku u Michała Kikińczuka w Żabiem, o wymia-
rach 142–165–18 cm miary taśmowej. Rodowód podano za Hollän-
drem [1938a]. Według Hackla [1938] ojcem Burkuta był 461 Hroby I-4, 
choć Hackl dopuszczał też możliwość, że jego ojcem był 472 Goral-21. 
Wydaje się prawdopodobne, że ojcem Burkuta mógł być rzeczywi-
ście 461 Hroby I-4, bo w 1931 roku Szachrajka kryta była właśnie 
461 Hrobym I-4 i w 1932 roku dała ogiera Szybenyj. Co ciekawe 
w wydanym w 1962 roku I tomie Księgi Stadnej jako ojca Burkuta 
zapisano właśnie ogiera 461 Hroby I-4, ale w erracie zamieszczonej 
w II tomie Księgi Stadnej [1967] podano, że ojcem Burkuta był jed-
nak 490 Goral-12. Ta ostatnia informacja została powtórzona przez 
Tomczyk-Wronę [2004d] w zestawieniu linii genealogicznych. Burkut 
według Hackla [1938] był niezłym, solidnym ogierem nie mogącym 
się jednak równać z Burkutem pochodzącym z 1913 roku. Odziedzi-
czył raczej cechy swojej matki. Miał dużo surowego charakteru konia 
Przewalskiego. Miał długie, lecz dobrze umięśnione lędźwie, był głę-
boki i szeroki, o pięknym i suchym nadpęciu z dobrze ukątowanym, 
szerokim, chociaż trochę krótkim stawem skokowym. Krył w Żabiem 
w 1938 roku.

385 Goral-9 (Goral – 24 Hroby po Hroby), skarogniady, urodzony 
w 1913 roku w Łuczynie, o wymiarach 144–171–20 cm miary taśmowej. 
W linii żeńskiej wywodził się od klaczy 13 Liasa. Był bardzo typowym 
Goralem, grubokościstym, głębokim, szerokim, dobrze ożebrowanym, 
o bardzo silnym fundamencie, wspaniałym przedramieniu i podudziu, 
o silnym, pięknym nadpęciu. Grzbiet miał miękki, ale dobre lędźwie. 
Zad miał mało spadzisty, lecz szeroki. Staw skokowy z zajęczakiem, 
silnie ukątowany, bardzo szeroki. Krył w Uścierykach w latach 
1926 – 1931, w Wierzbowcu w latach 1933 – 1934 i w Żabiem w 1938 roku.

472 Goral-21 (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I), ciemnogniady, 
urodzony w 1911 roku w Łuczynie, o wymiarach 135–163–18,5 cm miary 
taśmowej. W linii żeńskiej wywodził się od austro-węgierskiej kla-
czy 2 Kittka. Był bardzo solidny, z typową głową tarpana, odrobinę 
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dłuższą szyją, poza tym z cechami typu hucuł-Przewalskiego, z dłu-
gim grzbietem, lekko cofniętymi lędźwiami, dostatecznie szeroki 
i głęboki, postawny, z szerokim i pięknie ukątowanym stawem sko-
kowym i silnym, pięknym nadpęciem. Miał postawę lekko francuską, 
poza tym jednak jego kończyny były poprawne. Krył w Wierzbowcu 
w 1923 roku i w latach 1936 – 1937, a w Żabiem w latach 1924 – 1935. Padł 
w czerwcu 1938 roku, mając dwadzieścia osiem lat. Jego potomkowie 
nie przetrwali w hodowli do współczesnych czasów.

Rok Ogiery kryjące w Wierzbowcu

1925 41 Hroby I-4 (Hroby I – 92 Goral)

1926 41 Hroby I-4 84 Drąg (Hroby-12 – Gałka)

1927 165 Ehaj (Hroby-12 – Gałka)
504 Goral-19 sk.gn. ur. 1914 
(Goral – kl. huculska)

1928
803 Dudziarz kary ur. 1922 
(Hroby-12 – Gazda)

419 Goral-13 gn. ur. 1911 
(Goral – 20 Stirbul I)

1929 710 Miszka ur. 1923 (NN – NN)

1930 710 Miszka

1931 710 Miszka

1932
Prisłip c.gn. ur. 1928 
(866 Czop-5 – Prisłipka)

823 Kapitan kaszt.sr. ur. 1927 
(461 Hroby I-4 – Minka Austryjka)

814 Goral XII gn. ur. 1928 
(472 Goral-21 – Góralka)

1933
385 Goral-9 sk.gn. ur. 1913 
(Goral – 24 Hroby)

823 Kapitan 814 Goral XII

1934 385 Goral-9 823 Kapitan 814 Goral XII

1935 823 Kapitan 814 Goral XII

1936
472 Goral-21 c.gn. ur. 1911 
(Goral – 1 Czeremosz I)

823 Kapitan

1937 472 Goral-21
411 Zelenyj gn.sr. ur. 1931 
(410 Goral-4 – Zielonka)

1938
Gorgan gn. ur. 1932 
(472 Goral-21 – Kasia II)

411 Zelenyj

Tabela 23. 
Ogiery kryjace na 
stacji w Wierzbowcu 
w latach 1925 – 1938 
według Holländra [1938a]
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625 Gorgan (472 Goral-21 – 421 Kasia II (Karia) po 503 Goral-12 od 
5581/24 Kania po NN), według Holländra [1938a] gniady, przez Hackla 
[1938] opisany jako sarniogniady z pręgowaniem zebroidalnym silnie 
cieniowanym na szyi, urodzony w 1932 roku u Romana Jurkiewicza 
w Rafajłowej, o wymiarach 141 – 164 – 17,8 cm miary taśmowej. Głowa, 
szyja i umięśnienie grzbietu obok jego cech rasowych stanowiły jego 
największe atuty. Był długi, o szerokich lędźwiach, wąskim zadzie, 
mało głęboki, nadpęcia miał krótkie i suche, staw skokowy krótki, 
z zajęczakiem. Krył w Wierzbowcu w 1938 roku. Jego potomkowie 
nie przetrwali w hodowli do współczesnych czasów.

461 Hroby I-4 (Hroby I – 91 Taras I po Taras I od klaczy bukowiń-
skiej), gniady, urodzony w 1915 roku w Waldhof w Austrii, o wymia-
rach 139 – 155 – 17,9 cm miary taśmowej. Posiadał wyraźne wpływy 
krwi orientalnej, ale poza pewnymi brakami w obwodzie klatki 
piersiowej i postawności i poza umiarkowaną ciasnością ustawienia 
stawów skokowych był dobrym ogierem. Jego zaletami były twar-
dość, ładne proporcje, wspaniałe, suche nadpęcie, szerokie stawy 
skokowe, nawet jeśli z niewielkim zajęczakiem. Wygląd jego potom-
stwa był jednak silnie uzależniony od czystości typu matek. Trudno 
było powiedzieć, żeby przekazywał swoje cechy. Hackl [1938] za jego 
ciemną stronę uważał Tarasa w rodowodzie. Ogier krył w Żabiem 
w latach 1926 – 1932 i w roku 1936.

823 Kapitan (461 Hroby I-4 – 203 Minka Austryjka po 61 Jawor-
nik), kasztanowatosrokaty, urodzony w  1927  roku u  Dymitra 
Urszedżuka-Illuka w Żabiem, o wymiarach 148 – 177 – 18,6 cm miary 
taśmowej. Umaszczenie srokate odziedziczył po matce, która z kolei 
otrzymała je po ogierze 61 Jawornik. Był bardzo harmonijnie zbudo-
wany, proporcjonalny, posiadał wiele cech huculskich, lecz był też 
wyraźnie zarabizowany. Stanowił głębszą i zhuculizowaną kopię 
starego Jawornika. Głowę i szyję miał typową, był bardzo głęboki 
i szeroki, z grzbietem w nieznacznym stopniu wklęśniętym, o sze-
rokich lędźwiach, korpulentny, beczkowaty, głęboko ożebrowany, 
o ładnych nogach, suchy, z dobrze ukątowanym stawem skoko-
wym. Holländer [1938a] uważał go za konia stanowiącego mieszankę 
pomiędzy typem noryckim a orientalnym. Według Hackla [1938], 
mimo pięknego wyglądu ogiera i jego wysokiej jakości jako małego 
konia, nie powinien być on używany we wnętrzu obszaru hodowli 
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koni huculskich. Krył w Uścierykach w 1932 roku, w Wierzbowcu 
w latach 1933 – 1936 i w Żabiem w 1937 roku. Jego potomkowie nie 
przetrwali w hodowli do współczesnych czasów.

Rok Ogiery kryjące w Uścierykach

1925
125 Goral-12 kaszt.  
ur. 1910 (Goral – 18 Hroby)

490 Goral-12 c. gn. ur. 1909 
(Goral – 1 Czeremosz I)

1926 125 Goral-12
385 Goral-9 sk. gn.  
ur. 1913 (Goral – 24 Hroby)

1255 Hroby-12 sk. gn. ur. 1906 
(Hroby – 236 Miszka I)

1927 125 Goral-12 385 Goral-9

1928 125 Goral-12 385 Goral-9
504 Goral-19 sk. gn. ur. 1914 
(Goral – kl. huculska)

1929 125 Goral-12 385 Goral-9 425 Ispas (102 Ispas – NN)

1930 125 Goral-12 385 Goral-9 425 Ispas

1931
1273 Fuks  
(866 Czop-5 – Gitara)

385 Goral-9 425 Ispas

1932
811 Burek gn. ur. 1928 
(461 Hroby I-4 – Bura)

490 Goral-12
503 Goral-12 c. gn. ur. 1909  
(Goral – 22 Hroby)

1933
803 Dudziarz kary ur. 1922 
(Hroby-12 – Gazda)

490 Goral-12 503 Goral-12
Prisłip c. gn. ur. 1928 
(866 Czop-5 – Prisłipka)

1049 Magór (410 Goral-4 – 351 Mysz II po 167 Goral-11 od 339 Myszula 
po NN), kary, urodzony w 1930 roku u Michała Gotycza w Krzywo-
równi, o wymiarach 130 – 169 – 17,4 cm miary taśmowej. Bardzo typowy, 
szeroki i głęboki, postawny, o krótkim nadpęciu, suchy, o zapada-
jącym się grzbiecie z uniesionymi, bardzo szerokimi lędźwiami. 
Ukształtowanie grzbietu czyniło go niezdatnym do roli reproduk-
tora w hodowli koni huculskich bez względu na jego inne zalety, spe-
cjalnie dla niego wybierano jednak klacze w typie bystrzeckim lub 
zbliżone do nich klacze Hroby. Robiono tak dopóki źrebięta po nim 
nie zaczęły padać, co spowodowało, że w końcu został wybrakowany. 
Krył w Żabiem w 1934 roku i w Wierzbowcu w latach 1935 – 1938. Jego 
potomkowie nie przetrwali w hodowli do współczesnych czasów.

551 Polan, ogier pastwiskowy (rysunek 5), koń roboczy z Pola-
nek nad Białym Czeremoszem, nieznanego pochodzenia, urodzony 

Tabela 24. 
Ogiery kryjące na stacji 
w Uścierykach w latach 
1925 – 1933 według 
Holländra [1938a]
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w 1929 roku u Semena Ponepaleka w Kosowie, zakupiony w 1937 roku 
przez Ministerstwo Rolnictwa do Państwowego Stada Ogierów 
w Sądowej Wiszni, znajdował się w stanie skrajnego przepracowania. 
Był najlepszym zakupem, który za sprawą Michała Holländra został 
dokonany przez stado ogierów w Sądowej Wiszni. Kolejny raz wbrew 
ustawie o licencjonowaniu ogier pastwiskowy został przyjęty do 
stajni ogierów rozpłodowych. Hackl [1938] uważał, że Polan mógł być 
potomkiem 100 Burkuta lub Czeremosza i na pewno nie miał w sobie 
krwi Gorala ani Hrobego. Jego wymiary wynosiły 135–156–18,5 cm 
miary taśmowej. Hackl opisał go jako skarogniadego, o podszyciu 
sierści myszato-bułanym, tymczasem Holländer [1938a] podawał, że 
koń ten był ciemnogniady i taką informację powtarzali inni autorzy. 
Polan był najlepszym ogierem, który w okresie międzywojennym 
znajdował się w Żabiem. Krył tam w 1938 roku. Miał bardzo typową 
głowę i szyję, dobrą głębokość oraz szerokość piersi, ładną górną 
linię przy dobrej huculskiej długości, silne lędźwie i ładne łopatki. 
Jego wadą była nie w pełni zadowalająca szerokość zadu. Był krót-
konogi, postawny, o szerokich przedramionach i podudziach, silnych, 
krótkich nadpęciach i stawach skokowych. Był lekko dychawiczny. 
Poprzez swojego syna, karego ogiera Wipczyj Khc 25 (od Rodzenka 
po NN) urodzonego w Żabiem w 1939 roku, który przeżył II wojnę 
światową, założył jedyny obecnie istniejący ród męski o polskim 
pochodzeniu.

411 Zelenyj (410 Goral-4 – 338 Zielonka po 461 Hroby I-4), gnia-
dosrokaty (rysunek 6), urodzony w 1931 roku, najprawdopodobniej 
u Jury Giermaniuka w Kriwopolu (Hackl [1938] podał, że był on 
właścicielem matki ogiera). Według Hackla jego wymiary wyno-
siły 144–159–17,2 cm miary taśmowej, a według Holländra [1938a] 
132–162–18,5 cm miary laskowej. Umaszczenie srokate odziedziczył 
po matce, a ona poprzez swoją matkę (której imię w dokumenta-
cji się nie zachowało) po ogierze 122 Miszka I-6. Ogier ten nie był 
według Hackla [1938] godzien pozycji ogiera państwowego, ani miej-
sca, w którym stał. Był zarabizowany, miał słabe, cofnięte lędźwie, był 
zbyt wyrośnięty i długonogi. Hackl przytoczył informację, że Jura 
Germaniuk odkrył pewnego ranka, że ktoś zastrzelił Zielonkę oraz 
jego drugą klacz. Ponoć był to akt zemsty. Hackl pół żartem stwier-
dził, że być może zrobiono to, żeby zapobiec pojawieniu się kolejnego 
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Rysunek 5.  
Ogier 551 Polan urodzony w 1929 roku 
(rys. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Rysunek 6.  
Gniadosrokaty ogier 
411 Zelenyj (410 Goral-4 – Zielonka 
po 461 Hroby I-4) (rys. Katarzyna  
Kwiecińska-Olszewska)
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takiego konia jak Zelenyj jako ogiera państwowego. Jednak to Zele-
nyj przeżył II wojnę światową (najprawdopodobniej, o czym będzie 
mowa dalej). Krył w Żabiem w latach 1935 – 1936 i w Wierzbowcu 
w latach 1937 – 1938.

Hackl [1938] zauważył, że należałoby oczekiwać, iż w stacji posia-
dającej trzy ogiery źrebięta będą pochodzić po tych ogierach, lecz 
niestety, co należało do właściwości Huculszczyzny, z trzech ogie-
rów państwowej stacji krył ten czwarty, a chłopi huculscy wiedzieli, 
jak pośród trzech ogierów ewidentnie maścistych znaleźć srokate-
go. W 1937 roku dzierżawca stajni stacyjnej w Żabiem trzymał tam 
gniadego licencjonowanego ogiera Ryżak (po Czortonog po Wipczak), 
który, zdaniem Hackla, niewątpliwie także tam krył. Później, zamie-
rzając sprzedać Ryżaka, dzierżawca stajni bez uzyskania koniecznego 
w takich przypadkach zezwolenia wykastrował go i w jego miejsce 
ustawił srokatego ogiera Pristaw, który w 1938 krył obok trzech pań-
stwowych ogierów. Według jednej wersji działo się to w ramach licen-
cji jego poprzednika, a według drugiej – w ramach licencji uzyskanej 
w uczciwy sposób. Pristaw wyglądał na konia półkrwi, za hucuła 
był uznawany ze względu na miejsca ustawienia. Był grubokościsty. 
Ponoć pochodził po ogierze 461 Hroby I-4, nie był jednak podobny 
do hucuła. Natomiast oceniany jako koń użytkowy, był harmonijnie 
zbudowany, posiadał dobre detale i z powodu swojej wielkości, siły, 
grubokościstości przyciągał hodowców, którzy potrzebowali siły po-
ciągowej. Według Hackla było całkiem wiarygodne, że pokrył więcej 
klaczy niż ogiery państwowe. Krycie przez jednego z trzech ogierów 
stacyjnych kosztowało 1 złoty, lecz w kwestii krycia przez dużego 
srokacza chłopi mogli z jego właścicielem pertraktować. Dalej Hackl 
podawał, że Pristaw w wyniku cichej zgody krył latem w Żabiem 
obok ogierów państwowych, następnie przeszedł do Brustury koło 
Kosmacza na pastwisko rozszerzonego obszaru hucułów, gdzie krył 
aż do późnej jesieni, czym rozszerzał hodowlę hucułów.

W 1925 roku wprowadzono obowiązek uznawania ogierów. 
Premiowanie koni odbywało się od 23 do 25 września 1925 roku 
w miejscowościach: Sądowa Wisznia, Jaworów i Krakowiec. Ogółem 
doprowadzono 159 ogierów i 324 klacze, z których premie otrzymało 
7 ogierów i 47 klaczy. Według Holländra [1926] jakość prezentowanych 



283

koni przedstawiała poziom średni. Konie wykazywały wiele cech 
konia pierwotnego pochodzącego od tarpana. Przypominały pokro-
jem nieco konie tatarskie, stepowe, z lekką domieszką szlachetnego 
konia orientalnego. Najlepszy materiał zgromadzony był w Żabiem, 
a szczególnie wyróżniała się stawka 58 klaczy maści srokatej. Były 
one szerokie, głębokie, doskonale ożebrowane, spodem długie, na 
krótkich, silnych nogach. Materiał żeński górował jakością i wyrów-
naniem typu nad ogierami.

W 1925 roku w hodowli były używane dwa ogiery huculskie o nie-
znanym pochodzeniu, wywodzące się z hodowli terenowej: myszaty 
Hożdyn urodzony w 1915 roku u Jury Sawczuka w Fereskuli w typie 
pierwotnym oraz skarogniadosrokaty Wipczak. Potomkowie tych 
ogierów nie zachowali się w hodowli. Pod koniec 1925 roku stado 
ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 16 ogierów huculskich, a stado 
ogierów w Drogomyślu – 2.

W 1926 roku na premiowanie doprowadzono 140 ogierów i 427 kla-
czy, a nagrodzono premiami pieniężnymi 7 ogierów i 97 klaczy, 
oprócz tego przyznano dwóm najlepszym klaczom nagrody po 100 zł, 
ufundowane przez Józefa i Stanisława Menclów, właścicieli jedynych 
w Polsce stadnin koni huculskich w Pawełczu (powiat stanisławow-
ski) i Niskołyzach (powiat buczacki).

Na początku 1927 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posia-
dało 20 ogierów huculskich, a stado ogierów w Drogomyślu – 2. Spo-
śród 4 nowo zakupionych ogierów 2 pochodziły z hodowli terenowej, 
a kolejne 2 z Państwowej Źrebięciarni w Janowie Podlaskim.

W 1927 roku Starzewski [1927] dokonał pomiarów 66 koni pocho-
dzących z Państwowego Stada Ogierów Sądowa Wisznia i stadniny 
Menclów w Pawełczu pod Stanisławowem. Wysokość ogierów w kłę-
bie wahała się w granicach 125 – 143 cm, a klaczy 121 – 139 cm. Obwód 
klatki piersiowej ogierów mieścił się w granicach 147 – 165,5 cm, a kla-
czy 159 – 163,5 cm. Obwód nadpęcia ogierów wahał się w granicach 
16 – 18 cm, a klaczy 16,5 – 17 cm. Wśród tych 66 koni było 28 gniadych 
i skarogniadych, 20 srokatych, 11 kasztanowatych, 4 bułane i 3 kare.

W 1928 roku Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych wpro-
wadziło system subwencjonowania wychowu ogierów rasy hucul-
skiej od sysaka do trzeciego roku życia, wybierając około dziesię-
ciu źrebiąt rocznie na pokazie koni w Żabiem i zastrzegając sobie 
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przy tym prawo pierwokupu po cenach obowiązujących w cenniku. 
Początkowo hodowcy otrzymywali subwencje w wysokości 200 zł 
na wychów, a od 1937 roku w wysokości 100 zł. Związek Hodowców 
dzierżawił również żyzne połoniny, na których wypasane były za 
małą opłatą źrebięta przeznaczone na przyszły materiał zarodowy.

Vetulani [1928] na łamach „Jeźdźca i hodowcy” sugerował, że 

niezależnie od dotychczasowej, prowadzonej w ramach programu rządu, 
masowej poprawy pogłowia końskiego w Polsce […], należałoby wybrać i usta-
lić kilka choćby niedużych okręgów przeznaczonych dla produkcji typowych 
rodzimych naszych koni typu Tarpana. […] Za najwłaściwsze i wystarczające 
punkty dla stworzenia wspomnianych ośrodków hodowli naszego konia krajo-
wego (hucuł i konik) uważałbym: Huculszczyznę i powiat Jaworowski w Mało-
polsce wschodniej, gdzie pułk. T. Filipowicz i zwłaszcza rotm. M. Holländer od 
szeregu lat prowadzą tak owocną pracę selekcyjną i rejestracyjną […]. Hodowla 
hucuła względnie konika, oparta na zasadzie „czystego chowu” musiałaby być 
w wyznaczonych ośrodkach uprzywilejowana, a premje licencyjne, rejestrowa-
nie oraz premjowanie klaczy, przy oficjalnem popieraniu takiego kierunku przez 
Departament Chowu Koni, Instytucje Hodowlane oraz Zrzeszenie Hodowców 
i Miłośników Konia Krajowego (o zorganizowaniu którego czas pomyśleć), mia-
łyby decydujący wpływ na trwałe powodzenie, raz ustalonego i ściśle przestrze-
ganego programu. Otoczony należną opieką, ujęty w ramach odpowiedniego 
wychowu, żywienia i użytkowania przy równoczesnej starannej selekcji, nasz 
koń rodzimy bynajmniej nie ginąłby dzięki lepszemu bytowaniu […], ale wręcz 
przeciwnie, aczkolwiek nie powiększając zbytnio wzrostu, poprawiałby się nie-
wątpliwie […]. Włościanin zaś, widząc z jednej strony stałość czynników mia-
rodajnych w raz obranym kierunku hodowlanym, oraz jego pomyślne wyniki, 
z drugiej zaś doznając nadto zachęty w formie wspomnianych premji, nie 
miałby wcale interesu kusić się o bezkrytyczne i niepotrzebne w wielu wypad-
kach krzyżowanie względnie pogrubianie „na własną rękę”. Opisane, choćby 
niewielkie ale z całą konsekwencją utrzymywane ośrodki racjonalnej produkcji 
naszego konia krajowego, oraz jedna ze stadnin państwowych przeznaczona dla 
produkcji klaczy typu konika, pełniłyby niejako rolę „trwałych rezerwuarów”, 
z których tani a „żelazny” materjał klaczy – koników, rozpływałby się do stadnin 
państwowych i prywatnych, jako w naszych warunkach klimatycznych i topo-
graficznych najwłaściwszy fundament dla produkcji i hodowli koni pół krwi 
zarówno arabskich jak i angielskich.

Według Pruskiego [1929] na zorganizowanej w 1929 roku Po-
wszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu konie podzielono na 
osiem działów. Siódmy z nich stanowiły hucuły i mierzyny. Podob-
no po wystawie spora część koni huculskich pozostała w okolicach 
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Poznania. Pierwszą nagrodę, czyli 400 zł i list pochwalny, otrzymał 
srokaty, „bardzo biały” ogier huculski Mikołaja Kijaszczuka z Moska-
lówki. Zdjęcie tego ogiera zostało zamieszczone w 29. numerze „Jeźdź-
ca i hodowcy” z 1929 roku. Co ciekawe, w katalogu134 z tej wystawy 
w części IV zawierającej spis zwierząt hodowlanych w dziale F, czyli 
szóstym, a nie siódmym, nazwanym „Konie prymitywne krajowe”, 
umieszczone są 3 ogiery i jedna klacz biłgorajska, a w dodatku do 
listy wystawowej wśród zwierząt wystawionych przez Ministerstwo 
Rolnicze w Warszawie znajdują się 2 ogiery huculskie: 490 Goral-12 
(Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I) i 461 Hroby I-4 (Hroby I – 
91 Taras I po Taras I) opisane tam jako: 490 Goral i 461 Hroby. Żaden 
z wymienionych koni nie był srokaty. W części VIII, zawierającej spis 
zwierząt przeznaczonych na sprzedaż, także nie ma koni huculskich. 
Jeśli wierzyć oficjalnym dokumentom, z których wynika, że wszyst-
kich koni prymitywnych na wystawie było tylko 6, trudno mówić, że 
część hucułów została w okolicach Poznania. Mimo to Siejak [2011] za-
pewnia, że starsi ludzie mieszkający w okolicach Poznania pamiętają 
konie huculskie, które zostały w tej okolicy, i że konie te były wyjąt-
kowo wytrzymałe. Należy też zwrócić uwagę, że katalog wystawowy 
nie jest wolny od błędów. Jeden z wymienionych tam ogierów biłgo-
rajskich w zestawieniu ogólnym podany jest jako trzyletnia klacz. 
Niestety, do relacji Pruskiego [1929] także wkradły się błędy – inny 
numer i nazwa działu. Trudno więc stwierdzić, jak wyglądała prawda. 
Należy jednak dodać, że według Radvana [2019] w archiwum fotogra-
ficznym na Wydziale Hodowli Koni Uniwersytetu Mendla w Brnie 
znajdują się zdjęcia pochodzące z tej wystawy, które przedstawia-
ją oba opisane powyżej ogiery, cztery wymienione z imienia klacze 
(Danina, Kasia, Koliba i Żora), z których dwie są srokate, jednej z nich 
towarzyszy srokaty źrebak, oraz dwa zdjęcia zbiorowe przedstawia-
jące grupę ludzi w strojach huculskich i cztery konie, z czego trzy są 
srokate, a jeden przypomina ogiera Mikołaja Kijaszczuka ze zdjęcia 
w „Jeźdźcu i hodowcy”. Pewne jest więc, że do Poznania przyjechało 
więcej koni huculskich, trudno jednak stwierdzić dlaczego nie zna-
lazły się w katalogu wystawy.

134 Powszechna Wystawa Krajowa Poznań, maj-wrzesień 1929, Katalog Rolniczy, 
część IV: Wystawa Zwierząt Hodowlanych.
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Holländer [1937] podawał, że w 1931 roku Ministerstwo zakupiło 
pierwsze 3 ogiery z wychowu subwencyjnego z przeznaczeniem dla 
Państwowego Stada Ogierów i od tego roku kupowało corocznie do 
stad państwowych kilka ogierów huculskich, płacąc wysokie ceny. 
Także Lwowska Izba Rolnicza kupowała ogiery huculskie dla punk-
tów rozpłodowych na terenach nizinnych w celu ulepszania małych 
koni chłopskich. Komisje remontowe nabywały także konie hucul-
skie na potrzeby wojska, płacąc ceny zachęcające do hodowli.

Na przełomie lat 1931 i 1932 w powiecie kosowskim powstało Koło 
Hodowców Konia Huculskiego. Było tam aż 14 licencjonowanych 
ogierów huculskich.

W 1933 roku stan liczbowy ogierów w Państwowych Stadach 
Ogierów przedstawiał się następująco: 15 hucułów, 2 hucuło-koniki 
i jeden hucuło-arab. Z tych 15 ogierów 2 znajdowały się w Białce, 
2 w Drogomyślu, a pozostałe stały w Sądowej Wiszni.

Na łamach „Jeźdźca i hodowcy” umieszczony został wykaz ogie-
rów zakupionych przez państwowe zakłady chowu w 1934 roku. 

rok liczba klaczy

1925 324

1926 149

1927 20

1928 14

1929 7

1930 30

1931 -

1932 -

1933 5

1934 149

1935 47

1936 51

1937 10

razem 806

Tabela 25.  
Liczba klaczy 
zakwalifikowanych 
do hodowli w latach 
1925 – 1937 według 
Holländra [1938a]
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Niestety, liczbę hucułów podano łącznie z konikami. Ponieważ spo-
śród 4 zakupionych ogierów 2 pochodziły z okolic Lublina, można 
założyć, że były konikami. Ogier kupiony w okolicach Żabiego 
zapewne był hucułem. Hucułem mógł być też ogier kupiony w oko-
licach Lwowa. Państwowe zakłady chowu zakupiły w Żabiem 
w 1935 roku 3 ogiery huculskie, w 1936 roku – 2, w 1937 – również 2, 
a w 1939 – jednego.

Liczba klaczy pokrytych przez 3 ogiery (811 Burek, 461 Hro by I-4 
i 411 Zelenyj) w 1936 roku w Żabiem była mniej więcej porównywalna 
z działalnością 4 ogierów z tej stacji w okresie przedwojennym. Burek 
pokrył 60 klaczy, Zelenyj – 40, 461 Hroby I-4 – również 40. Licencjono-
wane ogiery miały stosunkowo mało do powiedzenia.

Mimo wszelkich prób wspomagania hodowli na Huculszczyźnie 
na wiosnę 1936 roku w Żabiem ponad sto pięciodniowych źrebiąt 
huculskich bez względu na jakość i pochodzenie zostało zabitych 
i sprzedanych handlarzom futer po 20 złotych za sztukę.

W 1937 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 13 ogie-
rów huculskich, a stado w Drogomyślu – 2.

Wielkość całego pogłowia małych koni na Huculszczyźnie pod 
koniec lat 30. wynosiła około 11 tysięcy sztuk. Jak podają Brzeski 
i in. [1988], w 1937 roku Komisja Kwalifikacyjna Związku Hodow-
ców Koni Rasy Huculskiej przyznała licencję 28 ogierom hucul-
skim. W tym roku było czynnych w hodowli 450 zarejestrowanych 
klaczy. Tak Brzeski i in., jak i Holländer [1938a] podają, że w latach 
1925 – 1937 zarejestrowano 829 klaczy, przy czym Holländer przed-
stawia zawarte w tabeli 25 zestawienie klaczy zarejestrowanych 
w poszczególnych latach, po którego zsumowaniu wychodzi, że 
klaczy było jednak 806, choć Holländrowi zsumowało się to do 829. 
W zestawieniu Holländra zastanawia też fakt, że sumując klacze, 
nie dodał 323 zarejestrowanych w 1924 roku, o których pisał na tej 
samej stronie. Ciekawe jest też, że rok później zarejestrowano pra-
wie tyle samo klaczy, bo 324. Nasuwa się myśl, że w 1925 roku nie 
rejestrowano wcale klaczy, a ich liczbę przepisano z roku poprzed-
niego, robiąc przy tym drobną pomyłkę. Oczywiście są to tylko 
spekulacje. W 1938 roku po przeprowadzeniu brakowania i odlicze-
niu ubytków w postaci sprzedaży i padnięć pozostało zarejestro-
wanych 418 klaczy według Holländra [1938a] lub 410 klaczy według 
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Brzeskiego i in. [1988]. Związek Hodowców Konia Rasy Huculskiej 
planował wydanie księgi stadnej na podstawie prowadzonej księgi 
rodowej, co uniemożliwił wybuch II wojny światowej. Holländer 
[1938a] podał opis umaszczenia 701 spośród zarejestrowanych przez 
niego klaczy (tabela 4). Najwięcej było koni gniadych i gniadosroka-
tych. Najrzadziej odmiany spotykało się u koni karych, a najczęściej 
u kasztanowatych i siwych. Srokacze pochodziły przede wszystkim 
z miejscowości Żabie.

Według Holländra [1938a] lud huculski wysoko cenił konie maści 
srokatej, bo barwnie ubrany jeździec na srokatym koniu tworzył 
piękny obraz na tle gór. Srokacze z ciemnymi nogami i tzw. taran-
towatymi plamkami (cętki oprócz łat – fotografia 49), współcześnie 
nazywanymi plamami atramentu, uważane były na Huculszczyźnie 
za odporniejsze i bardziej wytrwałe. W dolinach maść srokata nie 
była jednak pożądana i dążono do zmniejszenia ilości srokaczy.

W celu uniknięcia chowu wsobnego na Gorala i Hrobego Mini-
sterstwo Rolnictwa w 1937 roku udzieliło premii hodowlanej prywat-
nym ogierom Kikacz i Tośko z myślą o utrwaleniu ich linii męskich.

Fotografia 49.  
Gniadosrokata klacz Hewia 
(Olaf – Hurma po Szafir), 
urodzona w 2001 roku, 
zwyciężczyni ścieżki 
huculskiej w ramach 
czempionatu użytkowego 
na XII Dniach Huculskich 
w 2006 roku. Zdjęcie 
zrobione podczas XVI Dni 
Huculskich w 2010 roku – 
Hewia oczekuje na 
ocenę na płycie. Na łopatce 
widoczne są tzw. taranto-
wate plamki (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Kikacz, urodzony w 1929 roku w Żabiem, obecnie uznawany za 
konia o nieznanym pochodzeniu, choć Holländer [1938a] twierdził, że 
jego matka dożyła 36 lat. Według Hackla [1938] był gniady, o wymia-
rach 140–156–18,5 cm miary taśmowej, krótki, dobrze umięśniony, głę-
boko ożebrowany, o spadzistym zadzie i huculskich, bardzo twardych 
stawach. O ogierze Tośko współcześnie nic nie wiadomo. Potomko-
wie obu tych koni nie przetrwali do współczesnych czasów.

Uznanych ogierów w 1937 roku było 37, w tym 18 pochodziło 
z rodu Gorala, 13 z rodu Hrobego, jeden z rodu Tarasa, jeden z rodu 
Wipczaka, jeden z rodu Ispasa. 3 były oryginalnymi hucułami o nie-
znanym pochodzeniu. W 1938 roku działały 44 ogiery, w tym 16 pań-
stwowych. Państwowe Stado Ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 
7 ogierów z rogu Gorala, 6 z rodu Hrobego, jednego z rodu Tarasa 
i ogiera 551 Polan. Z rodu Gorala wywodziły się ogiery opisane wcze-
śniej: 355 Burkut, 385 Goral-9, 472 Goral-21, 625 Gorgan, 1049 Magór, 
411 Zelenyj oraz ogier 456 Surmacz.

456 Surmacz (490 Goral-12 – 539 Surma po Głowacz), bułany, 
urodzony 1933 roku w Żabiem u Iwana Hałamasiuka, był według 
Hackla [1938] w tym okresie jednym z najlepszych ogierów w Polsce, 
zarówno ze względu na krew, jak i eksterier. W rejestrze został zapi-
sany jako bułany, Hackl twierdził jednak, że był sarniogniady z buła-
nym podkładem i prezentował jedną z tych kombinacji umaszczeń, 
które mogą być niezauważone, co powoduje, że w hodowli hucu-
łów weryfikacja umaszczeń opisywanych u źrebiąt jest konieczna 
w wieku dorosłym. Wymiary ogiera według Hackla wynosiły 143–
162–18 cm miary taśmowej, a według Holländra [1938a] 135–160–18 cm 
miary laskowej. Jego głowa była surowa, mięsista, w typie hucuła-

-Przewalskiego. Posiadał wyraźne pasy zebroidalne na szyi, łopat-
kach i przedramionach. Miał nietypowe czoło, krótką szyję, dobry 
grzbiet, umiarkowanie cofniętą kość krzyżową, był głęboki, beczko-
wato ożebrowany, szeroki, postawny, nogi miał silne, nadpęcie krót-
kie, jednak nie suche, staw skokowy dobrze ukątowany, z opojami 
(wyrósł na stromych pastwiskach bogatych w paszę), miał odro-
binę ciasno ustawione stawy skokowe i w nieznacznym stopniu 
rozstawione na zewnątrz kopyta. Hackl [1938] ubolewał, że zamiast 
wykorzystywać tego ogiera w sercu terenu hodowlanego, ustawiono 
go na nizinie dla kilku bezwartościowych klaczy znajdujących się 
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w hodowli prywatnej. Potomkowie Surmacza nie przetrwali do 
współczesnych czasów.

Z rodu Hrobego wywodziły się wcześniej opisane: 811 Burek, 
461 Hroby I-4, 823 Kapitan, oraz:

 • kary 803 Dudziarz (1255 Hroby-12 – 64 Gazda po Goral od 5 Ploska) 
urodzony w 1922 roku w majątku państwowym w Białce, filii SK 
Janów Podlaski,

 • gniady 555 Grzywacz (811 Burek – 532 Góraleczka po 472 Goral-21 
od 74 Góralka) urodzony w 1935 roku w Żabiem u Wasyla Filip-
czuka – według Holländra [1938a] był to koń w typie norycko-

-orientalnym o nadzwyczajnych wymiarach 132 cm wysokości 
w kłębie miary laskowej, 137 cm wysokości w kłębie miary taśmo-
wej, 160 cm obwodu klatki piersiowej i 18 cm obwodu nadpęcia,

 •  jasnogniady 405 Szybenyj (461 Hroby I-4 – 470 Szachrajka po 
419 Goral-13) urodzony w 1932 roku w Żabiem u Michała Kikiń-
czuka – według Holländra [1938a] przedstawiciel typu tarpana 
z domieszką orientalną, wysokiej jakości ogier o bardzo dobrej 
proporcji kształtów i harmonijnym ruchu.

Potomkowie żadnego z tych trzech ogierów nie przetrwali w ho-
dowli do współczesnych czasów.

Z rodu Tarasa wywodził się ciemnogniady 816 Prisłip (866 Czop-5 
po Taras I od 63 Gałka po ogierze z rodu Gorala – 56 Prysłipka po NN) 
urodzony w 1928 roku w Krzyworówni u Jurka Gotycza. Potomko-
wie tego ogiera nie przetrwali w hodowli do współczesnych czasów. 
Rody Tarasa i Ispasa wygasły, według Brzeskiego i in. [1988] dlatego, 
że konie z nich pochodzące miały wadliwe kopyta ze skłonnością do 
zwężania się.

W 1938 roku stado ogierów w Sądowej Wiszni posiadało 15 ogie-
rów huculskich, a w Drogomyślu ciągle 2.

Inżynier Łaski [1936] pisał: 

Ponieważ ogierki małej miary ulegają kastracji zachodzi obawa, że dawniejszy 
typ hucuła zupełnie zaginie. A przecież jest to jedyny na polskiej ziemi typ gór-
skiego tarpana, który zachował się do dzisiejszych czasów. O ile pewne względy 
i wymogi hodowli stawiają sobie za zadanie produkowania koników roślejszych 
to jednak nie wyklucza to możności zachowania hodowli konika małego o wyraź-
nym typie tarpana, jako podłoża dla chowu użytkowego. O ile już dziś nie pomy-
ślimy o wyszukaniu pewnej ilości typowych matek i ogierków celem założenia 
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stadniny, zaprzepaścimy właściwy typ hucuła i jego zalety. Umieszczenie stad-
niny w niegórskiej okolicy skazałoby oczywiście całe zamierzenie na zagładę, 
hucuł bowiem przeniesiony w obce sobie środowisko zdegeneruje się. Tylko stałe 
przebywanie w górach i wypasanie na stromych pastwiskach, których położenie 
zmusza tego konia do zbierania nóg w różnych trudnych pozycjach, przysposabia 
hucuła do pokonywania trudności górskich. Pozwalam sobie wreszcie zwrócić 
uwagę na wątpliwość znalezienia na naszym polskim terenie nieuszlachetnio-
nych huculskich ogierków. Może zajdzie konieczność zwrócenia się po nie do 
innej „politycznej części” ojczyzny hucuła, t.j. Czechosłowacji lub Rumunji.

W odpowiedzi na to Holländer [1937] pisał: 

Akcja [subwencjonowania wychowu ogierków – przyp. autorki] daje doskonałe 
wyniki i już w roku 1931 zakupuje Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych dla 
państwowych stad 3 ogiery […] w następnych latach nie brakuje również odpowied-
niego materiału, zapewniony jest racjonalny wychów ogierów dla uzupełnienia 
Stad Państwowych i nie zachodzi potrzeba założenia Stadniny Państwowej. […] 
W r. 1936 […] hodowcy sprzedali 11 ogierów samorządom do innych państw i 2 ogiery 
Ministerstwu Rolnictwa i Reform Rolnych. Oprócz tego Związek Hodowców nabył 
typowego i bardzo dobrej jakości ogiera. […] Komisja kwalifikująca ogiery uznała 
w ubiegłym roku [1936 – przyp. autorki] 28 ogierów. Dodatkowo również na roz-
wój koni rasy huculskiej wpływa coroczny zakup tych koni dla celów wojskowych. 
Rynek zbytu wymaga hucuła nieco roślejszego i masywniejszego, niezależnie od 
tego premiuje się ogiery i klacze w typie tarpana, a nawet Związek ma zamiar zało-
żyć na małą skalę Stadninę typowych koni huculskich, która będzie pomieszczona 
w powiecie kosowskim i młodzież będzie wypasana na połoninach. […] Stadnina 
państwowa przy małym zapotrzebowaniu 3 ogierów huculskich rocznie do uzu-
pełnienia Państwowych Stad, stwarzałaby konkurencję hodowcom prywatnym. 
[…] Kosztowny aparat Stadniny nie zastąpiłby nigdy dotychczas praktykowanego 
sposobu popierania hodowli tego cennego autochtona. Z historii Stadnin wiemy, 
że najsławniejsze Stadniny prywatne kończą się najczęściej ze śmiercią właścicie-
la, państwowe zwija się na skutek zarządzenia władz przy zmianie kierunku ho-
dowlanego, dlatego najcelowszą jest dobrze zorganizowana krajowa hodowla koni, 
oparta na bogatym i licznym materiale klaczy. […] Z pewnych źródeł wiadomym 
mi jest, że Stadniny Państwowe w Czechosłowacji, Rumunii i Węgrzech rozporzą-
dzają tymi samymi rodami męskimi co Polska, t.j. „Góral” i „Hroby”, pochodzącymi 
ze Stadniny w Łuczynie, i przedstawiciele tych państw zwracali się kilkakrotnie 
do nas o ogiery, celem uniknięcia degeneracji koni huculskich z powodu incestów, 
a nawet zakupiono 5 ogierów dla Czechosłowacji i 6 ogierów dla Węgier i oświad-
czono, że nadal będą u nas kupować ogiery, ponieważ ogiery nasze są dobre, pocho-
dzą od matek oryginalnych huculskich bez krwi „Górala” i „Hrobego”, lub z małą do-
mieszką tych rodów. Związek Hodowców czuwa nad tym, by każdy typowy ogier 
huculski z rodów starohuculskich koni był zachowany dla miejscowej hodowli.
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Hackl [1938], cytując powyższą wypowiedź Holländra, dodawał 
w tym temacie: 

W 1936 roku było zarejestrowanych 450 klaczy, a w okolicach Prutu jeszcze ich 
w ostatnim czasie przybyło. Taka sytuacja jest wbrew wszelkim twierdzeniom 
dotyczącym jakości i zachowania typu i dostatecznie dowodzi o całkowicie 
świadomie postępującej degeneracji hodowli. Mieszanki krwi i eksterieru reje-
strowano jako oryginalne klacze huculskie i licencjonowano jako ogiery hucul-
skie. Zasadniczo w panujących tam warunkach nie mogło być inaczej. Nawet 
jeśli „dobre ogiery” były rzadkością, to jednak określenie „dobry” jest pojęciem 
względnym. Staroaustriacka hodowla hucułów, posiadając prawie trzykrot-
nie większe terytorium hodowlane, we względnie stabilnych i niezmiennych 
warunkach mogła czerpać z całego terenu występowania rasy, a użytkowa-
nie znalezionego ogiera za każdym razem trwało przez całe lata, dopóki nie 
zostawił po sobie klaczy w Łuczynie, która to stadnina dziś służy jako wzór 
i do której jakości wciąż się odwołuje. Mijały lata, nim udawało się znaleźć 

„dobrego” i choćby w połowie właściwego ogiera, u którego mimo wszystko ten 
lub ów organ fachowy znajdował niezadowalające partie. […] Całkowicie uza-
sadniona jest uwaga, że „dobrze zorganizowana krajowa hodowla koni, oparta 
na bogatym i licznym materiale klaczy” jest najlepszą gwarancją zachowania 
rasy. Lecz tylko wtedy, gdy pożądany typ i liczebność w przybliżeniu zostały 
już osiągnięte, a nie jest tak jak tutaj, gdzie zanim je osiągnięto, zostały utra-
cone. Jeśli potem kolejna wielka próba znów odsłoni pomyłki hodowlane, które 
dotknęły tę rasę, i ujawni grzechy popełnione wobec jej twardości i sprawności, 
to wtedy będzie można sięgnąć do źródeł regeneracji właśnie tam, gdzie te źró-
dła być powinny – w kolebce rasy. Polska, która z takimi sukcesami odbudowuje 
hodowlę koni orientalnych, nie powinna mówić, że stadnina robi konkurencję 
prywatnym hodowcom i dlatego należy poświęcić hodowlę hucułów. Hodowla 
to nie tylko kupowane w liczbie trzech rocznie ogiery z hodowli terenowej dla 
uzupełnienia stanu stada ogierów, z powodu których należałoby zrezygnować 
z urządzania stadniny. Należałoby większość licencjonowanych ogierów z mar-
szu wymienić i krok po kroku, często przed czasem, wymieniać także ogiery 
w tym najściślejszym obszarze hodowlanym, aż ich jakość osiągnie poziom, 
który pozwoli zadbać o zastępstwo dla wyłączanych z powodu wieku nielicz-
nych obecnie dobrych ogierów. Jeśli nie jest to osiągalne poprzez stworzenie 
stadniny państwowej, to jednak jest realne w stadninie prywatnej trzymającej 
się tych samych celów i urządzonej w górach. Lepiej w takiej, niż w żadnej. 
Będzie to zmartwieniem późniejszych generacji, które będą decydowały po 
śmierci właścicieli o tym, czy dana stadnina zaniknie, czy nie. Najważniejsze, 
by w hodowli terenowej stworzyć gałąź dobrych ogierów i matek. Nie wolno 
zaniechać żadnego przedsięwzięcia, ponieważ – jak ów artykuł uzasadnia – pro-
wadzący to przedsięwzięcie na pewno kiedyś umrą.
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Hackl [1938] narzekał także, że hucuły, a w szczególności typy 
hucuł-tarpan i hucuł-bystrzecki, zostały w literaturze opisane tylko 
powierzchownie, a nawet błędnie, co przyczyniło się do wprowa-
dzenia zmian w ich hodowli. Uważał, że powinny zostać opisane ich 
najważniejsze cechy, które powinno się utrwalić, żeby mogły zostać 
przekazane późniejszym generacjom. Według Hackla większość 
ludzi, którzy zajmowali się hucułami, nie pamiętała, jak wyglądała ich 
hodowla trzydzieści-czterdzieści lat wcześniej. Tak samo zresztą tylko 
nieliczni fachowcy posiadali wtedy wiedzę, jak hodowla wyglądała 
w latach 70. czy 80. XIX wieku, i mogli tę wiedzę przekazać.

Holländer [1938b] niezmiennie pozytywnie postrzegał przyszłość 
koni huculskich i pisał: 

Wprawdzie zubożenie Hucułów, wzmożona praca przy budowie dróg i zwózka 
drzewa do tartaków, działają ujemnie na rozwój hodowli koni, jednak, przy 
utrzymaniu dotychczasowego systemu premiowania, da się zachować tę poży-
teczną rasę konia.

Tymczasem pod koniec lat 30. na niektórych połoninach już 
w ogóle nie spotykało się koni, na wielu przebywało od 4 do 8 sztuk. 
Hackl [1938] podawał, że stada po czterdzieści-sześćdziesiąt sztuk 
znajdowały się tylko na nielicznych połoninach, a udział procen-
towy czystych hucułów w większych i średnich stadach zależał od 
tego, z jakich okolic ten materiał został spędzony. Większe stada na 
południowych górskich pastwiskach, na których ze względu na ich 
położenie powinny się znajdować hucuły z najlepszych terenów, 
pochodziły z okolic miast Kuty i Kosów. Wypchnięcie hucułów 
z dużych, wygodnych, często bardzo bogatych w pokarm połonin, 
których dzierżawienie dla dużych koni stało się bardziej dochodowe, 
już od dawna było faktem. Podobnie jak zmniejszanie się liczebności 
hucułów. Właściciele i hodowcy dużych koni pociągowych, latem 
niepotrzebnych do pracy, za dzierżawę pastwisk płacili w okre-
sie letnim 2 złote za każdy dzień, żeby tylko wyprowadzić konie 
ze stajni. Miało to swoje finansowe uzasadnienie. Z drugiej strony, 
według Hackla byłby potrzebny zaledwie tuzin dużych pastwisk 
wysokogórskich, żeby pomieścić cały stan czystej krwi hodowli 
polskich hucułów.



294

Hackl [1938] pisał też, że najczęściej spotykane wymiary dobrych 
i dostatecznie typowych klaczy terenowych pod koniec lat 30. wyno-
siły: 139 – 141 cm wysokości w kłębie miary taśmowej, przy wahaniach 
od 129 (a w wyjątkowych przypadkach poniżej tej wartości) do 144 cm, 
21 – 28 cm różnicy między obwodem klatki piersiowej a wysokością 
w kłębie, przy wahaniach od 16 do ponad 32 cm, 17 – 17,6 cm obwodu 
nadpęcia, przy wahaniach od 16,2 cm (a w wyjątkowych przypadkach 
poniżej tej wartości) do 18,4 cm.

W stadninie braci Menclów w Pawełczu i w Niskołyzach były 
użytkowane ogiery huculskie:

 • Czeremosz (Dzembron – Horpyna po 125 Goral-12 od 47 Soraka 
po NN) o wymiarach 138 – 163 – 18 cm miary taśmowej, kryjący 
w latach 1925 – 1926;

 • kary 410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I po Taras I) urodzony 
w 1908 roku w Łuczynie, kryjący w 1932 roku;

 • ciemnogniady 490 Goral-12 (Goral – 1 Czeremosz I po Czere-
mosz I) urodzony w 1909 roku w Łuczynie, kryjący w latach 
1926 – 1931;

 • opisany wcześniej 461 Hroby I-4, kryjący w 1925 roku i w latach 
1933 – 1935;

 • gniadosrokaty Kraśnik (472 Goral-21 – Krasawka po 461 Hroby I-4  
od Krasnotyczka) urodzony w 1935 roku, mierzący 142 cm 
w kłębie miary taśmowej i 134 cm miary laskowej, 164 cm 
obwodu klatki piersiowej i 18 cm obwodu nadpęcia, kryjący 
od 1937 roku;

 • Krzemień (Mir po 490 Goral-12 od NN – Kraska po NN od Kras-
noila), kryjący w 1936 roku;

 • gniady Muszkuł (490 Goral-12 – Magóra po NN) urodzony 
w 1927 roku, kryjący w latach 1931 – 1934.

Spośród tych ogierów tylko 410 Goral-4, 490 Goral-12 i 461 Hro-
by I-4 przekazały swoje geny do współczesnej populacji koni hucul-
skich. Bracia Menclowie oprócz koni huculskich hodowali także 
konie czystej krwi arabskiej i pełnej krwi angielskiej oraz koniki, 
zdarzało się im też krzyżowanie koni huculskich z końmi angielskimi 
i angloarabskimi, co Hackl [1938] potępiał. Hackl uważał ponadto za 
karygodne, że ogier taki jak 490 Goral-12 został zabrany od świet-
nych starohuculskich klaczy z okolic Żabiego (gdzie krył w 1925 roku) 
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i przeniesiony do kilku prywatnych klaczy (ogier krył jeszcze potem 
w Żabiem w latach 1932 – 1933). Hackl ubolewał też, że co lepsze klacze 
wykupowane były z rodzinnych gór i pod hasłem „hodowla hucułów” 
przenoszone na niziny. Według niego przy takim postępowaniu, gdy 
nie myślało się o tym, by nie dopuścić do wypuszczenia z gór żad-
nej dobrej jednostki – ani klaczy, ani ogiera – sens istnienia związku 
hodowlanego, który miał służyć ochronie hucuła przekształcił się 
w jego przeciwieństwo.

Tymczasem Związek Hodowców Konia Huculskiego prowadził 
promocję i w jej ramach eksport koni huculskich. Większość poważ-
nych transakcji hodowlanych i najkorzystniejsze sprzedaże prowa-
dzone były za jego pośrednictwem. W tym czasie konie huculskie 
były sprzedawane do Czechosłowacji (5 ogierów), na Węgry (2 ogiery, 
10 klaczy i 2 źrebiąt), do Niemiec (2 ogiery), Bułgarii (jeden ogier, 2 kla-
cze i jeden wałach – podobno jako konie spacerowe dla dzieci cara), 
Księstwa Luksemburga (kilka koni) i Królestwa Grecji (22 ogiery). 
Grecy zamierzali użyć koni huculskich do poprawy jakości swoich 
koni. Planowali co roku kupować w Polsce 40 – 80 ogierów (głównie 
hucułów, koników i mieszańców tych ras). Takiego zapotrzebowania 
Polska nie była jednak w stanie pokryć.

Holländer [1938a] przytoczył wypowiedź hodowcy koni hucul-
skich, Wasyla Filipczuka, z której miałoby wynikać, że konie w tym 
okresie były lepszej jakości niż przed I wojną światową, ponieważ 
były mniejszego wzrostu, na krótszych nogach i zdrowsze.

Holländer [1938a] uważał, że ogiery huculskie powinny znaleźć 
szerokie zastosowanie w krajowej hodowli w celu zachowania rasy, 
do krycia 

klaczy przeszlachetnionych, za słabych do pracy na roli, aby przez powrót do 
konia prymitywnego dać małorolnemu gospodarzowi odpowiedniego konia 
o mniejszych wymogach, czy też jako dobry podkład do produkcji rodzimego 
konia półkrwi. 

Ten ostatni pogląd już wcześniej prezentował też Vetulani [1928]. 
Holländer [1938a] podał też informację, że u Wiktora Abrahamowicza 
w Targowicy (pow. horodeński) widział konie pochodzące po ogie-
rze huculskim (46 Hroby) od rozmaitych klaczy roboczych. Konie 
te dobrze pracowały w intensywnym gospodarstwie pszenno-

-buraczanym, a niektóre z nich były tak masywne jak małe ardeny. 
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W stadninie hrabiego Antoniego Lanckorońskiego w Jagielnicy były 
natomiast udane okazy z połączenia klaczy huculskich z ogierami 
lipicańskimi.

Cechą hodowli okresu międzywojennego był brak stadnin pań-
stwowych, które prowadziłyby hodowlę elitarną i ochraniały cenne, 
najbardziej zagrożone linie. Według Hackla [1938] hodowla stad-
ninowa z założenia opiera się na utrzymywaniu ciągłości rodów 
poprzez rygorystyczne selekcjonowanie ogierów ze starych linii 
krwi. W pozostałych krajach hodujących konie huculskie towa-
rzyszyło temu używanie starych rodowych imion. W Polsce nie 
miało to miejsca. Przy licencjonowaniu ogierów postępowano dość 
pobłażliwie. Licencjonowanym ogierom kryjącym na Huculszczyź-
nie nadawano nieraz imiona starych rodów, co mogło wprowadzać 
w błąd. Pobłażliwie postępowano też przy rejestracji klaczy tere-
nowych, którym według Hackla przyznawano klasy nie zawsze 
zgodne z ich prawdziwą jakością. Hackl stwierdził ironicznie, że 
stadnina terenowa z ogierami czołowymi w Żabiem i Kosowie oraz 
z licencjonowanymi ogierami terenowymi, które zrównano z ogie-
rami państwowymi, produkowała oryginalne hucuły o fantazyjnych 
imionach.

Hackl [1938] pisał, że pomiędzy Czarnym i Białym Czeremoszem, 
w najściślejszej ojczyźnie koni huculskich, nie powinno pozwolić 
się zaniknąć cechom konia dzikiego, nie powinno pozwolić się też 
na uszlachetnienie, wzmocnienie kalibru, na dokonywaną gwał-
tem korektę form, która na przestrzeni dwóch końskich genera-
cji osiągalna jest dla każdego kuca. Skoncentrowane cechy konia 
dzikiego zawarte w hucule były niezawodnym połączeniem twar-
dości, wytrzymałości i związku z naturą, a zatem poręczeniem nie-
wybredności, odporności na zmiany pogodowe, siły i umiejętności 
przetrwania w każdych okolicznościach, czemu żadna rasa kul-
turalna nie była w stanie podołać. Hackl uważał, że żadnej z tych 
cech nie można było wprowadzić w ramach hodowli i że zbyt łatwo 
popadano w chęć podążania za aktualnymi tendencjami w hodowli, 
które, gdyby uważnie je śledzić, choć były bardziej odpowiada-
jące zapotrzebowaniu, to prowadziły do degeneracji rasy. Według 
Hackla większość prywatnych nabywców koni huculskich, nie 
znając szczególnego celu hodowli hucuła ani huculskiej wartości, 
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nie wypróbowywała swoich hucułów dokładnie lub w ogóle nie 
potrzebowała ich zdolności i zadowalała się ich sławą, nazwą rasy 
oraz imionami rodów tych koni o dziwnym wyglądzie. Trzymany 
w stajni i żywiony owsem, pod względem zastosowania i potrzebnej 
opieki koń huculski stawał się tymczasem równy każdemu innemu 
koniowi rasy kulturalnej. Nie musiał pokazywać tego, co potrafił 
i czego żaden inny koń na dłuższą metę nie był w stanie dokonać – 
sprawności, zdolności do wspinaczek, odporności na mróz i zdolno-
ści przetrwania bez opieki.

Według Hackla [1938] najbardziej znaczącymi ogierami okresu 
powojennego, których krew dominowała w polskiej hodowli hucu-
łów i panowała na Huculszczyźnie od czasu ponownego urządzenia 
stacji w Żabiem i Kosowie, były: kary 410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I po 
Taras I), skarogniady 385 Goral-9 (Goral – 24 Hroby po Hroby), 
kasztanowaty 125 Goral-12 (Goral – 18 Hroby po Hroby), ciemno-
gniady 472 Goral-21 (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I), gniady 
461 Hroby I-4 (5 Hroby I – 91 Taras I po Taras I) oraz najlepszy z nich 
ciemnogniady 490 Goral-12 (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I). 
Wszystkie te konie były owocem staroaustriackiej hodowli z Łuczyny. 
Potomkowie ogierów: 125 Goral-12 i 472 Goral-21 nie przetrwali do 
współczesnych czasów.

7.2. Hodowla w Rumunii

Jak podał Hackl [1938], Rumunia, której po długich zawirowaniach 
wojennych przypadła Bukowina, pod względem hodowli hucułów 
wypadła najgorzej przy podziale dziedzictwa między trzy państwa. 
Przypadły jej, co prawda, wyśmienite pastwiska górskie i stara 
firma, nazwa Łuczyna, lecz wraz z nią puste wypalone przestrzenie, 
zniszczone pastwiska obsiane lejami granatów, otoczone drutem 
kolczastym i zapadającymi się transzejami. W terenie zaś Rumunia 
otrzymała w spadku wielobarwną mieszankę rasową ze szpitali dla 
koni i wojskowych stad ogierów, a przede wszystkim zupełny brak 
organizacji, fachowego personelu, kogoś, kto wśród mieszaniny ras 
i resztek dawnej hodowli potrafiłby rozpoznać prawdziwe hucuły.

Hackl [1938] pisał: 
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Bukowina była stosunkowo dobrze zaopatrzona w drogi w kierunku gór. 
W czasie wojny przez wiele wsi armia to maszerowała naprzód, to wycofywała 
się. Bukowina przez cały czas była obszarem gęsto obsadzonym oddziałami 
obu stron. Przewędrowały więc przez nią konie przeróżnych ras ze wschodu 
i zachodu, począwszy od koni Kozaków znad Wołgi, aż do zimnokrwistych koni 
belgijskich135 i perszeronów136. Tam też zawsze pozostawiano konie niezdolne do 
dalszego marszu. Ta mieszanka ras, sięgająca także głęboko w kotliny górskie, 
stwarzała złe warunki do odtworzenia hodowli terenowej rumuńskiej Huculsz-
czyzny, wyjąwszy oczywiście nieliczne wyjątki w postaci koni pochodzących ze 
schowków z okolic Białego Czeremoszu, sprowadzonych zza granicy hucułów 
lub zachowanych źrebaków. […] Tego dnia, gdy w 1918 roku w Kijowie uchwa-
lono manifest rozwiązania137, niedaleko Chreszczatyku138 spotkało się dwóch 
oficerów starej austriackiej armii. Pierwszy z nich wiedział już o tym manifeście, 
drugi miał jeszcze w kieszeni rozkaz, który miał przekazać do Moskwy. Nigdy 
wcześniej się nie widzieli, lecz to wielkie wydarzenie doprowadziło do rozmowy 
między nimi. „A” wymienił swoje nazwisko: „Larionescu”, „B” stwierdził: „A więc 
jesteś Rumunem. Jeśli pogłoski, o których mówisz, potwierdzą się, nie zmarnuj 
ani jednego dnia. Jedź na Bukowinę i ratuj dla starej stadniny w Radowcach 
wszystko, co da się uratować, nawet jeśli będzie to tylko kilka egzemplarzy 
z każdego rodu”. Rotmistrz Larionescu tak uczynił. Pojechał do Czerniowców. 
Tam otrzymał polecenie ocalenia stadniny. Nie wszystko przebiegało zgodnie 
z kijowską koncepcją, ale i tak niejedno przypadło Radowcom, między innymi 
ogiery z Piber139 dla odtworzenia Łuczyny, zapoczątkowanego przez Larionescu 
w ferworze wydarzeń 1918 roku.

135 Konie belgijskie – bardzo stara rasa koni zimnokrwistych, wyhodowana w Bel-
gii. Oficjalnie uznana w 1885 roku. Konie belgijskie są najczęściej dereszowate, ale także 
kasztanowate, gniade i kare. Na nogach mają obfite szczotki pęcinowe. Osiągają wyso-
kość w kłębie 162 – 172 cm, ważą od 750 do 1200 kg.

136 Perszerony – rasa koni zimnokrwistych wywodząca się z regionu La Perche we 
Francji. Konie te są najczęściej siwe lub kare, o wysokości w kłębie 160 – 170 cm i masie 
800 kg.

137 Być może chodzi tu o porozumienie z listopada 1918 roku o ewakuacji armii 
niemieckiej i austriackiej z terenów Ober Ost (terenów okupowanych na wschodzie). 
Może to być również nawiązanie do sformułowanego w listopadzie 1918 roku manifestu 
Pawła Skoropadskiego (sprawującego najwyższą władzę w Hetmanacie – Państwie 
Ukraińskim utworzonym w lutym tego samego roku pod protektoratem niemieckim 
i austro-węgierskim) o zjednoczeniu Ukrainy z państwem rosyjskim (informacje o tej 
deklaracji wyciekły przed jej ogłoszeniem) lub nawiązanie do późniejszych, wrogich 
rządom Skoropadskiego, deklaracji opozycyjnych i powstańczych.

138 Chreszczatyk – główna aleja Kijowa.
139 Piber – austriacka stadnina koni założona w 1798 roku przez cesarza Józefa II. 

Przechodziła wiele reorganizacji, hodowano w niej różne rasy koni szlachetnych. Obec-
nie hodowane są tam lipicanery, które na dobre zagościły w Piber w 1920 roku (przej-
ściowo były hodowane tam już wcześniej).
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Larionescu został pierwszym dyrektorem stadniny w Radowcach 
po wojnie. Od 1924 roku kierownikiem stadniny hucułów w Łuczy-
nie był dr Ch. Wendling. W zniszczonej stadninie Wladyka koło 
Radowców, w dawnym miejscu postoju orientalnych klaczy matek 
(Amurath, Shagya, Dahoman, Gazlan, Marzouk, Bajazet i innych), 
w prowizorycznych stajniach utworzono w 1918 roku stado ogierów. 
Tam też, jak podał Hackl [1938], przybył z Ukrainy lub z Polski trans-
port pochodzących z zapasów wojskowych lekkich koni mniejszych 
rozmiarów, który został określony jako „transport hucułów”. Konie 
nosiły ślady siodeł nośnych i rzemieni podogoni, co dowodziło, że 
służyły do celów jucznych. Nie dało się jednak udowodnić, że były 
to hucuły. Armia w potrzebie używała jako zwierząt jucznych wszel-
kich koni, które pozwalały załadować na siebie ciężar. Hucułów oraz 
krzyżówek hucułów z konikami bośniackimi nie było aż tyle, żeby 
dało się nimi pokryć zapotrzebowanie armii na konie juczne, jak-
kolwiek, jak przypuszczał Hackl, istniało prawdopodobieństwo, że 
hucuły były jedynymi, które przetrwały trudy wojny. R. Hutter, który 
był we Wladyce w 1918 roku z okazji wspomnianej wcześniej komisyj-
nej inspekcji, widział te konie i zaprzeczał górnolotnemu określeniu 

„transport hucułów”. Hackl przytoczył jego słowa: 

Umieszczone we Wladyce i Mitoce klacze były końmi wojskowymi o średnim 
i małym wzroście, jednak większymi niż hucuły. Nie istniało też żadne przed-
sięwzięcie hodowlane z nimi związane. Klacze z tych zasobów przekazano pry-
watnym hodowcom. Prawdopodobnie pochodziły one z Ukrainy lub z Polski. 
Nie były hucułami ani konikami, lecz terenowymi krzyżówkami. Ich przydział 
do stadniny koni huculskich nie mógł być zamierzony. 

Z drugiej strony, Hackl twierdził, że w Radowcach leżał telegram 
Wiedeńskiego Wojskowego Inspektoratu Hodowli Koni o następu-
jącej treści: Hucuły wysłać do Mitoki (we Wladyce wybuchła wtedy 
zaraza zapalenia opłucnej). Z tej dyspozycji miałoby wynikać, że konie 
te podlegały resortowi hodowli i jego agendom, a także że przyznano 
temu transportowi szczególną wartość hodowlaną. Hackl pisał: 

Austriacy w czasie wojny otaczali hodowlę koni huculskich szczególną troską. 
Można więc było żywić przekonanie, że organy związane z branżą stadninową 
wychwyciły dla hodowli wszystko, co huculskie. Gdy pojawił się transport 
z Ukrainy, przez wojskowy inspektorat określany jako „transport hucułów” 
(choć był to transport zwierząt jucznych), mimo że nie był skompletowany 
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przez organy fachowe, a więc prawdopodobnie w ogóle nie musiał zawierać 
hucułów, to jednak w przekazach telegraficznych poprzez jego nazwę wyraźnie 
zaznaczono, że akurat ten transport należy odsunąć od zarazy. Dalsze wydarze-
nia sprawiły jednak, że właściwie nie miało znaczenia to, co zawierał transport 
dostarczony do Mitoki.

Dalej Hackl [1938] podawał, że w następstwie zawirowań rewolu-
cyjnych Mitoka (była siedziba stadniny koni angielskich podlegająca 
Radowcom) została splądrowana przez okoliczną ludność, a konie 
uprowadzone: 

Wówczas, na początku 1919 roku, z polecenia niezależnego rządu Bukowiny 
próbowano te konie na powrót zebrać. Pewna ich część została nawet znale-
ziona i odzyskana. Wielu uważa jednak, że nie jest tyle prawdopodobne, co 
w zasadzie pewne, że przy tej okazji skonfiskowano inne konie małego wzro-
stu. Rejestry zaginęły w czasie plądrowań i identyfikacja materiału dostarczo-
nego do Mitoki nie była już możliwa. Należy jednak stwierdzić, że splądrowanie 
Mitoki, połączone z wymianą koni wśród chłopów, wyszło odtwarzanej hodowli 
hucułów na dobre. Ponieważ o ile przedtem w tym materiale nie było żadnych 
hucułów, niewątpliwie zdobyto je, odbierając konie chłopom, którzy wcześniej 
dokonali wymiany zrabowanych koni na hucuły. Stało się tak dlatego, że niziny 
pożądały koni o większym wzroście, a oddawały konie mniejsze. O ile więc nie 
wcześniej, to w tym momencie kilka hucułów i koników znalazło się w Mitoce.

Hackl [1938] pisał również, że w tym czasie Larionescu znalazł 
w okolicach Szypot przy Górnej Suczawie karego ogiera huculskiego 
Czort, o niedostatecznej głębokości, lecz z dobrymi nogami. Ogier był 
złośliwy i stąd miało się wziąć jego imię. Poza nim Larionescu zna-
lazł jeszcze dwa ogiery: Mircea (który nie odegrał żadnego znaczenia 
w hodowli) i 321 Roibu, wszystkie przetransportował do Mitoki. Na 
wiosnę 1919 roku wybrano do pokrycia 6 klaczy.

Hackl [1938] podał, że Mircea był jednoznacznie określany jako 
konik, nie krył i został wybrakowany, dr Wendling spotkał go ponoć 
w Mitoce w 1924 roku jako konia roboczego.

Roibu w 1919 roku pokrył 2 klacze. Jedną z nich była dziewię-
cioletnia klacz 4 Chitca (imię to zapisywane jest także jako Kitka), 
która urodziła źrebię – klacz o imieniu 7 Roiba, która zdaniem Hac-
kla [1938] w dalszej hodowli zapisała się w sposób niekorzystny. 
Według Hackla, z opisu i eksterieru potomstwa Roibu wynika, że 
ogier ten nosił bardzo wyraźne ślady obcej krwi, więc na pewno nie 
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był hucułem i prawdopodobnie był rosyjskiego albo besarabskiego 
pochodzenia lub pochodził z krzyżówki takich koni.

Czort, któremu zmieniono imię na rumuńskie Corbu (czyli Kruk), 
pokrył w Mitoce wiosną 1919 roku 3 lub 4 klacze. Według Hackla [1938] 
w wyniku tego krycia siedmioletnia 2 Lucina i sześcioletnia 11 Sarata 
urodziły klacze, które następnie jako 6 Corbu i 8 Corbu-2 zostały 
wcielone do stada matek, a sześcioletnia 3 Tatarca pozostała jałowa. 
Hackl pisał: 

Corbu nie został doceniony, a mógł być założycielem linii o wartości hodowlanej, 
jaką odkrywa się u ogierów raz na sto lat. Sprowadzenie jego krwi do stadniny 
było niezapomnianą zasługą Larionescu. Corbu, choć nie w pełni wykorzystany, 
był dla stadniny wielce znaczący. Wedle opisu oraz cech, które dziedziczyło po 
nim potomstwo, był w typie hucuła-tarpana lub, co jest bardziej prawdopo-
dobne, hucuła-bystrzeckiego. W momencie sprowadzenia miał 7 lat i był nie-
znanego pochodzenia. Zakupiono go na granicy Galicji. Według Larionescu 
powinien pochodzić z galicyjskiej Huculszczyzny z drugiej strony Białego 
Czeremoszu. W każdym razie, co jest ważne, nie miał nic wspólnego z całą pań-
stwową hodowlą trzech państw, gdzie dominowała krew Gorala i Hrobego, lecz 
zapewne musiał pochodzić ze starych linii krwi, być może Czeremosza, Stirbula 
lub jednego z Bystrzeców.

Drugi i ostatni okres stadninowego krycia Corbu miał miejsce 
w 1923 roku. Pochodziły z niego klacze: 46 Corbu, 47 Corbu-4 (od 
5 Ploska) i 48 Corbu-6 (od 4 Chitca). Według Hackla [1938] potom-
stwo otrzymane z połączenia Roibu i Corbu z Chitcą wykazywało 
wyraźne różnice między tymi ogierami. 4 Chitca właśnie poprzez 
48 Corbu-6 założyła istniejącą do dziś rodzinę żeńską.

Między 1920 a 1922 rokiem Corbu krył w terenie. Ch. Wendling, 
który od 1924 roku prowadził stadninę, zabrał jednego z jego synów 
do Łuczyny. Był to urodzony w 1924 roku ogier nieoficjalnie (nie 
został formalnie uznany za ogiera czołowego w stadninie, więc nie 
miał prawa do imienia ojca z kolejnym rzymskim numerem) nazwany 
Corbu I (od 22 Putila). Larionescu chciał, żeby pokrył on dopiero 
co wybrakowaną 3 Tatarcę, która jałowiła po pokryciu w 1919 roku 
przez Corbu. Nie urodziła ona co prawda kontynuatora linii Corbu, 
lecz według Hackla [1938] wspaniałą pod względem eksterieru klacz, 
która została wcielona do stada klaczy matek jako (oficjalnie, jak-
kolwiek niezgodnie z zasadami z powodu niezasłużonego imienia 
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ojca) 105 Corbu I. Klacz ta jednak nie posiadała cech Corbu, ponieważ, 
jak uważał Hackl, jej matka nie była czystą hucułką, jej potomstwo 
było nierówne, a ona sama, jak jej matka, słaba, więc nie okazała się 
godna ojca. Według Hackla być może jednak, gdyby była parowana 
z prawdziwymi hucułami lub wnukami Corbu jej krew osiągnęłaby 
swoje znaczenie.

Hackl [1938] pisał: 

Larionescu zamierzał przejąć konie orientalne ze starych austriackich rodów 
pochodzących z Radowców, jak również ogiery huculskie z Köflach. Chciał 
przyprowadzić je do Łuczyny. Dokonał tego jeszcze w 1919 roku. […] Latem 
1919 roku wreszcie dotarł oczekiwany transport koni ze starej austriackiej stad-
niny Radowce. Larionescu zebrał ten transport w Stockerau i tam utrzymywał, 
dopóki transport nie mógł wyruszyć. Było w nim 9 ogierów huculskich, które 
zakupił w Piber i stamtąd przeprowadził do Stockerau. Według relacji Larione-
scu załadowanie koni do wagonów nastąpiło z pewnymi problemami z powodu 
protestów miejscowej ludności, która jednakowoż nie była zainteresowana 
zachowaniem hodowli i nie zdawała sobie sprawy, że ma do czynienia z cen-
nym, rzadkim materiałem hodowlanym. Natomiast od dawna cieszyła się z tych 
ogierów, licząc, że przerobi je na soczyste huculskie frankfurterki i teraz poczuła 
się oszukana.

W lipcu, a więc już po okresie krycia, co z powodu ewidencji pochodzenia matek 
w Łuczynie miało znaczenie, tych 9 ogierów dotarło z transportem koni do Radow-
ców. Były to 3 ogiery z linii Hrobego i 6 z linii Gorala. 3 z nich miały odegrać wiel-
kie znaczenie w odbudowie stadniny. Na początku wybrano jednego ogiera z linii 
Hrobego i jednego z linii Gorala dla stadniny, a reszta trafiła do hodowli terenowej.

W tym czasie w gospodarstwach należących do Radowców wśród koni robo-
czych znajdowały się klacze huculskie. Organy odpowiedzialne za nadzór nad tymi 
gospodarstwami musiały posiadać wiedzę na temat tego materiału oraz na temat 
klaczy znajdujących się u prywatnych hodowców. Mogły być wśród tego materiału 
klacze o w miarę czystym typie. Na pewno 9 z nich było wartych użycia w hodowli. 
Było jeszcze 6 wcześniej wspomnianych klaczy w Mitoce i 2 austriackie ogiery.

27 sierpnia 1919 roku konie te zostały przekazane do Łuczyny, co po 5-letniej 
przerwie znaczyło reaktywację stadniny. Na początku były tam 2 ogiery czołowe, 
15 klaczy matek, 10 dwulatków, 1 roczniak i 2 źrebaki ssące. Poprzez te 2 ogiery, 
które wróciły do swojego miejsca urodzenia, poprzez trzeciego ogiera z austriac-
kiego transportu, który wrócił w 1923 roku, a także poprzez ich potomstwo stad-
nina ta stanowiła bezpośrednią kontynuację starej stadniny. Z drugiej strony 
stado klaczy matek było nowe, a dokładniej mówiąc, nieznanego pochodzenia, 
co tyczy się także Corbu i jego potomków z 1920 i 1924 roku. Nie można jednak 
zaprzeczyć, że wśród nich znajdowało się kilka egzemplarzy, które pochodziły 
bezpośrednio ze starej stadniny (źrebaki urodzone w 1913 roku).
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Tak więc przy odbudowie stadniny postępowanie było odwrotne, niż przy 
jej tworzeniu. Wtedy uzupełniano klacze materiałem z własnego chowu, a ogiery 
oryginalne były wyszukiwane w terenie. Teraz ogiery uzupełniano ze starej 
hodowli stadninowej – nawet Corbu został wybrakowany – a klacze przynaj-
mniej w części pochodziły z hodowli terenowej. […]

W celu zapewnienia odpowiedniej ilości pastwisk i zaopatrzenia w siano 
stadninie przyznano 2 tys. hektarów, w tym 800 hektarów lasu (świerki, sosny 
i krzewy). Reszta tego terenu to łąki górskie i pastwiska. Z 500 hektarów można 
było pozyskiwać siano, 300 hektarów było zarezerwowanych do wypasów stada. 
Reszta została wydzierżawiona chłopom. Opłata dzierżawy polegała na tym, że 
z każdych dwóch hektarów gruntów wydzierżawionych od stadniny należało 
dostarczyć do stadniny lub na jej rzecz przechowywać siano z jednego hektara.

W niektórych latach było to wystarczające zabezpieczenie na zimę. Opady 
śniegu tworzące pokrywę grubości pół metra już w drugiej połowie września nie 
były rzadkością, tak samo jak mgła i wilgoć przeszkadzające w żniwach i susze-
niu siana. Powodowało to, że przemoknięte, zduszone i spleśniałe stogi siana 
stały pod pokrywą śnieżną. Brak personelu i uzależnienie od pracowników 
najemnych należących do dzierżawców utrudniały w tych górskich warunkach 
staranność zaopatrzenia również w latach, gdy pogoda pozwalała zabezpieczyć 
zapas niezepsutego siana.

Od 1919 do 1936 roku w Łuczynie było czynnych ponad 20 ogie-
rów, w tym m.in. arabskie Schechan-Schamar i  Ra Reu (czyli 
Shagya XV od klaczy po Shagya X). Użyto ich więcej, niż w latach 
1856 – 1922 w epoce austro-węgierskiej w Łuczynie (łącznie z Dobo-
szem i arabem Siglavy XXXV, zwanym Capul), a następnie w Waldhof.

Kryjące w Łuczynie ogiery, które Hackl [1938] opisał, to: 
321 Roibu o wymiarach 140–160–18 cm miary taśmowej i 823 Corbu 

o wymiarach 140–156–18 cm miary taśmowej. Roibu spłodził jedno źre-
bię (klacz 7 Roiba). Corbu miał 5 córek (6 Corbu, 8 Corbu-2, 46 Corbu, 
47 Corbu-4 i 48 Corbu), lecz te, poza 48 Corbu, poprzez swoje potom-
stwo należały według Hackla do elity stadniny pod względem eks-
terieru i cech przekazywanych potomstwu. Hackl podał, że dr Wen-
dling znalazł tego ogiera w 1924 roku już wykastrowanego w stadzie 
ogierów Radowce jako konia roboczego, wybrakowanego z powodu 
zbyt małego wzrostu i złośliwości (podobno śmiertelnie zranił swo-
jego opiekuna). Była to wielka strata dla hodowli i Hackl ubolewał, 
że nie powstało całe stado matek Corbu. Uważał też, że w większości 
przypadków zachowania agresywne wynikają wyłącznie z niepra-
widłowej opieki, a w szczególności z braku ruchu. Corbu, mimo tak 
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skąpego wykorzystania w stadninie, można znaleźć w rodowodach 
bardzo wielu żyjących współcześnie koni huculskich.

Hroby II (Hroby – 3 Miszka I po Miszka I) czyli repatriowany 
austro-węgierski ogier 119 Hroby-3, urodzony w 1906 roku w Łuczy-
nie, mierzący 149 cm w kłębie miary taśmowej. W linii żeńskiej pocho-
dził od austro-węgierskiej klaczy 2 Kittka. W latach 1912 – 1914 stał 
w Jabłonicy nad Białym Czeremoszem. W Łuczynie krył tylko 
w 1920 roku, potem w terenie (w tym w 1925 roku w Szypocie).

Goral I (Goral – 14 Miszka I po Miszka I) czyli repatriowany 
austro-węgierski ogier 8 Goral-13, gniady, urodził się w 1907 roku 
w Łuczynie, mierzył 145 cm w kłębie miary taśmowej. Pochodził 
z pierwszego rocznika źrebiąt po Goralu. W linii żeńskiej nato-
miast pochodził od austro-węgierskiej klaczy 2 Kittka. Od 1912 do 
1914 stał w hodowli prywatnej w miejscowości Prisaca (pol. Prysaka, 
niem. Eisenau) w powiecie Kimpolung. W stadninie był użytkowany 
w latach 1920  –  1930.

Hroby III (Hroby – 9 Miszka I-7 po Miszka I) czyli repatriowany 
austro-węgierski ogier 121 Hroby-7, urodzony w 1906 roku w Łuczynie, 
gniady, mierzący 148 cm w kłębie miary taśmowej. W linii żeńskiej 
pochodził od klaczy 4 Kamionka. W latach 1912 – 1914 stał w miejsco-
wości Fundu Moldovei w powiecie Kimpolung. Miał w sobie krew 
Stirbula ( jego dziadek, ogier Miszka I pochodził od klaczy 12 Stir-
bul po Stirbul), ale nie miał krwi Tarasa, dzięki czemu, jak uważał 
Hackl [1938], przekazywał cenne cechy potomstwu. Był użytkowany 
w latach 1924 – 1928. Według Hackla te jego córki, które zostały zakwa-
lifikowane do stada klaczy matek, sprawiały wrażenie, jakby zbyt 
wiele odziedziczyły z cech koni wierzchowych, podczas gdy inne, 
posiadające charakterystyczne cechy huculskie, zostały wybrako-
wane z powodu niewystarczającego wzrostu. Z klaczami obcymi 
typem ogier ten dawał, zdaniem Hackla, potomstwo mało warto-
ściowe, zarabizowane.

Hackl [1938] wspomniał, że szkielety Gorala I i Hrobego III zostały 
przewiezione do Bukaresztu i umieszczone w muzeum.

Goral II (Goral I – 21 Parana po NN), urodzony w 1924 roku 
w Łuczynie. Jak podał Hackl [1938], jego matka 21 Parana podobno 
pochodziła jeszcze ze starego austro-węgierskiego stada od zakupio-
nej przed wybuchem wojny klaczy terenowej lub od jednej ze źrebi-
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czek uznanych za słabowite i wybrakowanych. Ogier był użytkowany 
w latach 1927 – 1934.

Hroby IV (Hroby II – 1 Panca po NN), urodzony w 1921 roku 
w Łuczynie. Według Hackla [1938] miał wśród swych przodków 
wiele koni o cechach czysto huculskich. Jego potomstwo było małe, 
zwarte, głębokie, postawne, czysto huculskie. Hackl pisał: Jednak 
jego małe córki jedna po drugiej są brakowane lub oddawane do 
pałacu królewskiego, co wychodzi na to samo. Te duże, zdegenero-
wane, zostawały przydzielane do stadniny, stanowiąc kolejne gwoź-
dzie do trumny hodowli hucułów. Ogier był użytkowany w latach 
1927 – 1934.

Goral III (Goral I – 3 Tatarca po NN), urodzony w 1926 roku w Łu-
czynie, gniady z odmianami (gwiazdka i obie tylne nogi białe) i wy-
raźnym pręgowaniem zebroidalnym, o wymiarach 144–174–19,5 cm 
miary taśmowej. Zdaniem Hackla [1938] jego zaletami były typowa 
głowa i szyja, szerokość, głębokość, postawność, bardzo szerokie 
lędźwie, głębokie ożebrowanie, dobry zad, wspaniałe ukątowanie 
stawu skokowego, silne nadpęcie. Miał jednak ciasno ustawione 
stawy skokowe i był limfatyczny. Był jednym z najlepszych ogierów 
w Łuczynie. Hackl twierdził, że tak samo jak dwóch poprzedników 
tego ogiera (Goral I i Goral II), mógł on być zadowalającym reproduk-
torem, który w przypadku połączenia go z prawdziwymi huculskimi 
klaczami byłby znaczący dla zachowania rasy, jednak za sprawą kie-
runku hodowlanego panującego przez wcześniejszych 17 lat, ukie-
runkowanego na wielkość, stado klaczy było bardzo zróżnicowane. 
Ogier był użytkowany od 1930 roku.

Hroby V (Hroby I – 65 Goral-11 po Goral), importowany w 1931 roku 
z Czechosłowacji, urodzony w 1927 roku w Topolczankach. W linii żeń-
skiej pochodził od austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Krył tylko 
w 1932 roku. Jego potomstwo było nierówne. W opinii Hackla [1938] 
mogły tu być winne cechy jego przodków ze starej austro-węgierskiej 
stadniny oraz brak zgodności typu, jak i czystości rasowej u klaczy, 
które krył.

Hroby VI (Hroby IV – 7 Roiba po 321 Roibu), urodzony w 1930 roku 
w Łuczynie, użytkowany w latach 1934 – 1935. W linii żeńskiej pocho-
dził od klaczy 4 Chitca. Jesienią 1936 roku został wybrakowany 
z powodu bardzo dużych zajęczaków.
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Gurgul, urodzony w  1930  roku w  Topolczankach, gniady, 
o wymiarach 143 – 155 – 18,8 cm miary taśmowej, pochodził po cze-
chosłowackim ogierze Gurgul nieznanego pochodzenia. Hackl 
[1938] podawał, że ogier został opisany jako syn klaczy 70 Hroby, 
jednak jego matką musiała być klacz 70 Hroby I-3, ponieważ była 
ona w stadninie jeszcze w 1936 roku, a ostatnim rokiem krycia 
Hrobego był rok 1905. Tak więc musiała być ona córką Hrobego I, 
a nie Hrobego. Hackl wspomniał w tym kontekście, że w tamtym 
okresie małą wagę przykładano do prawidłowego zapisywania 
numeracji potomków Gorala i Hrobego. Sugerował, że w przyszło-
ści, gdy miałoby dojść do intensywnej wymiany materiału hodow-
lanego, musiałoby to doprowadzić do wielu pomyłek. Zapropono-
wał więc, by w celu uniknięcia pomyłek numerom podobnych linii 
z Łuczyny oraz z Turja Remety i Topolczanek przypisywać litery „r.” 
i „č.” („rumuński” i „czechosłowacki”)140. W 1931 roku Gurgul trafił 
do Łuczyny ze swoją ciężarną matką, ponownie krytą Gurgulem 
(według opisu Hackla 70 Hroby I-3 była zarabizowana, o głowie 
sprzecznej z typem, zwięzła, ze szpatem). Jak podawał Hackl, Gurgul 
miał głowę i połączenie głowy z szyją takie, jak u jego ojca, ale to 
miały być wszystkie jego zalety. Długi i z długą szyją, nie był męski. 
Jego kłąb był wysoki, względnie suchy, nieobłożony mięśniami jak 
u ojca. Był lekki, o wąskiej piersi, z ładnym, choć niedostatecznie 
szerokim zadem. Jego stawy skokowe były wysoko osadzone i usta-
wione blisko siebie, pęciny wychodziły z osi nogi, postawę miał kro-
wią, a z przodu był po ojcu słabo związany. Hackl uważał, że koń 
górski nie powinien tak wyglądać i dla Gurgula szkoda było każdej 
lepszej matki. Ogier był użytkowany w latach 1933 – 1937. Nie pozosta-
wił po sobie kontynuatora linii, przez co nigdy nie była ona obecna 
w Rumunii.

Ousor i Pietrosu, konie rasy szekler. Według Hackla [1938] godne 
uwagi było to, że w okresie odbudowy Łuczyny, podobnie jak w okre-
sie zakładania stadniny nie wierzono, że można uniknąć skorzysta-
nia z szeklerów: 

140 Choć pomysł Hackla nigdy nie został oficjalnie wprowadzony w życie, w niniej-
szej książce dla ułatwienia orientacji stosuję przy imionach ogierów skróty rum. i cz. 
dla oznaczenia ich pochodzenia, jeśli to nie wynika jednoznacznie z treści danego 
akapitu.
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W poszukiwaniu czołowych ogierów pojawiła się ponownie myśl o rozejrzeniu 
się w okolicach szeklerów. Należy uwzględnić fakt, że teraz [lata 30. XX wieku – 
przyp. autorki], po 80 latach, a w szczególności pod wpływem wojny, hucuły 
rozprzestrzeniły się i w te okolice, co znacząco zmieniło pierwotne pojęcie 

„szekler”. Po wielotygodniowej podróży saniami przez góry od miejscowości do 
miejscowości Ch. Wendling znalazł dwa chłopskie ogiery, które wydawały się 
odpowiednie i zakupił je dla Łuczyny. 

Były to Ousor i Pietrosu. Nieco później w tym samym rejonie zo-
stały zakupione kolejne dwa, Alunis i Dadu, które jednak nie zostały 
użyte w hodowli.

Ousor, nieznanego pochodzenia, urodzony w 1929 roku na Buko-
winie w okolicach Oberhei, gniady, o wymiarach 143–163–18 cm miary 
taśmowej (rysunek 7). Imię Ousor znaczy po rumuńsku „niedźwiedź”. 
Według Hackla [1938] mógł być spokrewniony z Pietrosu i reprezen-
tował typ hucuł-bystrzecki. Hackl podał taką informację, ale nie 
sprecyzował, jak Ousor mógł reprezentować typ huculski, skoro 
był szeklerem, a nie hucułem. Być może na podstawie jego powyżej 
przytoczonych słów można wyciągnąć wniosek, że szeklery były już 
wtedy tak silnie przekrzyżowane z hucułami, że nie różniły się od 
nich wyglądem. Ousor był żylasty i mało męski. Miał dobrą głowę 
i szyję, szeroką, ale nie głęboką pierś, silny grzbiet, o lekko wysta-
jącym kłębie i niedostatecznie szeroki zad. Był wysokonogi, o bar-
dzo dobrych przednich kończynach, suchych nadpęciach, krótkich 
stawach skokowych, dobrze ukątowanych, lecz z sarniakiem. Prawą 
przednią kończynę miał lekko francuską i odrobinę rozmiatał, z tyłu 
był poprawny, miał jednak odrobinę ciasno ustawione stawy sko-
kowe. Odznaczał się bardzo energicznym kłusem. Roczniaki po nim 
były żylaste, z silnymi przednimi nogami. Dla większości klaczy, jak 
uważał Hackl był dostatecznie dobry, lecz elitarnych matek było dla 
niego szkoda. Był użytkowany od 1934 roku. Założył istniejący do 
dziś ród męski.

Pietrosu, nieznanego pochodzenia, urodzony w 1930 roku na 
Bukowinie w okolicach Oberhei, kary, o wymiarach 146–164–19 cm 
miary taśmowej (rysunek 8). Hackl [1938] zapisywał jego imię jako 
Pietros, natomiast we wszystkich późniejszych publikacjach było 
już pisane z literą „u” na końcu. Według Hackla był on bardzo zbli-
żony do typu hucuła bystrzeckiego, szczególnie budową głowy, 
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Rysunek 7.  
Gniady ogier Ousor urodzony 
w 1929 roku (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Rysunek 8.  
Kary ogier Pietrosu urodzony 
w 1930 roku (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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odpowiednią szyją, dobrze związanym grzbietem, wspaniałymi 
lędźwiami i długim zadem. Miał bardzo dobrą głębokość żeber, 
niedostateczną przednią szerokość i różnicę pomiędzy obwodem 
klatki piersiowej a wysokością w kłębie, a za to dostateczną szero-
kość zadu. Brakowało mu postawności. Miał bardzo ładne nadpęcia, 
małe kopyta, lekko zasiebną postawę141, odrobinę zbyt ciasno usta-
wione stawy skokowe. W 1936 roku z powodu silnej dychawicy został 
wybrakowany. Koń ten zasługiwał, według Hackla, na obsługiwanie 
klaczy w Łuczynie obok Gorala III tak długo, aż nie pojawiłby się 
inny ogier porównywalny z nim lub lepszy, a także póki jego potom-
stwo nie orzekłoby o jego właściwościach oraz czy jego dychawica 
byłaby dziedziczna. Hackl zauważył, że nikt nie mógł mieć przecież 
pojęcia o tym, co Pietrosu musiał przeżyć jako źrebię. Podobno 
został przedwcześnie użyty do ciężkiej pracy. Pośród dwóch rocz-
ników jego potomstwa w 1936 roku było kilka dobrze zapowiadają-
cych się roczniaków i odsadków. Ogier ten, mimo krótkiego okresu 
użytkowania, założył istniejący do dziś ród męski. Użycie w hodowli 
tych dwóch ogierów, Ousora i Pietrosu, było zasługą Ch. Wendlinga, 
który dążył do wybrnięcia z inbredu na Gorala i Hrobego oraz do 
osiągnięcia swobody doboru. Hackl zauważył jednak, że syn Ousora 
od klaczy z linii Gorala, który pozytywne cechy dziedziczył po matce, 
był pod względem cech dziedzicznych Goralem, a nie Ousorem. 
Natomiast potencjalny syn Gorala pochodzący od klaczy 21 Parana, 
11 Sarata lub którejś z córek Corbu, który pod względem eksterieru 
dziedziczył po matce, miałby przewagę obcej krwi, nawet gdyby zwał 
się Goral.

Hroby VII (Hroby IV  – 7  Roiba po 321  Roibu), urodzony 
w 1931 roku w Łuczynie, kary, o wymiarach 149–165–19,4 cm miary 
taśmowej. W linii żeńskiej pochodził od klaczy 4 Chitca. Według 
Hackla [1938] linię grzbietową Hrobego VII można było zaakcepto-
wać, lecz niedostateczna głębokość, wysoko osadzona i cofnięta kość 
krzyżowa, jak na jego wzrost za wąski zad, długonogość, postawa 
francuska, otwarty staw skokowy, miękkie tylne pęciny i silnie wy-
padające z osi kończyny były nie do przyjęcia. Hackl zauważył, że 

141 Postawa zasiebna tylnych nóg – kopyta nie znajdują się pod zadem konia, lecz, 
patrząc z boku, za nim.
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skoro ogier był lekko dychawiczny, to można było go wybrakować 
jako zdeformowanego z rozedmą płuc, jednak z wysokością w kłę-
bie 149 cm miary taśmowej i odwodem nadpęcia 19,4 cm nie miał 
on sobie równych przy tendencji zwiększania wzrostu u hucułów, 
więc wszystko można mu było wybaczyć, również to, że różnica mię-
dzy obwodem klatki piersiowej a wysokością w kłębie była u niego 
mniejsza niż obwód nadpęcia. Był użytkowany w latach 1935 – 1937.

W następnych latach jako czołowe były używane niewymienione 
u Hackla [1938] ogiery:

Prislop (174 Goral I-7 – 84 Diana po NN), gniady, urodzony 
w 1932 roku w hodowli terenowej w Rumunii. Jak twierdził Lech-
kun [2010], ogier, użytkowany w latach 1936 – 1937, był wysoki i po-
budliwy. Został wybrakowany, ponieważ dawał mało typowe po-
tomstwo. Po II wojnie światowej sięgnięto jednak w Łuczynie po 
jego syna.

Hroby VIII (Hroby V – 74 Goral I-6 po Goral I), kary, urodzony 
w 1933 roku w Łuczynie. W linii żeńskiej pochodził od klaczy 22 Putila. 
Był użytkowany od 1937 roku.

Goral IV (Goral III – 27 Gaina po NN), urodzony w 1932 lub 
1933 roku w Łuczynie, kary lub gniady o wymiarach 140 – 165 – 19,3 cm, 
użytkowany od 1937 roku.

Hackl [1938] uważał, że wymieniając ogiery kryjące w Łuczynie, 
można pominąć ogiery orientalne, ponieważ w stadzie pozostała 
tylko jedna klacz matka od córki araba: 110 Goral II-7 (Goral II – 
córka ogiera Schechan-Schamar) o wymiarach 145 – 177 – 17,9 cm 
miary taśmowej, lekka i bardzo sucha, poza tym bliska typowi 
Gorala. Potomkowie tej klaczy najprawdopodobniej nie pozostali 
w hodowli koni huculskich. Hackl tak podsumował użycie ogie-
rów orientalnych: Chybione eksperymenty innych jakoś nie mogą 
być odpowiednią nauczką, koniecznie trzeba osobiście popełnić te 
same błędy.

W 1922 roku łuczyńskie stado składało się z 26 klaczy, były to: 1 Panca 
(ur. 1906), 2 Lucina (ur. 1912), 3 Tatarca (ur. 1913), 4 Chitca (ur. 1910), 5 Plo-
ska (ur. 1906), 6 Zuravna (ur. 1909), 7 Parasca (ur. 1907), 8 Poiana (ur. 1911), 
9 Magura (ur. 1908), 10 Rotunda (ur. 1910), 11 Sarata (ur. 1913), 12 Slatina 
(ur. 1908), 13 Casandra (ur. 1905), 14 Miszka I (Miszka I – 5 Stirbul I po 
Stirbul I, ur. 1906), 15 Arsina (ur. 1917), 16 Aglaia (ur. 1917), 17 Cozarca 
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(ur. 1917), 18 Cacica (ur. 1917), 19 Marianca (ur. 1917), 20 Sulita (ur. 1917), 
21 Parana (ur. 1917), 22 Putila (ur. 1917), 23 Laura (ur. 1917), 24 Tocnitura 
(od 11 Sarata, ur. 1918), 25 Goral I-1 (Goral I – 1 Panca, ur. 1919), 26 Goral I-2 
(Goral I – 9 Camionca po NN, ur. 1919). Spośród tych klaczy Aglaia, 
Chitca, Lucina, Panca, Ploska, Rotunda, Sarata i Tatarca założyły nadal 
istniejące rodziny żeńskie.

Na początku latach 30. stado hucułów w Łuczynie liczyło 40 – 50 kla- 
czy i 3 – 4 ogiery. Stan koni zwiększono w 1936 roku do 76 klaczy 
matek i 6 ogierów czołowych. Hackl [1938] podawał, że przy tak dużej 
liczbie koni pracował nadzorca, trzech koniuszych, dwóch pasterzy 
i stróż nocny, a kierownik stadniny od 1926 roku nie mieszkał już 
w stadninie, lecz w oddalonej o 50 km Brodinie.

Hackl [1938] pisał także, że ogiery czołowe dostawały codzien-
nie 2 kg owsa, a w okresie krycia 3 kg. Klacze trzyletnie, dwuletnie 
i roczne zimą przebywały w Isworze, a latem w Łuczynie i nie dosta-
wały owsa. Ogiery czteroletnie przebywały w Radowcach, ogiery trzy-
letnie, dwuletnie i roczne latem i zimą przebywały w Kriwej (Buha-
jescu) i nie dostawały owsa. Odsadki przez zimę były utrzymywane 
w Brodinie, a na wiosnę wracały do Łuczyny, gdzie przydzielano im 
1 kg owsa dziennie. Okres krycia trwał od 1 marca do 15 sierpnia.

Łuczyna i wychowalnie źrebiąt w Isworze i Kriwej zdaniem 
Hackla [1938] prowadziły bardzo surowy wychów: 

W zimie, po podaniu siana, w zależności od warunków pogodowych o godzi-
nie 7 lub 8 rano, wypędza się konie ze stajni poprzez wodopój nad Łukawą do 
stogów siana, gdzie na śniegu konie pozostają przez cały dzień. W przypadku 
dostatecznych zapasów otrzymują one siana tyle, ile chcą. Wieczorem, przed 
zapadnięciem zmroku, stado wraca do swoich dwóch stajni, gdzie w między-
czasie posprzątano, a do żłobów nałożono siana. Stajnie nie mają okien. Ściółka 
składa się również z siana. Od momentu rozpoczęcia sezonu pastwiskowego, 
czyli mniej więcej od maja, całe stado wraca do stajni tylko w przypadku złej 
pogody. Poza tym pozostaje w nocy na dworze. Jeśli w danym roku zgroma-
dzono mały zapas siana, trzeba wypędzać konie na pastwisko bez podania śnia-
dania. Tylko klacze ze źrebiętami ssącymi do 9 dnia życia pozostają w stajni. Ten 
sposób hodowli, na tej wysokości, przy takich odległościach od pastwisk, zwłasz-
cza w zimie i w okresach przejściowych, jakby nie patrzeć, przybliża zwierzęta 
naturalnym warunkom bytowania, stawia przed nimi szczególne wymagania 
w stosunku do ich odporności, utrzymuje także w stanie czuwania naturalny 
instynkt, a jednocześnie wyraźnie zaznacza linię pomiędzy czystorasową częścią 
stadniny, a tą skrzyżowaną i sfałszowaną.
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Trzyletnie klacze i ogiery na początku października, przed ukoń-
czeniem czwartego roku życia, były przeprowadzane do Radowców 
i ujeżdżane. Na wiosnę klacze wracały do Łuczyny do stada, a ogiery 
szły pod opiekę prywatną. Opiekunowie ogierów byli zobowiązani 
do pokrycia mini trzydziestu klaczy. Po trzyletnim utrzymaniu 
ogiery przechodziły na własność opiekunów. Planowano, że w przy-
szłości ogiery po czteroletnim utrzymaniu będą wracały do stad-
niny, a opiekunowie dostawali w zamian klacz. Hackl [1938] uważał, 
że będzie miało to pozytywny efekt: 

[…] o ile bowiem wycofywanie małych klaczy ze stadniny będzie trwało, będą 
one wybrakowywane, a tym samym wrócą w góry. Część z nich będzie pokryta 
przez duże ogiery syndykatowe (przebywające pod opieką prywatną), ale część 
będzie miała szansę na pokrycie przez małego ogiera pastwiskowego.

Jak pisał Hackl [1938], przygotowanie koni do pracy w Radowcach 
polegało na przyzwyczajeniu ich do pracy w zaprzęgu na równinie 
w kłusie z obciążeniem trzykrotnej wagi ciała włącznie z wozem, 
oraz na przyzwyczajeniu do służby jucznej z obciążeniem do 150 kg 
włącznie z jeźdźcem na trasie 5,5 km w kłusie po płaskim. Przy tym 
konie dostawały 3 – 5 kg owsa. Konie nie trenowały jednak pracy 
w terenie górskim.

Wiosną 1937 roku wcielono do stada 21 młodych klaczy, czyli zna-
cząco podwyższono ich stan, co leżało w interesie wojska. Przy tym 
niemożliwa była ostra selekcja wcielonych klaczy pod względem ich 
jakości. W 1937 roku stan klaczy liczył 90 sztuk. Zdaniem Hackla 
[1938]: 

Pośród klaczy są takie, które pod względem eksterieru należałoby raczej wysłać 
do stadniny Dahomanów142, Gidranów143, a nawet Noniusów, niż hucułów. Nie 
ma już co wspominać, że liczne cechy zorientalizowania w mniejszym lub więk-
szym stopniu występowały już w stadninie austriackiej i można było się takich 
cech spodziewać wśród potomstwa wszystkich ogierów czołowych z linii Gorala 
i Hrobego. 

142 Dahomany – wywodzący się z Austro-Węgier ród koni półkrwi arabskiej, zało-
żony przez gniadego ogiera czystej krwi arabskiej Dahoman, urodzonego w 1846 roku.

143 Gidrany – wywodzący się z Austro-Węgier ród koni półkrwi anglo-arabskiej, 
założony przez ciemnokasztanowatego ogiera czystej krwi arabskiej Gidran, urodzo-
nego w 1810 roku.
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Hackl pisał również:

Gdyby zostało wybrakowane całe potomstwo prawdziwe, czystorasowe 
i w związku z tym niepożądane (bo za małe), to pozostałyby oczekiwane ma-
sywne krzyżówki. Należałoby w tej sytuacji życzyć stadninie, o ile tylko kie-
rownictwo dałoby się do tego przekonać, żeby, tak jak teraz, wypełniała tylko 
potrzeby wojska w czasach pokoju, by musiała stan klaczy matek z konieczności 
coraz bardziej zwiększać. To byłaby jedyna szansa dla zachowania średniego 
i małego, czyli prawdziwego, hucuła. Dzięki temu nie dochodzi do wybrakowa-
nia wszystkich tych małych klaczy, a to na wstępie wystarcza.

Hackl [1938] twierdził, że stadnina ta, przy największym stanie, 
jaki kiedykolwiek miała pod nazwą „hucuły” (adekwatność tej nazwy 
w przypadku wielu sztuk stała, jego zdaniem, pod znakiem zapyta-
nia), posiadała także jedyny w swoim rodzaju skarb w postaci dwóch 
tuzinów prawdziwych, czystorasowych hucułów o czystej krwi i for-
mie, dobrych pod względem poprawności budowy, jednak stadnina 
nie uważała tych koni za wyjątkowe, lecz trzymała je po to, by stan 
klaczy był wystarczający.

Hackl [1938] opisał 25 klaczy uznanych przez niego za najlepsze 
(I klasy) i 13 nieco gorszych (II klasy). Poniżej zostaną wymienione 
tylko te klacze z listy Hackla, co do których istnieje pewność, że ich 
potomkowie zachowali się w hodowli koni huculskich do współcze-
snych czasów.

Klacze I klasy:
8 Corbu-2 (Corbu – 11 Sarata po NN), o wymiarach 144–179–18,4 cm 

miary taśmowej, głęboka, szeroka, zwarta, z długim spadzistym 
zadem i ładnym nadpęciem;

33 Hroby III-12 (Hroby III – 16 Aglaia po NN), o wymiarach 
142–178–18,4 cm miary taśmowej, szeroka i głęboka;

36 Goral I-3 (Goral I – 12 Sarata po NN), o wymiarach 142–168–17,9 cm 
miary taśmowej, z nietypową głową, cofniętymi lędźwiami i kością 
krzyżową, z nadgarstkiem z podkrojem;

47 Corbu-4 (Corbu – 5 Ploska po NN), o wymiarach 138–170–18,1 cm 
miary taśmowej, o bardzo szerokim zadzie i postawie tylnych nóg, lędź-
wiach trochę za długich, ale szerokich, z przodu z postawą podsiebną;

79 Hroby III-10 (Hroby III – 8 Corbu-2 po Corbu), o wymiarach 
143–179–17,8 cm miary taśmowej, o wyśmienitej linii górnej, ale zara-
bizowanej głowie;
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87 Goral I-2 (Goral I – 33 Hroby III-12 po Hroby III od 16 Aglaia) 
z odmianami na prawej przedniej i obu tylnych nogach, o wymiarach 
141 – 170 – 18,3 cm miary taśmowej, z minimalnie francuską postawą;

124 Goral III-2 (Goral III – 48 Corbu-6 po Corbu od 4 Chitca), 
o wymiarach 146–186–19,3 cm miary taśmowej, bardzo masywna, 
choć słaba. Zdaniem Hackla [1938] podobna do muła i być może 
powinna być zakwalifikowana do klasy II.

Klacze II klasy:
48 Corbu-6 (Corbu – 4 Chitca po NN), o wymiarach 145–168–18,1 cm 

miary taśmowej, nietypowa, zarabizowana, była jednak matką bar-
dzo typowych córek;

90 Hroby III-3 (Hroby III – 3 Tatarca po NN), o wymiarach 
151–184–18,3 cm miary taśmowej, mało typowa, przerośnięta, głęboka, 
szeroka, o dobrej górnej linii, z ładnymi stawami, ale iksowata144.

98 Goral II-1 (Goral II – 33 Hroby III-12 po Hroby III), urodzona 
w 1929 roku, o wymiarach 149–187–19,2 cm miary taśmowej, o niety-
powej głowie i szyi, szeroka, głęboka, masywna, przerośnięta.

Hackl [1938] bolał nad faktem, że oficjalnie klacze te obniżały war-
tość przeważającej liczebnie reszty. Jego zdaniem klacze uznawane 
za przodujące w stadninie nie były niczym godnym uwagi. 

Na tle inaczej wyglądającej większości stanu stadniny pokazują one, że został 
ustalony nienaturalny cel hodowli, który tej rasie nie odpowiada i jest sprzeczny 
z właściwościami klasy pierwszej. I nie ma znaczenia, czy stało się tak w wyniku 
wyboru kryjących ogierów, które nie mogły wywodzić się od matek pierwszej 
klasy, czy na skutek wyboru potomstwa klaczy, niezgodnego z cechami tej klasy, 
czy też w wyniku obu tych rzeczy na raz. Nie mieści się bowiem w głowie, że 
z dziesięciu czy dwudziestu matek pierwszej klasy na przestrzeni lat nie urodził 
się choćby jeden ogier reprezentujący cechy matki i pasujący do klaczy klasy I.

Według Hackla [1938] najczęściej spotykane wymiary klaczy 
z Łuczyny wynosiły: 143 – 146 cm wysokości w kłębie miary taśmowej 
(wahanie od 138 do 154 cm), 25 – 30 cm różnicy pomiędzy obwodem 
klatki piersiowej a wysokością w kłębie (wahanie od 16 do 42 cm), 
17,3 – 18,3 cm w obwodzie nadpęcia (wahanie od 17 do 19,9 cm).

Według Krzemienia i Kario [1991] w 1939 roku były w Łuczynie: 
4 ogiery czołowe, 74 matki i 164 sztuki młodzieży. W stadzie ogierów 

144 Postawa iksowata – stawy nadgarstkowe skierowane do wewnątrz.
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w Radowcach utrzymywano 35 ogierów huculskich, rozstawionych 
na stacjach rozpłodowych. W całym kraju było 80 ogierów hucul-
skich w stadach ogierów i 224 ogiery licencjonowane znajdujące się 
w rękach prywatnych.

W Rumunii hucułami ulepszano pogłowie małych koni chłop-
skich. Mimo to w rumuńskiej części Huculszczyzny ubywało czy-
storasowych koni huculskich zastępowanych przez ich większe 
krzyżówki. Jak pisał Vetulani [1934], zasięg hodowli koni huculskich 
tworzył pierścień odpowiadający przebiegowi Karpat i Alp Transyl-
wańskich oraz gór Bihor. Pierścień ten był przerwany jedynie w do-
linie Maruszy (Mures), gdyż tam wnikał do środkowej Transylwanii 
zasięg Noniusów i Furioso-North Starów145. Obok hucułów często 
na tym samym terenie były hodowane lipicanery.

W przypadku czystych hucułów terenowych ich najczęściej 
występująca wysokość w kłębie według Hackla [1938] wynosiła 
139 –  141 cm miary taśmowej, a wahała się od 128 do 145 cm. Prawdziwe 
hucuły hodowane były przede wszystkim w okolicach Łuczyny 
i w dorzeczu Suczawy, Mołdawy i Putilli.

7.3. Hodowla w Czechosłowacji

W 1922 roku Czechosłowacja zakupiła część koni z ewakuowanej 
stadniny w Łuczynie: 2 ogiery czołowe – Goral I (Goral – 8 Hroby 
po Hroby) i Hroby I (Hroby – 79 Taras I po Taras I), 15 matek i 16 źre-
biąt. 6 klaczy było po ogierze Goral, 4 – po Hroby, 4 – po Hroby I, 
1 – po Miszka I. 12 źrebiąt pochodziło po Hroby I, a 4 – po Goral I. Tym 
samym czechosłowacka hodowla stadninowa przedstawiała bezpo-
średnią kontynuację staroaustriackiej hodowli z Łuczyny. Stado było 
już wtedy oczyszczone z tak zwanych „klaczy wojskowych”, córek 
Capula i Ispasa. Początkowo konie te ulokowano w nowo wybudo-
wanej stadninie w Topolczankach na Słowacji.

Państwowa Stadnina Koni w Topolczankach została powołana do 
życia 15 października 1921 roku. Miała się tam skupić hodowla koni 

145 North Star – wywodzący się z Austro-Węgier ród koni półkrwi, założony przez 
karego ogiera pełnej krwi angielskiej North Star (Jaques – Ringlet po Whisker), uro-
dzonego w 1844 roku w Wielkiej Brytanii.
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czystej krwi arabskiej, półkrwi angielskiej, Noniusów, lipicanerów 
i hucułów. Stadnina działała pod kierownictwem Františka Ludvika 
(w latach 1921 – 1933) i Jána Lukasa (w latach 1933 – 1939).

W 1923 roku hucuły przewieziono do również nowego obiektu 
w Turja Remety na Rusi Zakarpackiej na terenie dawnego węgier-
skiego stada ogierów (istniało ono od 1864 roku, utrzymywano tam 
ogiery lipicańskie i półkrwi angielskiej). Znalazły się tam 43 konie. 
Jak podaje Hučko [2009] od 1928 roku hucuły utrzymywano w gospo-
darstwie Močarky.

Turja Remety (stado ogierów, stadnina koni huculskich i wycho-
walnia źrebiąt zakupionych z terenu) posiadała: 95 hektarów pastwi-
ska i łąki w dolinie Turja, gdzie klimat był surowy, bogaty w opady, 
z gorącymi latami; odległą o 9,5 km Połoninę Tarnicę leżącą na 
wysokości 780 m n.p.m., 180 m wyżej od stadniny, gdzie znajdowały 
się pastwiska i łąki górskie obejmujące 33 hektary; Połoninę Runa 
w obszarze źródła Turji oddaloną o 18 km od stadniny i obejmującą 
około 2100 hektarów, która była letnim pastwiskiem. Wymienione 
obszary ziemskie były po części własne, a po części dzierżawione. 
Hackl [1938] pisał: 

Na początku czerwca następuje spęd jałowych oraz rocznych, dwuletnich i trzy-
letnich klaczy. Matki, których źrebaki o tej porze jeszcze nie są odsadzone, pozo-
stają na dole. Oczywiście w środku lub pod koniec września, w zależności od 
warunków pogodowych pastwisko górne jest opuszczane. Chów w porównaniu 
z chowem rumuńskim i staroaustriackim w Łuczynie jest łagodniejszy. 

Dążono do zwiększenia wzrostu i masywności koni huculskich. 
Prawdziwie huculskie, małe osobniki były brakowane ze stada.

We wrześniu 1925 roku podzielono stado na dwie części: jedna pozo-
stała w Turja Remety, a drugą przeniesiono z powrotem do Topolcza-
nek. Powróciły: ogier czołowy – Hroby I, 6 córek Gorala, 1 – Gorala I, 
1 – Hrobego i 2 Hrobego I, 10 klaczek (2 z rodu Hrobego i 8 z rodu Gorala) 
i 7 ogierków. W Turja Remety pozostał ogier czołowy – Goral I, 2 córki 
Hrobego, 9 – Hrobego I, 1 – Miszki I, 10 klaczek po Hrobym I i 8 ogierków.

W Topolczankach i Turja Remety kryły ogiery:
Hroby I146 (Hroby – 79 Taras I po Taras I), gniady z odmianami na 

obu tylnych nogach, urodzony w 1908 roku w Łuczynie, o wymiarach 

146 Ogier ten został dokładnie opisany w rozdziale 6.1.
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142 – 170 – 19,9 cm miary taśmowej, był użytkowany w latach 1922 – 1934. 
Według Hackla [1938] potomkowie Hrobego I skłaniali się mniej 
w kierunku masy, a bardziej w kierunku uszlachetnionej, zarabi-
zowanej formy w niektórych partiach ciała. Reagowali na pokarm, 
przede wszystkim rosnąc wzwyż. Pomimo większej wytrzymałości 
jego potomstwa w porównaniu z potomstwem Gorala I, z powodu 
wymienionych przez Hackla cech ubywało ono ze stadniny.

Goral I (Goral – 8 Hroby po Hroby), kasztanowaty, urodzony 
w 1914 roku w Łuczynie. W linii żeńskiej wywodził się od austro-

-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Według Hackla [1938] jego wymiary 
wynosiły 153–178–19,8 cm miary taśmowej, według Budionnego 
[1950] miał 142 cm w kłębie miary laskowej. Był użytkowany w latach 
1922 – 1935. Zdaniem Hackla [1938] przedstawiał sobą nadzwyczaj 
korzystne połączenie wielkości, kościstości i dostatecznego typu. 
W zadowalający sposób przekazywał swoje cechy. Jego łękowaty 
grzbiet był w pewnym stopniu skompensowany przez silne tylne 
kończyny, skośny i względnie długi zad oraz dobre ukątowanie stawu 
skokowego. Miał skłonność do otyłości. Był dostatecznie głęboki 
i krótkonogi. Miał dobry fundament, silne, poprawne nogi i dobre 
nadpęcia. Miał skłonność do niskiego noszenia głowy i przekazywał 
ją potomstwu. Jego potomstwo odpowiadało panującemu kierun-
kowi hodowlanemu, ale do eksterieru tego potomstwa posiadano 
więcej zastrzeżeń niż do potomstwa Hrobego I. Według Budionnego 
[1950] źrebięta po Goralu I odznaczały się wysokim wzrostem, często 
też były kasztanowate.

Goral II (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I), urodzony 
w 1913 roku w Łuczynie. W linii żeńskiej wywodził się od austro-

-węgierskiej klaczy 2 Kittka. Został nabyty ze stadniny w Waldhof 
pod imieniem Goral-8. Służył głównie jako ogier kryjący w terenie, 
pozostawił jednak kilka sztuk potomstwa w stadninie. Jak podał 
Hackl [1938], Goral II zawierał w sobie wiele elementów poprawnych 
i nawet względnie zachował typ, jeśli chodzi o głowę i szyję. Posiadał 
dobrą górną linię i silne nogi, miał jednak zbyt małą głębokość w sto-
sunku do swojej wielkości. Jego wymiary wynosiły 154–174–19,7 cm 
miary taśmowej.

Gurgul, nieznanego pochodzenia, gniady, urodzony w 1924 roku, 
zakupiony we wschodniej Słowacji od rolnika Andreja Pokše w Pichne 



318

niedaleko Snina (rysunek 9). Radvan [2001b] podejrzewał, że jego ojcem 
mógł być ogier 452 Goral-11 (po Goral), który w 1923 roku krył w Sninie. 
Hackl [1938] zwracał natomiast uwagę, że Gurgul urodził się w okoli-
cach Żabiego i z tego względu, jak i z uwagi na spadzisty zad, jego ojcem 
mógłby być 410 Goral-4 (Goral – 4 Taras I po Taras I). W słowackiej do-
kumentacji hodowlanej możemy znaleźć informację, że jego matka 
miała na imię Fuksa. Zuda [1954] twierdził, że mógł on być mieszańcem 
z konikiem polskim lub konikiem biłgorajskim147. Również Hackl [1938] 
uważał, że Gurgul nie był zupełnie czystej krwi i pochodził z połącze-
nia krwi Gorala z obcorasową klaczą. Ponieważ jednak pochodzenie 
z rodu Gorala nie zostało udowodnione, był traktowany jako koń, który 
mógł zmniejszyć inbred w stadninie. Odznaczał się pożądaną masyw-
nością. Mierzył 146 – 172 – 18,5 cm miary taśmowej. Połączenie głowy 
z szyją miał bardzo typowe. Posiadał krótką, szeroką, muskularną 
szyję. Odznaczał się charakterystyczną postawą dzikiego konia. Zapa-
dający się grzbiet podtrzymywały u niego silnie unoszące się lędźwie.  

147 Koniki biłgorajskie – rasa wywodząca się od grupy prymitywnych koni znale-
zionych w latach 20. XX wieku w okolicach Biłgoraja. Konie te są zbliżone eksterierem 
do koników polskich, ale są nieco mniej podobne do tarpanów.

Rysunek 9.  
Gniady ogier Gurgul 
urodzony w 1924 roku 
(rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Był przebudowany, z ostro spadzistym zadem, głęboko ożebrowany, 
z limfatycznymi nogami, zajęczakiem na mocno ukątowanym stawie 
skokowym i ciasno ustawionymi kopytami. Jego fundament nie pa-
sował do partii górnych. Zdaniem Hackla [1938] Gurgul przekazywał 
potomstwu zarówno swoje zalety, jak i niedostatki, więc nie nadawał 
się do wysokiej klasy klaczy huculskich i jeśli zdarzał się w stadninie 
dobry źrebak noszący wypalony jego znak, to na pewno odziedziczył 
cechy matki. Gurgul założył jednak znaczący ród męski. Był ogierem 
czołowym w latach 1927 – 1939. Jak podał Hučka [2009] dał w Topolczan-
kach 47 ogierków i 26 klaczy.

Hroby II (Hroby I – 52 Goral-3 po Goral), urodzony w 1926 roku 
w Topolczankach. W linii żeńskiej wywodził się od austro-węgier-
skiej klaczy 2 Kittka. Krył w 1934 roku. Według Hackla [1938] był prze-
rośnięty, wysokonogi i silnie zarabizowany.

Goral III (Goral I – 17 Hroby I-8 po Hroby I), kasztanowaty, uro-
dzony w 1929 roku w Topolczankach, o wymiarach 142–170–19,4 cm 
miary taśmowej. W linii żeńskiej wywodził się od austro-węgierskiej 
klaczy 23 Moldawa. Użytkowany od 1935 roku.

Hroby III (Hroby I  – 64  Goral-14  po Goral), o  wymiarach 
150–171–18,4 cm miary taśmowej, urodzony w 1923 roku w Turja 
Remety odchowany w Topolczankach. W linii żeńskiej wywodził się 
od austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Hackl [1938] twierdził, że był 
izabelowaty, ale według Radvana [2000] w dokumentacji stadniny 
koni Topolczanki został opisany jako kasztanowaty. Najpierw krył 
jako ogier terenowy. Został sprowadzony ze stada ogierów w Prešov 
(polska nazwa: Preszów) do Topolczanek, a w 1936 roku wraz ze 
zredukowanym stadem, w którym między innymi było 7 pokrytych 
przez niego klaczy, został przewieziony do Turja Remety (będzie 
o tym mowa dalej). Według Hackla [1938] był w typie Gorala.

Gurgul I (Gurgul – 235 Hroby I-1 po Hroby I), gniady, urodzony 
w 1933 roku w Topolczankach. W linii żeńskiej wywodził się od 
austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Krył od 1939 roku.

W 1927 roku zakupione zostały z Polski dwa ogiery Dzembron 
(NN – NN) i Smotrec (NN – NN). Ten drugi, według opisu Hackla 
[1938], był myszato-bułany, nietypowy, długonogi, bez odpowied-
niego obwodu klatki piersiowej, o wymiarach 151–162–18 cm miary 
taśmowej, zwarty, o wąsko ustawionych stawach skokowych.
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 Zuda [1954] uważał, że Smotrec mógł być mieszańcem z koni-
kiem polskim. Ogier ten jako jedyny ze sprowadzonych do Czecho-
słowacji ogierów krył jeszcze w 1936 roku (w punkcie kopulacyjnym 
Berezne). Także w 1927 roku do Topolczanek przybyło stado koni 
huculskich z Sebeslaviec.

W 1928 roku zakupiono z Żabiego ogiery: Chodak (410 Goral-4 – 
NN), kasztanowaty, urodzony w 1925 roku; Morus (NN – NN) i Myr 
(od Kolomea), bułany, urodzony w 1926 roku. Według opisu Hackla 
[1938] Myr był głęboki, postawny, mały, o wymiarach 138–168–17,4 cm 
miary taśmowej, typowo huculski, jednak z głową konia Przewal-
skiego. Został wybrakowany jako za mały. Żaden z trzech ogierów 
nie zostawił w stadninie potomstwa.

Jak podał Hackl [1938], kierownictwo stadniny bało się inbredu. 
Starano się sprowadzić odpowiednie ogiery z galicyjskiej Huculsz-
czyzny, co jednak nie zakończyło się powodzeniem. Bardzo duże 
różnice w eksterierze w stosunku do koni ze stadniny wystarczyły, 
żeby wszystkie te importowane ogiery, gdy je porównano z końmi 
miejscowymi, okazały się nie dość dobre, by kryć. Jednak nawet, 
gdyby zdobyły uznanie, nie mogłyby ustrzec stadniny przed inbre-
dem. Te, u których pochodzenie było znane, pochodziły z rodu Gorala. 
U tych z nieznanym pochodzeniem eksterier również wskazywał na 
ród Gorala. Hackl twierdził, że Myr mógł być jednym z potomków 
ogiera 490 Goral-12 (Goral – 1 Czeremosz I po Czeremosz I), na co 
wskazywała wyrazista głowa konia Przewalskiego. Według Hollän-
dra [1938b] ojcem ogiera Myr był 503 Goral-12 (Goral – 22 Hroby po 
Hroby). Hackl [1938] żałował, że ogier ten nie został użyty w hodowli, 
jako że miał dobre korpus i nogi.

Jak podał Hackl [1938], przez wiele lat w Czechosłowacji nie udało 
się znaleźć odpowiednich ogierów do stadniny. Stąd pojawiły się 
próby krzyżowania koni huculskich z haflingerami. Użyto ogierów:

99 Campi – haflinger nieznanego pochodzenia importowany 
z Austrii. Zdaniem Hackla [1938] każdy z jego źrebaków był inny, a nie-
które bardziej przypominały araby niż małe konie górskie. Ogiera 
tego ciągle jeszcze można znaleźć w rodowodach koni huculskich.

85 Herman ex 1009 Herrmann-35 (Jaggele – klacz po Mandl) – 
haflinger importowany z Austrii w 1937 roku. Według Radvana 
[2001a] miał w sobie 25% krwi huculskiej (klacze huculskie były po 
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I wojnie światowej używane w austriackiej hodowli haflingerów, 
więc jego babka ze strony matki, której imienia nie udało mi się usta-
lić, mogła być klaczą huculską).

W 1927 roku w Turja Remety znajdowały się 23 klacze matki 
i 2 ogiery, według Dzieduszyckiego [1927] pierwszorzędnej jakości.

Do 1928 roku Turja Remety zakupiła 5 klaczy z hodowli tereno-
wej. Były to: Magura, Dolha, Kiczera, Makowica i Zaric. Z wyjątkiem 
Magury, żadna z tych klaczy nie pozostawiła potomstwa w stadninie.

Hodowla koni huculskich w Topolczankach prowadzona była 
w latach 1925 – 1936. Przebywały tam zazwyczaj w tym czasie 2 ogiery 
czołowe oraz około 20 matek z przychówkiem. Prawdopodobnie ze 
względu na niezbyt sprzyjające warunki dla koni huculskich lub 
kolejną reorganizację, w 1936 roku przeniesiono z powrotem do Turja 
Remety (a dokładniej do gospodarstwa Močarky podlegającego stad-
ninie) zredukowane stado: ogiery czołowe Gurgul i Hroby III, 11 kla-
czy, 7 źrebaków ssących i 14 sztuk młodzieży. Tym samym pod koniec 
1936 roku stan w Turja Remety wynosił: 4 ogiery czołowe (Goral I, 
Goral II, Hroby III, Gurgul), 20 klaczy matek oraz ich potomstwo.

Hackl [1938] opisał 13 najlepszych według niego klaczy znajdują-
cych się w Turja Remety w 1936 roku. Poniżej zostanie przytoczony 
opis tych, co do których istnieje pewność, że ich potomkowie prze-
trwali w hodowli koni huculskich do współczesnych czasów.

2 Goral I-1 (Goral I – 58 Hroby I po Hroby I), gniada, urodzona 
w 1925 roku w Turja Remety, o wymiarach 145–164–17,2 cm miary 
taśmowej, bardzo typowa, zwłaszcza w głowie i szyi, o doskonałej 
górnej linii i proporcjach, bardzo dobrych lędźwiach, szerokim, spa-
dzistym zadzie, nogach lekkich, suchych, z zajęczakiem w stawie 
skokowym.

17 Hroby I-8 Tatarca (Hroby I – 55 Hroby po Hroby), urodzo-
na w 1923 roku, z odmianami na tylnych nogach, o wymiarach 
145–167–18 cm miary taśmowej, wywodząca się z linii żeńskiej au-
stro-węgierskiej klaczy 23 Moldawa, o lekko zaznaczonych cechach 
orientalnych, odpowiednio głęboka, o krótkim zadzie i cofniętych lę-
dźwiach, lekka, o bardzo suchych nogach, z zeszlifowanym kolanem 
i po huculsku ukątowanym stawem skokowym.

278 Hroby I-2 (Hroby I – 61 Goral-12 po Goral), urodzona w 1927 roku 
w Topolczankach, kara z odmianami (łysina, prawa przednia noga 
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i obie tylne białe) o wymiarach 144–162–17,1 cm miary taśmowej. W linii 
żeńskiej wywodziła się od austro-węgierskiej klaczy 2 Kittka. Była 
dobrze umięśniona i zwarta, o silnych lędźwiach i proporcjonalnym, 
skośnym zadzie.

300 Gurgul-5 (po Gurgul), o wymiarach 147–167–18 cm miary 
taśmowej, wyglądała niezmiernie podobnie do ojca, bardzo pro-
porcjonalna, długa, o umięśnionym grzbiecie, dobrych lędźwiach, 
wyśmienitym zadzie i rozstawieniu kończyn tylnych, lecz o limfa-
tycznych nogach. Zdaniem Hackla [1938] była jedyną udaną córką 
Gurgula.

Jak pisał Hackl [1938], przydzielając klacze do stada matek, sta-
wiano na kaliber i jak największą wysokość. Nie szła za tym jednak 
szerokość piersi i głębokość, a więc dawne proporcje hucuła. Hackl, 
obserwując zmiany zachodzące w hodowli koni huculskich w Cze-
chosłowacji, sugerował, że hodowlę należałoby rozdzielić na zado-
walającą teren rasę ciężką i rasę czystą, odpowiednią dla potrzeb 
wojennych i górskich, jak i potrzeb wszystkich którzy zadowolą się 
prawdziwym, małym, bezowsianym hucułem.

Według Hackla [1938] najczęściej spotykana wysokość w kłębie 
u klaczy z Turja Remety wynosiła 145 – 146 cm miary taśmowej (waha-
nia od 140 do 150 cm) przy najczęściej spotykanej różnicy pomiędzy 
obwodem klatki piersiowej a wysokością w kłębie 19 – 21 cm (waha-
nia od 16 do 28 cm) i obwodzie nadpęcia 17,5 – 18 cm (wahania od 
17,2 do 18,1 cm). Według Holländra [1938a] wysokość w kłębie klaczy 
z Turja Remety mierzona taśmą wahała się od 144 do 151 cm, obwód 
klatki piersiowej wahał się od 162 do 185 cm, a odwód nadpęcia – od 
17,1 do 18,5 cm. Wysokość w kłębie mierzona taśmą u ogierów z Turja 
Remety wahała się od 143 do 155 cm, obwód klatki piersiowej – od 
157 do 171 cm, a obwód nadpęcia – od 18,2 do 19,6 cm. Średnie wymiary 
ogierów wynosiły 148,4–164–18,8 cm.

W tabeli 26 na kolejnej stronie przedstawiono dawki pokarmowe 
z Turja Remety, w opinii Hackla [1938] stanowczo zbyt obfite.

Turja Remety miała w 1936 roku także 26 klaczy huculskich 
w terenie i według Hackla [1938] ta spisana na straty, terenowa część 
stadniny najprawdopodobniej stanowiła jej najwartościowszy ele-
ment, więc szkodę dla hodowli stanowił fakt, że klaczy tych nie 
mogły pokryć najlepsze ogiery.
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Jak pisał Hackl [1938], stadnina po krótkim czasie od zadomowie-
nia się w nowej ojczyźnie nie była w stanie w znaczący sposób wpły-
nąć na hodowlę terenową. Materiał hodowlany w terenie wywodził 
się od koni galicyjskich, większych koni wschodniowęgierskich 
silnie przekazujących swoje cechy, ogierów angielskich będących 
własnością państwowego stada ogierów Turja Remety, pod którego 
wpływem była hodowla terenowa na Rusi Zakarpackiej, oraz potom-
stwa koni orientalnych i lipicańskich. Głównie więc pochodził z rów-
nin i z obszarów przejściowych. Z takimi też końmi krzyżowano 
hucuły. Dzieduszycki [1927] pisał, że w najbardziej północnej części 
Słowacczyzny hodowano małe konie pochodzenia huculskiego, 
krzyżując je z konikami polskimi i udoskonalając arabami. Te małe 
koniki górskie miały być nadzwyczaj zahartowane i wytrwałe.

W 1936 roku na terytorium całej Rusi Zakarpackiej było 28 ogie-
rów huculskich należących do stada ogierów (wraz z ogierami czo-
łowymi stadniny). Ustawione były nie tylko w dolinach górskich, 
lecz, i to w większości, na obszarze pagórkowatym. Położona na 
zachód Słowacja była obsługiwana przez stado ogierów Prešov, gdzie 
w 1936 roku było 18 ogierów huculskich. Nie zostało wprowadzone 
licencjonowanie prywatnych ogierów i następowało tylko w wyjąt-
kowych sytuacjach. Oddane pod opiekę prywatną państwowe ogiery 
po 6 latach przechodziły na własność prywatną.

owies siano
słoma

ściółkowa
sól kreda

zima lato zima lato zima lato zima lato zima

ogiery czołowe w ciągu roku 3 3 4 4 3 3 0,02 0,02 -

ogiery czołowe w okresie krycia 1 1 - - 0,5 0,5 - - -

klacze matki 1 - 8 2 2 - 0,04 0,02 0,01

źrebaki ssące 3 3 - - 1 1 - - -

ogierki wszystkich roczników 3 2 7 2 2 - 0,02 0,02 0,02

klaczki wszystkich roczników 3 1 7 2 2 - 0,02 0,02 0,02

odsadki 4 4 7 7 2 2 0,02 0,02 0,02

młode konie w trakcie ujeżdżania 1 1 - - - - - - -

Tabela 26. 
Dawki pokarmowe [kg] 
z Turja Remety według 
Hackla [1938]
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Według Pruskiego [1960] hucuły hodowane na Rusi Zakarpackiej 
były mniej typowe od tych z okolic Żabiego czy Łuczyny i miały w sobie 
większy dolew krwi ras kulturalnych. Według Hackla [1938] najczęściej 
wysokość w kłębie hucułów z Rusi Zakarpackiej wynosiła 137 – 142 cm 
miary taśmowej (wahania od wartości poniżej 132 cm do 146 cm) przy 
najczęstszej różnicy pomiędzy obwodem klatki piersiowej a wysokością 
w kłębie 22 – 24 cm (wahania od 16 do 30 cm) i najczęstszym obwodzie 
nadpęcia 16,5 – 17 cm (wahania od wartości poniżej 17 cm do ponad 19 cm).

W 1938 roku Węgrzy zajęli obszar Rusi Zakarpackiej i tym samym 
stado z Turja Remety zostało dla Czechosłowacji stracone. W wyniku 
tego w 1939 roku wznowiono hodowlę koni huculskich w Topolczan-
kach. Trafiło tam wtedy 10 klaczy (5 po ogierze Hroby I i 5 po ogierze 
Gurgul) i 2 ogiery. Ogierami tymi były: Goral III i Gurgul I.

7.4. Hodowla na Węgrzech

Na Węgrzech założono stadninę koni huculskich w Bantapuszta. 
Hackl [1938] pisał:

Materiał znajdujący się w Bantapuszta miał służyć w pierwszej kolejności do pro-
dukcji „zwierząt jucznych” – materiału użytkowego, a nie reproduktorów. […] Stad-
nina technicznie podlega węgierskiemu Ministerstwu Armii, a gospodarczo i admi-
nistracyjnie – dyrekcji domeny Csőszpuszta […] należącej do Ministerstwa Rolnictwa. 
Grunt jest bardzo kamienisty, pastwiska w zależności od położenia po części skąpe, 
po części bogate. Klimat jest surowy i wietrzny. Hodowla prowadzona jest w suro-
wych warunkach, nieliczne konie są karmione owsem lub ewentualnie kukurydzą.

Hodowlę w Bantapuszta założono w kwietniu 1922 roku w opar-
ciu o 65 wojskowych klaczy jucznych ze stadniny Inota. W 1923 roku 
dokupiono z terenu 43 klacze.

Z początku w stadninie kryły konie nieznanego pochodzenia, 
kryjące wcześniej od 1919 roku w Inota: Buksi (prawdopodobnie 
hucuł, o wymiarach 147–168–19 cm miary taśmowej), Adam ze źre-
bięciarni Ozora (o wymiarach 137–158–19 cm miary taśmowej) i ogier 
próbnik148 Suny (o wymiarach 140–157–18,5 cm miary taśmowej).

148 Próbnik – ogier używany do wyszukiwania klaczy w rui, ale ich nie kryjący. 
Rolę tę może pełnić również osioł.
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W 1923 roku w wyniku rozpuszczenia stada z Łuczyny do stad-
niny została wcielona kolekcja dwuletnich hucułów z Waldhof: 
4 ogiery i 12 klaczy, z których jedna padła w czasie transportu. Hackl 
[1938] napisał: Są to te dwulatki należące do stadniny w Łuczynie, 
które R. Hutter określał jako „najpiękniejsze wybrane przy rozwiązy-
waniu stadniny i sprzedane Węgrom”.

O roku 1924, w którym importowano 100 klaczy bośniackich i sla-
wońskich149, Hackl [1938] pisał: 

W grudniu 1924 roku po rozwiązaniu małej stadniny huculskiej w Radványi 
należącej do grafa L. Karoly przybyło 8 klaczy wraz z roczniakami. Wszystkie 
były trzeciej generacji potomkami bukowińskich klaczy. Stan w tym roku osią-
gnął poziom 200 klaczy. Konie bośniackie nie zaaklimatyzowały się, okazały 
się zbyt miękkie do twardego surowego utrzymania i nie nadawały się do 
dalszej hodowli, podczas gdy hucuły okazywały się odporne i doskonale się 
sprawdziły.

Dalej Hackl [1938] podawał, że w 1929 roku zakupiono 2 ogiery hu-
culskie w polskim Kosowie: Taras (Kobak – Babyna), o wymiarach 
138 – 174 – 18,5 cm i Czeremosz (Dzembron – Horpyna) o wymiarach 
138 – 163 – 18 cm. Pomimo imion konie te nie miały nic wspólnego z roda-
mi Tarasa i Czeremosza. Poza nimi i Buksi w 1929 roku kryły jeszcze: 
Goral I-2 (Goral I cz. – 52 Goral po Goral) o wymiarach 138 – 161 – 18,5 cm 
miary taśmowej, z rodziny żeńskiej 2 Kittki; Goral I-3 (Goral I cz. – 
29 Hroby po Hroby) o wymiarach 138 – 167 – 18 cm miary taśmowej, z ro-
dziny żeńskiej 3 Luczyny; Goral I-4 (Goral I cz. – 69 Miszka I po Miszka I) 
o wymiarach 136 – 165 – 18 cm miary taśmowej, z rodziny żeńskiej 3 Luczy-
ny i Hroby I-5 (Hroby I – 18 Hroby po Hroby) o wymiarach 137 – 160 – 18 cm 
miary taśmowej, także z rodziny żeńskiej 3 Luczyny; ogiery z transpor-
tu sprowadzonego z Waldhof, wszystkie urodzone w 1921 roku, oraz 
Banta (Goral I-3 – klacz stadninowa z Inota), którego wymiary wyno-
siły 141  –  175  –  20 cm miary taśmowej. Według Mihóka i in. [2015] Goral I-2 
i Hroby I-5 urodziły się w 1920 roku, a Goral I-3 i Goral I-4 w 1919 roku.

W 1930 roku stadnina posiadała 194 klacze (część bezpośrednio 
w stadninie, część pod opieką prywatną). Ogiery Adam i Suny zostały 
zgładzone, Hroby I-5 padł.

149 Slawonia – kraina historyczna i geograficzna, obecnie w granicach wschodniej 
Chorwacji.



326

W 1931 roku został kupiony z Erezi, wcześniej nabyty na licyta-
cji w Graz przez grafa Wimpfen, Hroby I-9, urodzony w Waldhof 
w 1918 roku. Goral I-2 został wykastrowany.

Hroby I-9 (Hroby I – 101 Goral po Goral od 43 Kostina), wilczaty, 
o wymiarach 139 – 169 – 18 cm miary taśmowej. Według Hackla [1938] 
był małym, zarabizowanym hucułem w typie koni z Łuczyny, u któ-
rego cechy orientalne wyjątkowo połączyły się z nieznacznym 
wzrostem hucuła-tarpana przy zachowaniu cech konia dzikiego 
(umaszczenie, zebroidalne pręgowanie). Hackl uważał również, że był 
koniem przeciętnej jakości, szerokim przy zadowalającej głębokości 
i nadawał się do stadniny zwierząt jucznych, nie sprawdził się jednak 
jako ojciec przyszłych klaczy matek i reproduktorów.

W 1933 roku stan klaczy wynosił 150 sztuk. Banta został zgładzony. 
Sprowadzono z Bábolnej150 dwa ogiery arabskie po ogierach O’Bajan 
i Gazal. Zostały użyte, ale kryły tylko przez rok. Ogier po Gazalu nie 
zostawił potomstwa.

W tym samym roku importowano kilka ogierów z polskiej Huculsz-
czyzny. Były to:

Hruwisz (NN – NN), urodzony w 1930 roku w miejscowości Ispas, 
o wymiarach 137 – 160 – 18 cm miary taśmowej. Według Hackla [1938] 
w swoim eksterierze zdradzał niewątpliwe pochodzenie po Goralu, 
jak i cechy konika. Krew konika ujawniała się też u jego potomstwa 
przede wszystkim poprzez braki w szerokości i stosunkowo długie 
nadpęcia. Miał głowę w typie tarpana, potężną, szeroką szyję (szcze-
gólnie u podstawy), muskularne ramiona i pięknie ukształtowane 
nadpęcia. Z przodu i z tyłu był niedostatecznie szeroki, jego głębo-
kość była niezadowalająca. Był długonogi. Staw skokowy miał sze-
roki, lecz krótki i z zajęczakiem. Chód mimo skośnego ustawienia 
łopatki miał krótki. Jego liczni potomkowie dziedziczyli różnorodne 
cechy. Do produkcji materiału użytkowego przy wcześniejszym, 
niezredukowanym stanie klaczy ogier ten w zupełności się nada-
wał. Dobrych klaczy było jednak, zdaniem Hackla, dla niego szkoda, 
a klaczy z niedostatkami odziedziczonymi po Goralu nie był w stanie 
poprawić. Krył w latach 1934 – 1938.

150 Bábolna – stadnina założona w 1789 roku (obecnie na terenie Węgier), hodująca 
konie wysokiej półkrwi arabskiej shagya i czystej krwi arabskiej.
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Hrybok (461 Hroby I-4 – NN), ciemnogniady, urodzony w 1928 roku, 
o wymiarach 129 – 174 – 18,5 cm miary taśmowej, zakupiony w Dzem-
broni od Iwana Soracza. Według Hackla [1938] był najwyższej klasy 
hucułem-tarpanem, wyśmienitym we wszystkich detalach: krót-
koszyi, krępy, głęboki, szeroki, beczkowaty, głęboko ożebrowany 
i postawny. Miał słabe nadpęcia, nie miało to jednak większego zna-
czenia, ponieważ większość klaczy z Bantapuszta tej wady nie miała. 
Hackl uważał, że Hrybok był najprawdopodobniej najlepszym ogie-
rem w tej stadninie, lecz nie zawsze przekazywał potomstwu swoje 
cechy. Krył w latach 1934 – 1938.

Anglohucuł Pohar II o wymiarach 138–164–18 cm miary taśmowej 
po ogierze angielskim pełnej krwi Emir (Kraków – Martha po John 
O’Gaunt) od klaczy huculskiej 334 Postulka Babyna (NN – NN), krył 
w 1934 roku, a w 1936 roku został wybrakowany.

Buk (503 Goral-12 – 334 Bukaczówka po NN), ciemnogniady, 
o wymiarach 133,5–172–17,5 cm miary taśmowej, krył w latach 1933 – 1936. 
W roku 1937 stał się niezdolny do krycia i został zgładzony.

Ispas (425 Ispas – Rysula po NN), o wymiarach 142,5–162–18 cm 
miary taśmowej, krył w 1934 roku, a w 1936 roku został wybrakowany. 
Był wnukiem 102 Ispasa (po Ispas), kasztanowatego, urodzonego 
w 1902 roku, mierzącego 145 cm w kłębie miary taśmowej, który, jak 
pisał Hackl [1938], w znaczący sposób rozprzestrzenił na Bukowinie 
ród założony przez swojego ojca.

Importowano także klacze (wszystkim na Węgrzech zmienio-
no imiona): 335 Anyko ex Luba (472 Goral-21 – Lubaczka po NN), 
334 Katica ex Bukaczówka (NN – NN), 338 Glary ex Jasiena (NN – NN), 
339 Roszi ex Horpyna (125 Goral-12 – 47 Soroka po NN), 336 Magda ex 
Czernahora (NN – NN) ze źrebakiem ssącym Smotrec (po Hrybok), 
363 Erzsi ex Bona (472 Goral-21 – Baseta po 490 Goral-12 od Baska). 
Według Hackla [1938] 339 Roszi ex Horpyna i jej córka, kasztanowata 
klacz 381 Roszi (po Hrybok), zdradzały swoim eksterierem krew koni-
ka. Różnica między obwodem klatki piersiowej Horpyny a wysokością 
w kłębie wynosiła 10 cm. 381 Roszi pokryta maścistym ogierem urodzi-
ła kasztanowatosrokatego źrebaka. Według Hackla srokate umaszcze-
nie źrebaka miało być dowodem na występowanie srokatych ogierów 
wśród jej dalszych, nieznanych przodków. Nie jest to możliwe, ponie-
waż umaszczenie srokate jest warunkowane genem dominującym, 
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więc sama 381 Roszi powinna być srokata, lub ewentualnie jej partner. 
Współcześnie zdarzają się jednak konie huculskie, u których srokatość 
ogranicza się do pojedynczych, niewielkich białych plam na brzuchu, 
zadzie, szyi lub białych włosów w ogonie oraz do białych dolnych par-
tii nóg. Konie te czasem błędnie są opisywane jako konie maściste 
z odmianami, może więc tak też było w przypadku 381 Roszi.

Według Hackla [1938] zakupy z 1933 roku z Polski nie były zbyt 
szczęśliwe, poza Hrybokiem i niektórymi klaczami nadającymi się 
do krzyżowań, nierzadkich w Bantapuszta.

W 1933 roku dwie klacze – 248 Goral (po Goral) i 76 Hroby I 
(Hroby I – 10 Hroby po Hroby), zostały wysłane do Odalmand do 
krycia ogierem pełnej krwi angielskiej Baumschabel.

W 1934 roku kryły ogiery: Goral I-3, Goral I-4, Pohar II, Hrybok, Hru-
wisz, Buk i Ispas. A także Czeremosz i Bakony (Hroby I-5 – 66 Goral I po 
Goral I rum.) urodzony w 1928 roku w Bantapuszta o wymiarach 
149–163–18 cm miary taśmowej, z rodziny żeńskiej 3 Luczyny, które 
zostały w tym samym roku zgładzone.

Następny rok Hackl [1938] opisał następująco: 

W 1935 roku postanowiono w trzech etapach zmniejszyć stan stada klaczy, 
po części poprzez ich przydział do jednostek wojskowych, po części poprzez 
przekazanie na własność dotychczasowym prywatnym opiekunom. Za darmo 
postanowiono przekazywać zwierzęta po okresie czteroletniego ich utrzy-
mania, za każdy rok poniżej hodowcy mieli zapłacić jedną czwartą wartości 
koni w gotówce, żeby je wykupić. Powodem tej redukcji była korzystna cena 
zakupu zwierząt jucznych z hodowli terenowej (400 pengö151), produkcja 
stadninowa okazała się zbyt droga. (Prawdopodobnie prawdziwym powodem 
była niedokrwistość złośliwa152, chociaż rzekomo występowała w stadninie 
już wcześniej, […]).

W 1936 roku w stadninie zostało 20 klaczy.
W 1937 roku postanowiono znowu zwiększyć stan klaczy, korzy-

stając ze zwierząt własnej hodowli. W 1938 roku było 40 klaczy, 5 ogie-
rów, 45 trzylatków, 46 dwulatków i 14 roczniaków.

151 Waluta obowiązująca na Węgrzech w latach 1926 – 1946.
152 Najprawdopodobniej chodzi tu o niedokrwistość zakaźną (anemię zakaźną) 

koni – zaraźliwą chorobę wirusową, zwykle śmiertelną, powodującą masowy rozpad 
erytrocytów (czerwonych krwinek), zmiany w wątrobie, szpiku kostnym i węzłach 
chłonnych, napady gorączki, obrzęki i białkomocz.
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W Bantapuszta potomstwu nadawano imiona po matkach, ina-
czej niż w tym czasie we wszystkich innych stadninach zajmujących 
się hodowlą hucułów, gdzie imiona były nadawane po ojcu. Źrebięta 
otrzymywały takie same imiona jak ich matki z dodanym kolejnym 
numerem. Unikano odmian i rybich oczu u koni przydzielanych do 
stada.

Hucuły w Bantapuszta otrzymywały paszę treściwą. Odsad-
kom przydzielano czasem nawet 2 kg. Zimą zamiast owsa rocznia-
kom i dwulatkom często dawano gniecioną kukurydzę. Według 
opisu Hackla [1938] źrebaki ssące otrzymywały 1 kg owsa, odsad-
ki – 1,75 kg owsa, roczniaki – 1 kg owsa (w zimie kukurydzy), dwu-
latki – 0,5 kg kukurydzy zimą, młode trzyletnie ogiery – 3 kg owsa, 
klacze – 1 kg owsa zimą.

W 1938 roku w stadninie krył syn Buka. Hackl [1938] podał, że 
jego matką była klacz 232 Darwin II (Goral I-4 – 129 Darwin klacz 
bośniacka po NN). Ogier ten prawdopodobnie nosił więc imię Dar-
win II lub ewentualnie Darwin III. Był gniady, urodził się w 1935 roku 
w Bantapuszta, mierzył 142 – 161 – 18 cm miary taśmowej. Jak pisał 
Hackl [1938], był zinbredowany na Gorala, a poza tym stanowił 
bośniacko-orientalną krzyżówkę, choć wyglądał bardziej na konika 
bośniackiego. Miał dobry fundament, zwłaszcza nadpęcie, ale brako-
wało mu długości i postawności.

W 1938 roku krył także syn Hryboka. Hackl [1938] twierdził, że jego 
matką była klacz 341 Goral I-14 II (Buksi – 71 Goral I-14 po Goral I cz.). 
Ogier ten prawdopodobnie nosił więc imię Goral I-14 II lub ewentu-
alnie Goral I-14 III. Był kasztanowaty, urodził się w 1935 roku w Ban-
tapuszta, w wieku niecałych trzech lat mierzył 141–160–18,2 cm miary 
taśmowej. Wywodził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 2 Kittka.

Według zachowanych dokumentów konie z Bantapuszta nie ode-
grały żadnej roli w późniejszej hodowli koni huculskich.

W 1938 roku Węgrzy zajęli obszar Rusi Zakarpackiej i tym samym 
przejęli czechosłowacką stadninę w Turja Remety.
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W czasie okupacji hitlerowskiej z terenu Huculszczyzny wywieziono 
do Niemiec ponad 70 tysięcy koni (oczywiście nie tylko huculskich), 
w tym najcenniejszy materiał hodowlany. Na Huculszczyźnie pozo-
stało nie więcej niż 5–10% koni w porównaniu z okresem przedwo-
jennym.

W latach 1939–1944, podczas okupacji niemieckiej, hodowlą koni 
na terenie Polski zarządzał Gustav Rau, pełnomocnik Wehrmachtu 
do spraw hodowli koni i stadnin. Szczególnym uznaniem Rau cie-
szyły się hucuły, którymi zachwycał się również major Heinz Brandts, 
niemiecki komendant Stada Ogierów w Drogomyślu. Dlatego też 
wspólnie pracowali nad stworzeniem w Beskidach koło Żywca 
nowego ośrodka hodowli koni huculskich.

W 1939 roku ogiery z Państwowego Stada Ogierów w Sądowej 
Wiszni przeniesiono do Klikowej, a następnie do Drogomyśla. Było 
wśród nich 12 ogierów huculskich. Wszystkie ogiery były w złej kon-
dycji fizycznej. W Drogomyślu każdy z dorosłych masztalerzy był 
odpowiedzialny za trzy ogiery, natomiast młodsi stajenni mieli pod 
opieką po dwa hucuły.

W 1940 roku uznano, że okrąg stada Drogomyśl obejmuje zbyt roz-
legły obszar. Po tym, jak Sądowa Wisznia znalazła się w zasięgu wła-
dzy rosyjskiej, na południowym wschodzie Rzeszy brakowało dużego 
stada. Na miejsce nowego stada wybrano Dębicę (stado zaczęło dzia-
łalność w 1942 roku), gdzie przekazano część ogierów z Sądowej Wiszni.

8
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Stado Ogierów w Drogomyślu organizowało co roku parady ogie-
rów. Pierwsza odbyła się na ogromnym placu w Pszczynie w 1940 roku. 
W paradzie tej wzięła udział grupa młodzieży z organizacji Hitler-
jugend, która miała za zadanie pokazać, jak łatwo w krótkim czasie 
nauczyć się jazdy na koniach huculskich. W 1943 roku syn komen-
danta Heinza Brandtsa, Ehrenfried, wtedy ośmioletni, wystąpił na 
paradzie ogierów w Bielsku, ubrany w uniform masztalerza, dosia-
dając ogiera huculskiego 551 Polan. Ogier w czasie tego pokazu wyko-
nywał różne sztuczki, między innymi kładł się i wstawał z jeźdźcem.

Około 1940 roku Niemcy ulokowali w znajdujących się wów-
czas pod ich zarządem dobrach arcyksiążęcych w Żywcu stadninę 
koni huculskich. Klacze kryto ogierami przychodzącymi na sezon 
kopulacyjny ze stada w Drogomyślu. Konie przebywały w majątku 
w Korbielowie. Wypasano je na miejscowych pastwiskach. Należy 
przypuszczać, że część lub cała stadnina, okresowo działała w miej-
scowości Sporysz, obecnie włączonej do miasta Żywiec.

Niemcy zabrali ze stadniny w Łuczynie 17 klaczy huculskich (wraz 
ze źrebiętami: 4 ogierkami i klaczką) i 3 ogiery. Jak podaje Brandts 
[2008], z raportu Rau z dnia 19 maja 1941 roku wynika, że był wśród 
nich kary ogier 515 Goral III-10 (po Goral III rum.), najlepszy z ogierów 
rozpłodowych, jaki był wówczas w hodowli hucułów. Łączył w sobie 
najlepsze prądy krwi. Brandts [2008] twierdzi jednak, że inne źródła 
podawały, iż ogier ten, zakupiony w Siedmiogrodzie, nie był typowym 
hucułem, lecz uszlachetnionym arabem. Konie te miały zostać uloko-
wane w nowo zakładanej stadninie hucułów w należącej do Turyngii 
części Röhn. Ponieważ nikt nie chciał wydać gwarancji odbioru koni, 
władze Żywca w porozumieniu z zarządem Generalnej Guberni zaku-
piły wszystkie 20 sztuk.

Brandts [2008] pisze, że kierownictwo nad hodowlą hucułów objął 
nowy w Żywcu powiatowy lekarz weterynarii, dr Wendling, który 
przedtem pełnił w Łuczynie funkcję kierownika hodowli hucułów. 
Deskur i Tomczyk-Wrona [2003] podali, że stadninę nadzorował 
Wagner, Niemiec rumuńskiego pochodzenia. Ponieważ jednak opie-
rali się na relacjach ustnych starych mieszkańców Korbielowa, być 
może chodzi o tą samą osobę.

W 1942 roku major Brandts wyruszył do Rumunii i w Karpaty Lesi-
ste. Z pomocą dr Wendlinga dostarczył z Karpat 30 klaczy huculskich, 
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z czego 20 (w tym 3 pochodzące z Łuczyny) przeznaczono dla Korbie-
lowa. Tym samym ich liczba wzrosła tam do 37 klaczy. 10 klaczy wzięli 
zainteresowani prywatni hodowcy.

Jak podali Deskur i Tomczyk-Wrona [2003], wedle zapisów z nie-
mieckiego rejestru ogierów państwowych (Hengstregister) w stad-
ninie w Korbielowie były użytkowane najlepsze ogiery. W roku 1942 
używa ny był tam pochodzący z Huculszczyzny ogier 551 Polan. 
Prawdopodobnie dał on dobre potomstwo, gdyż w roku 1944 użyto 
go ponownie.

W 1943 roku stały w Korbielowie również ogiery wyhodowane 
na Huculszczyźnie: jasnogniady Siebenter ex Szybenyj (Hroby I-4 – 
470 Szachrajka po 419 Goral-13) urodzony w 1932 roku u Michała 
Kikińczuka w Żabiem, o wymiarach 142–168–18 cm miary taśmowej, 
i Goral (Magór – klacz huculska z Żabiego) urodzony w 1935 roku 
u M. Gesieckiego w Żabiem. W Korbielowie był także użytkowany 
w 1944 roku wspomniany 515 Goral III-10.

16 lipca 1943 roku władze niemieckie znów wprowadziły ogiery 
do Sądowej Wiszni. Trafiła tam część ogierów z Dębicy. Były wśród 
nich konie huculskie.

Niemiecki urzędnik Gerhard von Jordan, który w latach 1941–1942 
był zatrudniony we Lwowie w wydziale rolnictwa dystryktu galicyj-
skiego, twierdził [2004], że gdy Huculszczyzna znajdowała się pod 
zarządem niemieckim, Gustav Rau wielokrotnie odwiedzał Żabie, 
stanowiące wtedy centrum hodowli koni huculskich. Organizował 
też pokazy ogierów i klaczy oraz pomagał chronić zwierzęta i ich 
właścicieli przed komisjami poborowymi koni.

W latach 1941–1944 państwowe ogiery huculskie stacjonowały 
w Białce, Drogomyślu, Dębicy, Starogardzie i Sądowej Wiszni. Dokład- 
ne dane dotyczące liczby ogierów znajdujących się w poszcze-
gólnych miejscach przedstawiono w tabeli 27. Przeważnie były to 
ogie ry wyhodowane na Huculszczyźnie. Wyjątek stanowiły stojące 
w Drogomyślu trzy ogiery urodzone w 1941 roku w Korbielowie. Były 
to: gniady Menczol (Ousor – Hroby VI-4 po Hroby VI rum.), gniady 
Pilsko (Goral III rum. – 166 Pietrosu-6 po Pietrosu) i skarogniady 
Ujsoly (Hroby VIII rum. – Ousor-3 po Ousor). Ogiery te wywodziły 
się ze stadniny w Łuczynie, pochodziły od klaczy tam pokrytych 
i sprowadzonych do Korbielowa na przełomie lat 1940 – 1941.
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Jak podają Brzeski i in. [1988], w 1941 roku spośród 19 uznanych 
prywatnych ogierów huculskich na konkretne powiaty przypadały 
następujące ich liczby: Jasło – 4, Krosno – 4, Nowy Sącz – 6, Nowy 
Targ – 1 i Sanok – 4. W 1942 roku w dystrykcie krakowskim było 
16 prywatnych uznanych ogierów, w tym w powiatach: Jasło – 2 
(Bajarz, Hryć), Krosno – 1 (Mokrysz), Nowy Sącz – 6 (Basior, Gacek, 
Gil, Haracz, Hejnał, Janosik), Nowy Targ – 1 (Bis), Przemyśl – 2 
(Kobziarz, Hawroń) i Sanok – 4 (Bury, Gołąb, Hulak i Mir).

Do 1944 roku na terenie Polski według Brzeskiego i in. [1988] 
działa ły uznane ogiery z  hodowli prywatnej: siwy Janosik 
(420 Goral – NN), urodzony w 1924 roku w Limanowej, o wymiarach 
146–172–18 cm; ciemnomyszaty Gacek (490 Goral-12 – Giga po NN) 
urodzony w 1929 roku w Pawełczu, o wymiarach 133–160–18,5 cm; 
kasztanowaty Gil (680 Smyk – NN) urodzony w 1935 roku, o wymia-
rach 140–167–19 cm i także kasztanowaty Haracz (680 Smyk – Brenia 
po NN) urodzony w 1936 roku, o wymiarach 139–159–18 cm, oraz inne, 
których dokładne dane się nie zachowały. W 1944 roku w hodowli 
terenowej użyto także ogiery takie jak: ciemnogniady 628 Płoskij 
(Burkut – Senycia po NN) urodzony w 1939 roku w Żabiem, o wymia-
rach 135–165–18 cm i kary Bażant (Burek – klacz po 410 Goral-4).

Ogiery z Dębicy i Sądowej Wiszni ewakuowano latem 1944 roku. 
Wiele z nich dotarło wiosną 1945 roku do niemieckiej miejscowości 
Grabau. Nie wiadomo, czy były wśród nich hucuły.

Stadnina koni huculskich w Korbielowie nie odegrała żadnej 
roli w hodowli koni, chociaż w okresie II wojny światowej była 
największą w Polsce stadniną tej rasy. Na początku 1945 roku ewa-
kuowano ją razem z prawie całym Stadem Ogierów z Drogomyśla 
i pracującą tam ludnością pochodzenia niemieckiego. Ewakuowane 

rok Białka Dębica Drogomyśl Starogard
Sądowa 
Wisznia

razem

1941 1 – 10 2 – 13

1942 2 14 5 – – 21

1943 2 17 5 – – 24

1944 2 11 8 – 9 30

Tabela 27. 
Liczba ogierów huculskich 
na punktach kopulacyj-
nych na terenach Polski 
w latach 1941–1944 według 
Brzeskiego i in. [1988]
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konie na początku kwietnia dotarły do Drezna. Część z nich przeka-
zano Zakładowi Remontu Koni w Torgau, gdzie najprawdopodob-
niej zginęły podczas ataków z powietrza na mosty na Łabie. Część 
koni przekazano wojsku niemieckiemu. Dwa ogiery zginęły w cza-
sie ataku bombowego na Drezno. Z Drezna konie przeszły do Czech, 
do miejscowości Doksy i Mimon. Na pewno wiadomo, że do Doksy 
dotarł jeden ogier huculski. W nocy z 8 na 9 maja rosyjskie oddziały 
zrabowały konie, które znajdowały się w Czechach.

Ostatnie ogiery ewakuowano z Drogomyśla w maju, a razem 
z nimi dwie klacze huculskie należące do pani Hegenscheidt z Ornon-
towic. Jedną z klaczy utracono w czasie ewakuacji. Oddaliła się z miej-
sca postoju i była potem widziana pod siodłem rosyjskiego żołnierza. 
Stracono także kilka ogierów. Pozostałe konie dotarły do Bystrzycy 
Kłodzkiej, ale w końcu także wpadły w ręce wojsk sowieckich. Major 
Heinz Brandts dostał się do niewoli w Czechosłowacji, gdzie został 
stracony.

Jak podaje Brandts [2008] (syn majora), tylko jeden ogier z Drogo-
myśla zapoczątkował znaczącą linię krwi. Był to ogier huculski 
551 Polan.

Nie wiadomo, gdzie podziewał się przez cały okres wojny gnia-
dosrokaty ogier Zelenyj (410 Goral-4 – Zielonka po 461 Hroby I-4), 
ponieważ w dostępnych współcześnie dokumentach odnajduje się 
dopiero w 1950 roku. Należy podejrzewać, że nie mógł być ewaku-
owany razem z ogierami z opisanych wcześniej stad ogierów, ponie-
waż z tamtych koni żaden do Polski nie wrócił. Być może więc został 
wcześniej wybrakowany i przeżył wojnę pod opieką prywatną.

W czasie wojny działała stadnina w Łuczynie w Rumunii, która 
10 marca 1941 roku została przeniesiona do Sambata de Jos, gdzie póź-
niej były hodowane lipicanery. Nadal kryły tam ogiery Hroby VIII, 
Goral III, Goral IV i Ousor (do 1943 roku). Od 1942 roku zaczął być 
użytkowany ogier Pietrosu I (Pietrosu – 103 Hroby III-6 po Hroby III), 
urodzony w 1935 roku w Łuczynie, wywodzący się z rodziny żeń-
skiej klaczy 3 Tatarca. Od 1944 roku zaczęły być użytkowane ogiery 
Goral V (Goral III – 85 Manaila po NN), gniady, urodzony w 1938 roku 
w Łuczynie, i Ousor I (Ousor – 67 Hroby III-4 po Hroby III), urodzony 
w 1937 roku w Łuczynie, wywodzący się z rodziny rumuńskiej klaczy 
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4 Chitca. Stadnina w Łuczynie w 1943 roku stała się jednostką samo-
dzielną, niezależną od Radowiec.

W latach wojny działała również stadnina w Topolczankach w Cze-
chosłowacji pod kierownictwem Jána Zbořili. Nadal kryły tam ogiery 
Goral III (do 1942 roku) i Gurgul  I (do 1941 roku). W latach 1943–1944 
użytkowane były ogiery Goral IV (Goral I – 56 Hroby I-8 po Hroby I), 
urodzony w 1934 roku w Turja Remety, z rodziny klaczy 4 Kamionka, 
i Gurgul II (Gurgul – 269 Hroby I-4 po Hroby I), urodzony w 1933 roku 
w Topolczankach, z rodziny klaczy 2 Kittka. W 1945 roku postępująca 
Armia Czerwona zabrała oba te ogiery jako konie wierzchowe. Według 
Šramko [2011] we wrześniu 1944 roku w Topolczankach znajdowały się 
2 ogiery huculskie, 11 klaczy i 23 sztuki młodzieży (13 ogierków i 10 kla-
czek), a w maju 1945 roku pozostało tylko 9 klaczy i 15 sztuk młodzieży 
(12 ogierków i 3 klaczki).

Wojna przyniosła duże straty w hodowli koni huculskich w Czecho- 
słowacji. Konie huculskie były używane w wojsku jako konie juczne 
i transportowe. Oddały nieocenione usługi dla I Czechosłowackiego 
Korpusu Armijnego w operacji dukielsko-preszowskiej (największej 
operacji górskiej w czasie II wojny światowej). Dowódcą tego kor-
pusu był Ludvík Svoboda, późniejszy czeski minister obrony narodo-
wej (1945–1950), wicepremier (1950–1951) i prezydent (1968–1975). Kiedy 
po drugiej wojnie światowej chciano zlikwidować hodowlę koni 
huculskich, Svoboda zdecydowanie się temu sprzeciwił i pozwolił 
na utrzymanie jej w sektorze państwowym.

Stadnina w Turja Remety działała pod administracją węgierską. 
W Turja Remety i w hodowli terenowej na Rusi Zakarpackiej wszyst-
kie konie były rejestrowane i znakowane. Jak podał Budionny [1950], 
od 1939 roku wszystkim zarejestrowanym koniom na lewym biodrze 
wypalano literę „R”, a po lewej stronie kłębu trójkąt. Ponadto w latach 
1939–1942 na lewym policzku wypalono jedną lub dwie poziome kre-
ski, co oznaczało I lub II klasę, a na prawym policzku trzy cyfry, jedna 
pod drugą, oznaczające: numer rejonu pochodzenia, numer w księ-
dze stadnej i rok urodzenia. Od 1942 roku wszystkie osobniki I klasy 
na lewej stronie kłębu miały wypalaną węgierską koronę i literę „K”, 
następnie numer matki i rok urodzenia, a u starszych hucułów pod 
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numerem matki wypalano jeszcze numer konia w księdze stadnej. 
W Turja Remety odsadkom z prawej strony pod siodłem wypalano 
numery, litery „TR” (Turja Remety), nad nimi koronę, a z lewej strony 
pod siodłem litery, od których zaczynało się imię ojca. Po dwóch 
latach źrebiętom przeznaczonym do remontu stada dopalano na 
lewej stronie kłębu koronę i numer lub sam numer.
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Hodowla w latach 1945–1978

9.1. Hodowla w Polsce

W wyniku II wojny światowej hodowla koni huculskich poniosła 
ogromne straty. Główny teren hodowli koni huculskich (wojewódz-
two stanisławowskie) po 1945 roku znalazł się poza granicami Polski, 
a Małopolski Związek Hodowców Koni we Lwowie, który tę hodowlę 
prowadził, również przestał istnieć wraz z całą dokumentacją i księ-
gami hodowlanymi. W ten sposób bardzo nieznaczna liczba urato-
wanych koni huculskich pozostała przeważnie bez żadnych doku-
mentów stwierdzających ich pochodzenie.

Po wojnie Polska dysponowała bardzo szczupłym materiałem 
hodowlanym. Hodowla terenowa była prowadzona głównie na 
południu, na terenach byłych powiatów: gorlickiego, limanowskiego, 
nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego. Poza nielicznymi 
prywatnymi końmi Polska posiadała grupę 6 klaczy huculskich 
zakupionych do Stadniny Koni w Racocie154 przez jej ówczesnego 
kierownika Stefana Alexandrowicza z przeznaczeniem do pracy 
w ogrodzie (z grupy racockiej wywodzą się późniejsze założycielki 
rodzin żeńskich Czeremcha i Nakoneczna) oraz stawkę 12 klaczy 
i jednego ogiera przekazanych Polsce z terenu Niemiec.

154 Racot – stadnina koni. Zakład Chowu Koni założono w tym miejscu w 1925 roku. 
Trzy lata później na mocy dekretu Ministra Rolnictwa i Reformy Rolnej został on prze-
kształcony w Państwową Stadninę Koni. Obecnie w stadninie hodowane są konie wiel-
kopolskie i szlachetnej półkrwi.

9
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Śliż [2008] podaje, że w styczniu 1946 roku mjr dr Henryk Harland, 
który po wyzwoleniu z obozu w Dössel objeżdżał Niemcy w poszuki-
waniu polskich koni, a po powstaniu Stadnin Polskich w Niemczech 
pełnił tam funkcję zastępcy kierownika, otrzymał list od dr. Falka, kie-
rownika Państwowej Stadniny Altefeld, położonej w amerykańskiej 
strefie okupacyjnej Niemiec. Proponował on Polakom nabycie w dro-
dze wymiany za konie zimnokrwiste (Niemcy dowiedzieli się, że pol-
skie stadniny mają na zbyciu taki materiał) stawki koni szlachetnych. 
Rzeczywiście, Zarząd Stadnin Polskich w Niemczech był w posiada-
niu grupy wybrakowanych koni ciężkich pochodzących z różnego 
rodzaju krzyżówek. Strona polska zainteresowała się tą propozycją. 
Mjr Harland obejrzał konie – okazało się, że chodziło o liczącą około 
60 sztuk stawkę klaczy głównie arabskich z węgierskiej stadniny 
w Bábolnej, ale także klaczy półkrwi arabskiej, klaczy lipicańskich 
i hucułów. Choć Niemcy nie dysponowali dokumentami potwierdza-
jącymi pochodzenie koni, nie przewidywano większych problemów 
z identyfikacją poszczególnych zwierząt ze względu na posiadane 
przez nie palenia. Zwierzęta te amerykańskie władze okupacyjne skie-
rowały do znajdujących się w Marburgu Zakładów Behringa (Behrings- 
werke), wówczas stanowiących część koncernu IG Farben. Miały one 
zostać wykorzystane do produkcji surowicy przeciwbłonniczej.

Śliż [2008] pisze, że przedstawiciele amerykańskich władz okupa-
cyjnych dysponowali dość dowolnie węgierskimi końmi, ponieważ 
uważano je za zdobycz wojenną. Niektóre egzemplarze wysłano 
do USA, a inne właśnie do wytwórni szczepionek. Okoliczności 
zdawały się sprzyjać zawarciu transakcji. Wytwórnia w Marburgu 
gotowa była znajdujące się w jej posiadaniu konie wymienić. Zwią-
zek hodowców koni elektoratu Hestji (Kurhessisches Pferdestamm- 
buch e.V.) poszukiwał ciężkich koni do pracy oraz hodowli, był 
więc zainteresowany zwierzętami, których z kolei Polacy chcieli 
się pozbyć. Podjęto negocjacje w sprawie zakupu i mimo pewnych 
trudności udało się ostatecznie dojść do porozumienia. Najpierw 
15 lutego 1946 roku strona polska zawarła, za zgodą odpowiednich 
urzędników amerykańskich władz okupacyjnych, umowę z Heskim 
Związkiem Hodowców, reprezentowanym przez jego przewodni-
czącego Josefa Günthera, oraz Zakładami Behringa, w imieniu któ-
rych występowali dr Albert Demnitz i prof. Schmidt. Na jej mocy 
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wytwórnia początkowo miała otrzymać 181 koni nadających się do 
wytwarzania surowicy (miały być to zwierzęta w dobrej kondycji 
fizycznej, w wieku 4 – 10 lat, o wadze około 450 – 600 kg), w zamian 
oddając 55 koni gorącokrwistych, 16 hucułów (ogiera i 15 klaczy) 
i 2 źrebaki. Koszty transportu do i z Marburga zobowiązał się pokryć 
Heski Związek Hodowców. Przy wymianie ustalono następujące 
przeliczenie: w przypadku koni szlachetnych za jednego przewidy-
wano przekazanie trzech innych zdatnych do produkcji szczepionek, 
natomiast dla hucułów zastosowano przelicznik jeden do jednego. 
Pozyskane z zakładów Behringa zwierzęta mieli następnie przejąć 
Polacy, odnośna umowa została podpisana w Grabau 28 lutego mię-
dzy Heskim Związkiem a Zarządem Stadnin Polskich w Niemczech 
reprezentowanym przez mjr. Harlanda. Dzięki temu porozumieniu 
Polacy mieli otrzymać 58 klaczy gorącokrwistych i jednego ogiera 
oraz grupę hucułów (14 klaczy, ewentualnie 12 klaczy i ogiera, wybra-
nych ze stada liczącego 28 sztuk przez mjr. Harlanda i Zdzisława 
Hroboniego). W zamian dostarczono 97 zwierząt: 51 koni pochodze-
nia belgijskiego (30 w wieku 3 lat i starszych, 15 mających od roku do 
2 lat oraz 6 w wieku od 6 miesięcy do roku) a także 46 mieszańców. 
Przyjmowany parytet, przewidujący za jedną klacz arabską 3 konie, 
a potem 2,5 konia pochodzącego z krzyżówki, obniżono do 1,5. Decy-
zję tę uzasadniono faktem, iż 25 matek objętych transakcją przekro-
czyło już 10 rok życia, co umniejszało ich wartość. Wydatki związane 
z transportem ostatecznie miały ponosić obie strony.

W okresie między 15 a 28 lutego konie węgierskie przeprowadzono 
z Marburga do Altefeld i Mansbach (amerykańska strefa okupacyjna), 
skąd miały zostać wyeksportowane do Grabau oraz Schönböcken 
(angielska strefa okupacyjna). W zamian miały tam zostać wysłane 
sprzedane konie polskie. Zwierzęta szczęśliwie dotarły do miejsc prze-
znaczenia i wydawało się, że sprawa została już załatwiona. Jeszcze 
w 1946 roku od nabytych klaczy polskie stadniny dochowały się około 
25 źrebiąt. Polacy nadali koniom nowe imiona: klaczom pochodzą-
cym z Bábolnej zaczynające się na literę B, natomiast hucułom na W, 
ponieważ pochodziły z Węgier. W lecie losem koni z Marburga zain-
teresował się niechętny Polakom amerykański płk John H. Allen zaj-
mujący się sprawami restytucji. Twierdził, że konie bezprawnie prze-
transportowano z amerykańskiej do brytyjskiej strefy okupacyjnej 
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i podważył legalność transakcji. Wywiązał się długi spór. W sprawę 
zaangażowała się Polska Misja Wojskowa w Berlinie. Polacy tłuma-
czyli, że weszli w posiadanie koni zgodnie z prawem. Argumento-
wali też, że gdyby pozostały one w Marburgu, już dawno zostałyby 
zgładzone. We wrześniu sprawa wydawała się przegrana. Brytyjskie 
władze okupacyjne poleciły zwrócić zwierzęta Amerykanom. Zarzą-
dowi Stadnin Polskich udało się uzyskać kilkutygodniowe odroczenie 
wykonania tej decyzji, celem wniesienia protestu.

W tym czasie Harland z ówczesnym komendantem Stadnin 
Polskich w Niemczech, ppłk. Stefanem Zamoyskim, zdecydowali się 
na desperacki krok. Na własną odpowiedzialność dołączyli konie 
węgierskie do transportów polskich stadnin wysyłanych wówczas 
do Polski drogą morską statkami „Helgoland” i „Askania”. Zwierzęta 
udało się szczęśliwie przemycić. Po zakończeniu operacji obaj oficero-
wie złożyli meldunki, w których wyjaśnili motywy swego postępowa-
nia. O dziwo, działania te nie pociągnęły za sobą żadnych reperkusji. 
Udało się załagodzić zadrażnienia i wyjaśnić kwestie formalne. W ten 
sposób, w dużej mierze dzięki energii oraz osobistemu zaangażowa-
niu Henryka Harlanda i Stefana Zamoyskiego, udało się nie tylko 
ocalić, ale i sprowadzić do Polski niezwykle wartościową partię koni. 
Hucuły zostały początkowo umieszczone w Kwilczu, a następnie 
w Stadninie Koni Janów Podlaski155. Klacze arabskie trafiły do stad- 
nin w Michałowie156, Nowym Dworze157 i Albigowej158. Pod koniec 
1951 roku 15 klaczy arabskich zwrócono władzom węgierskim. W Polsce 
pozostał natomiast ich przychówek.

155 Stadnina Koni Janów Podlaski – istniejąca od 1817 roku pierwsza na ziemiach 
polskich państwowa stadnina koni. Od 1924 roku specjalizuje się w hodowli koni czystej 
krwi arabskiej.

156 Stadnina Koni Michałów została założona w 1953 roku. Hodowane są tam konie 
czystej krwi arabskiej oraz konie półkrwi maści tarantowatej.

157 W momencie wybuchu II wojny światowej Józef Gozdawa-Tyszkowski zarządzał 
stadniną koni czystej krwi arabskiej w Starym Siole. Wiosną 1944 roku wycofujący się 
Niemcy zarządzili ewakuację tej stadniny. Po długiej i dramatycznej tułaczce Gozdawa-

-Tyszkowski znalazł się, wraz z nieliczną już grupą koni, z powrotem w Polsce. Przybył 
z nimi w 1946 roku do Nowego Dworu koło Żywca. Założono tam stadninę koni arab-
skich, której został kierownikiem. Pełnił tę funkcję aż do likwidacji stadniny w 1960 roku.

158 Stadnina Koni Albigowa została założona w 1927 roku przez ordynata łańcuc-
kiego Alfreda III Potockiego. Po II wojnie światowej upaństwowiona działała jeszcze 
do 1966 roku i hodowała konie czystej krwi arabskiej.
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Ogierem huculskim otrzymanym w ramach wymiany był ciem-
nomyszaty Wujek ( jak można sądzić z paleń, z rodu Gorala), uro-
dzony w 1942 roku, o wymiarach 137–168–19 cm. W księdze stadnej 
został opisany jako syn ogiera Goral Radowce po Goral, nie wiadomo 
jednak, którego spośród licznych synów Gorala urodzonych w pod-
legającej Radowcom Łuczynie był naprawdę potomkiem. Zważyw-
szy na fakt, że Wujek pochodził z Węgier, można przypuszczać, że 
mógł być potomkiem jednego z ogierów kryjących w Bantapuszta: 
Gorala I-2 (Goral I – 52 Goral po Goral), Gorala I-3 (Goral I – 29 Hroby 
po Hroby), Gorala I-4 (Goral I – 69 Miszka I po Miszka I) lub syna 
Buka (od Darwin II po Goral I-4). Mógł też ewentualnie pochodzić 
po kryjącym w Turja Remety ogierze Goral III (Goral I – 17 Hroby I-8 
po Hroby I), a co za tym idzie, mieć założyciela rodu Gorala głębiej 
w rodowodzie, niż wskazywałby na to zapis z polskiej księgi stad-
nej. Wszystko to są jednak tylko przypuszczenia. Jackowski [2006a] 
podaje, że niektórzy uważają, że ogier ten nie był koniem huculskim 
czystej rasy, lecz mieszańcem z koniem zimnokrwistym.

W skład grupy klaczy wchodziły najprawdopodobniej: myszata 
Waga (urodzona w 1930 roku, o wymiarach 139–170–17,5 cm), Warta 
Huculska (urodzona w 1942 roku), myszata Waśka (urodzona w 1937 
roku, o wymiarach 139–168–18 cm), kara Wełna (urodzona w 1931 roku), 
gniada Wera (urodzona w 1931 roku, o wymiarach 140–166–18 cm), 
myszata Wędrowna (urodzona w 1933 roku, o wymiarach 132–167–17 cm, 
uznana później za konika polskiego), gniada Węgierka (urodzona 
w 1934 roku), ciemnogniada Wilija (urodzona w 1941 roku), gniada 
Wiosna (urodzona w  1937 roku), myszata Wołga (urodzona 
w 1936 roku), kara Wrona (urodzona w 1934 roku, o wymiarach 
136–177–18 cm), jasnogniada Wyderka159 (od Wydra, urodzona 
w 1946 roku), gniada Wydra (urodzona w 1929 roku). Nigdy nie usta-
lono ich pochodzenia.

Z grupy z Węgier wywodziły się założycielki kolejnych rodzin 
żeńskich: Wrona, Wołga i Wydra. Przez pewien czas istniała także 
nadzieja na powstanie rodziny Wery. Swoje miejsce w hodowli 

159 W I tomie księgi stadnej koni huculskich z 1962 roku podano, że Wyderka uro-
dziła się w SK Racot. Można więc sądzić, że klacze z Węgier przebywały w 1946 roku 
w Racocie. Nie udało mi się jednak znaleźć informacji o tym w literaturze.
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zaznaczyły też późniejsze matki znaczących ogierów, Węgierka 
i Wilija.

Według Krzemienia i Kario [1991] w 1946 roku w rejestrach 
koni zarodowych były 3 ogiery i 2 klacze huculskie. U Brzeskiego 
i in. [1988] znajdziemy jednak również informację, że w 1946 roku 
w województwie krakowskim było 14 licencjonowanych ogierów 
huculskich, rozmieszczonych w następujących powiatach: Nowy 
Sącz – 6, Nowy Targ – 3 i po jednym w powiatach: Biała, Kraków, Lima-
nowa, Miechów i Wadowice.

Brzeski i in. [1988] podali także, że w 1950 roku w rejestrach koni 
zarodowych było 12 ogierów i 23 klacze huculskie.

W 1950 roku założono stadninę koni huculskich w Jodłowniku 
w powiecie limanowskim. Rozpoczęcie pracy hodowlanej po wojnie 
i założenie stadniny było zasługą znanego miłośnika i znawcy koni 
rasy huculskiej, Michała Holländra. Do stadniny trafiły nieliczne 
konie, które chociaż trochę przypominały hucuły i które udało się 
po wojnie pozbierać. Były to zwierzęta zakupione od właścicieli pry-
watnych bądź przejęte w ramach uwłaszczenia przez państwo. Ze 
względu na sprzyjające dla górskich koni środowisko przeniesiono 
tam także klacze z Janowa Podlaskiego i Racotu. Pierwszym dyrek-
torem stadniny koni huculskich i jej faktycznym organizatorem 
został inż. Pisulewski. Jak podał Jackowski [2001b], pod kierunkiem 
Pisulewskiego stadnina w Jodłowniku zaczęła odnosić pierwsze 
sukcesy hodowlane. Stamtąd pochodziły pierwsze ogiery oddane 
do Państwowego Stada Ogierów i wiele wartościowych matek 
stadnych.

W hodowli państwowej w Polsce w okresie powojennym źrebię-
tom z danego rocznika zaczęto nadawać imiona na kolejne litery 
alfabetu. Źrebięta z hodowli terenowej otrzymywały zazwyczaj 
imiona na pierwszą literę imienia ojca.

W 1953 roku Jan Żur z Chabówki zakupił w PSO Drogomyśl dwa 
ogiery: skarogniadego Bijoka Khc 3 (Wujek – Wilija po NN) i karego 
Baszkira Khc 1 (Wujek – Waśka po NN). Żur jako pierwszy założył 
hodowlę koni tej rasy w terenie. Potomkowie Bijoka występują w pol-
skiej populacji koni huculskich do dziś, natomiast Baszkir nie zosta-
wił po sobie potomstwa od klaczy huculskich. Do pionierów hodowli 
koni huculskich w terenie należeli również: Franciszek Michalin 
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z Kurowa, Stanisław Jeleń z Mszalnicy i Władysław Majchrowicz ze 
Skawy.

W 1953 roku uznane ogiery huculskie w województwie krakow-
skim pokryły łącznie 147 klaczy. W roku tym konie z Jodłownika 
przeniesiono do Tylicza leżącego 6 km od Krynicy, do gospodarstwa 
należącego do Zespołu Państwowej Stadniny Koni Chyszów, poło-
żonego wyżej, na gruncie o bardziej skalistym podłożu. Stadnina 
w Tyliczu miała około 1500 hektarów areału, z czego na grunty orne 
przypadało 285 hektarów. Pastwiska dla koni huculskich położone 
były na wysokości od 700 do 850 m n.p.m.

W 1954 roku w Tyliczu było 25 klaczy i 42 sztuki młodzieży. 
W 1958 roku w stadninie znajdowało się 31 matek rasy huculskiej, 
2 ogiery czołowe i 45 sztuk młodzieży. Oprócz koni stadnina utrzy-
mywała około 500 owiec rasy cakiel160 i wychowalnię jałowizny161 
rasy czerwonej polskiej162 w gospodarstwie Izby.

Dawki pokarmowe ze stadniny w Tyliczu stosowane w żywieniu 
koni huculskich pod koniec lat 50. przedstawiono w tabeli 28.

Materiał klaczy w Tyliczu w 1958 roku był wciąż różnorodny 
i według Cywińskiego [1958] można go było podzielić na dwie grupy: 
o kalibrze większym i mniejszym. Do kalibrowych można było zali-
czyć klacze: myszata Brodnica Khc 6 (Wujek – Wrona po NN), gniada 
Chabera Khc 10 (Wujek – Wera po NN), myszata Ewa Sroczka Khc 13 
(Wujek – Sroczka po NN), myszata Fosówka Khc 17 (Bajarz – Gosposia 
po Gacek III), gniada Giemza Khc 45 (Wujek – Laliszka po NN), jasno-
myszata Głodówka (Wujek – Grzęda kn. po Myszak kn.) ostatecznie 
wpisana do księgi stadnej koników polskich pod numerem Kkn 7, 
myszata Grań Khc 26 (Murzynek – Gostka po Smyk), myszata Grzęda 
(Myszak kn. – Muszka kn. po NN) wpisana potem do księgi stadnej 
koników polskich pod numerem Kkn 10, gniada Hadynka Khc 31 
(Wujek – Asta po Kapitan), gniadosrokata Kołomyjka Khc 38 

160 Cakle – dzieląca się na liczną grupę miejscowych odmian rasa prymitywnych 
owiec o wszechstronnej użytkowości, rozpowszechniona w Europie południowej. Owce 
te są wyjątkowo odporne na warunki klimatyczne i choroby. Odmiana cakiel podha-
lański objęta jest w Polsce programem hodowli zachowawczej.

161 Jałówka – młoda krowa (w wieku powyżej 6 miesięcy) przed pierwszym wycieleniem.
162 Czerwona polska – prymitywna polska rasa bydła w typie mięsno-mlecznym 

o umaszczeniu czerwonym w różnych odcieniach. Od 1999 roku objęta jest programem 
hodowli zachowawczej.
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(Czeremosz – NN), gniada Laliszka Khc 40 (NN – NN), gniadosrokata 
Pisanka (Jeleń II – Agatka po NN), myszata Waśka (NN – NN), jasno-
gniada Wyderka (NN – Wydra) i gniada Wydra (NN – NN). Średnie 
wymiary dla tej grupy wynosiły 137,2–166,7–17,4 cm. Do grupy drobniej-
szych należały klacze: gniada Bajkałka Khc 1 (NN – NN), karosrokata 
Buczyna Khc 7 (Czeremosz – Czeremcha konik czarnomorski po NN), 
siwa Choina Khc 11 (Gacek III – Czeremcha konik czarnomorski po 
NN), jasnomyszata Ekscentryczna Khc 12 (Wujek – Ryczka huc. kn. 
po NN), ciemnomyszata Fajka (Dysk kn. – Birula kn. po NN) wpi-
sana później do księgi stadnej koników polskich pod numerem Kkn 3, 
myszata Fałkowa Khc 14 (Bajarz – Brodnica po Wujek), karosrokata 
Fortaleza Khc 16 (Żelazny – Nakoneczna po NN), myszata Graż-
danka Khc 46 (Wujek – Gosposia po Gacek III), gniada Gosposia Khc 
23 (Gacek III – Jagoda po Smyk), ciemnogniada Hajnica Khc 32 (Pło-
skij – Gosposia po Gacek III), gniada Hałka (Płoskij – Czibi po Cze-
remosz), skarogniada Hreczecha Khc 47 (Płoskij – Pastuszka po 490 
Goral-12), gniada Jagoda (Smyk – Basia po NN), gniada Nakoneczna 
Khc 41 (NN – NN), myszata Nastka Khc 42 (Gacek III – Nakoneczna 
po NN) i myszata Wołga (NN – NN). Była to grupa klaczy bardziej 
typowych o średnich wymiarach 128–161–16,1 cm. 

grupa koni
owies otręby pszenne siano pastwisko okopowe

lato zima lato zima lato zima lato zima

ogiery czołowe 3 5 1 1 5 8 – 1

klacze karmiące 2 – 1 – 3 – 35 –

klacze źrebne – 2 – 1 – 8 – 3

klacze jałowe pracujące 2 3 0,5 – 4 6 – 3

klacze 3-letnie 2 3 0,5 – 3 6 30 3

klacze 2-letnie 2 2 0,5 0,5 2 5 25 3

klacze 1-roczne 2 2 0,5 0,5 2 6 25 2

ogierki 2-letnie 3 3 1 1 3 5 35 3

ogierki 1-roczne 3 3 0,5 1 3 7 25 3

odsadki 2 2 1 1 4 6 – 2

Tabela 28. 
Letnie i zimowe żywienie 
[kg] koni huculskich 
w SK Tylicz według 
Cywińskiego [1958]
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Pierwsza grupa klaczy miała, według Cywińskiego [1958], większe 
walory konia pociągowego i była poszukiwana przez górali z powia-
tów Nowy Targ i Nowy Sącz, natomiast zatracała cenne cechy konia 
huculskiego, takie jak duża szybkość w kłusie (jak na kuce) i suchość 
tkanki, a także potrzebowała większej ilości paszy. Druga grupa kla-
czy była drobniejsza, ale bardziej głęboka, dobrze związana, o dużej 
suchości, krótkonożna i bardzo dobrze wykorzystująca paszę. Zda-
niem Cywińskiego widoczny był w tej grupie duży wpływ koni orien-
talnych, szczególnie w budowie głowy (szerokie czoło i wklęśnięcie 
kości nosowej). Z grupy pierwszej znaczący wpływ na późniejszą 
hodowlę koni huculskich wywarły Brodnica, Fosówka, Giemza, 
Laliszka, Pisanka (rysunek 10) i Wydra, a z grupy drugiej Bajkałka, 
Buczyna, Fortaleza, Gosposia, Jagoda, Nakoneczna i Wołga.

Wspomniany wcześniej Wujek był pierwszym ogierem kryją-
cym większą liczbę klaczy. Był użytkowany aż do 1955 roku, naj-
pierw w Janowie Podlaskim, a potem w Jodłowniku i Tyliczu. Jak 

Rysunek 10. 
Gniadosrokata klacz 
Pisanka (Jeleń II – Agatka 
po NN) urodzona 
w 1940 roku (rys. Katarzy-
na Kwiecińska-Olszewska)
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stwierdził Jackowski [2002], koń ten dawał potomstwo masywne 
i kościste. W ciągu kilku lat zostawił po sobie 16 synów, z których 13 
zostało wcielonych do Państwowego Stada Ogierów.

W SK Jodłownik i SK Tylicz były użytkowane ogiery:
Bajarz, nieznanego pochodzenia, ciemnogniady, urodzony 

w 1939 roku, o wymiarach 138–161–18 cm. Według Hroboniego [1968] 
był typowym hucułem, mocnym, o bardzo dobrej tkance. Dał kilka 
wartościowych klaczy, których potomków można nadal znaleźć 
w polskiej populacji koni huculskich, ale nie zostawił syna, który 
mógłby przedłużyć jego ród. Krył w 1951 roku.

Jaspis konik polski Kkn 9 (Dysk – Perełka po NN), ciemnomy-
szaty, urodzony w 1948 roku w Zakładzie Doświadczalnym Insty-
tutu Zootechniki Grodziec, o wymiarach 131–168–17,5 cm. Otrzymał 
85 punktów bonitacyjnych163. Krył w 1951 roku. Jego potomstwo nie 
zostało użyte w hodowli koni huculskich.

Żelazny (Goral-4 – Zielonka po 461 Hroby I-4), gniadosrokaty, uro-
dzony w 1931 roku. To najprawdopodobniej ten sam koń, co opisy-
wany wcześniej ogier Zelenyj, choć nigdzie nie znalazłam informacji 
dotyczących zmiany imienia. Według Hackla [1938] hodowcą konia 
Zelenyj lub przynajmniej właścicielem jego matki był Jura Gierma-
niuk z Kriwopola. W I tomie Księgi Stadnej Koni Huculskich [1962] 
podano, że Żelazny urodził się w Krzyworowie. Nie skorygowano 
tego w erracie zamieszczonej w tomie II [1967], można jednak podej-
rzewać, że różnica w nazwie miejscowości jest drobną pomyłką w jed-
nym ze źródeł. Według Hackla [1938] jego wymiary wynosiły 144–159–
17,2 cm miary taśmowej, według Holländra – [1938a] 132–162–18,5 cm 
miary laskowej, natomiast w I tomie Księgi Stadnej [1962] podano, że 
jego wymiary wynosiły 132–160–17,5 cm. Według Hackla [1938] Zele-
nyj był zarabizowany, miał słabe, cofnięte lędźwie, był zbyt wyro-
śnięty i długonogi. Według Hroboniego [1968] Żelazny był drobnym 
ogierem, który nie mógł przyczynić się do poprawy wzrostu, kalibru 
i kościstości. Te sprzeczne opinie bynajmniej nie są dowodem na to, 
że opisywane były dwa różne konie, a raczej, że zmieniły się wymogi 

163 Bonitacja – ocena punktowa wartości użytkowej i hodowlanej. W przypadku 
koni zwierzę może uzyskać maksymalnie 15 punktów za typ (odpowiedni dla płci i rasy), 
50 za pokrój (w tym 5 za głowę i szyję, 15 za kłodę, 10 za nogi przednie, 10 za nogi tylne 
i 10 za kopyta), 20 za ruch (po 10 za stęp i kłus) i 15 za wygląd ogólny – czyli łącznie 100.
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stawiane koniom huculskim. Żelazny krył w latach 1950–1951. Nie 
zostawił następcy, jednak potomkowie jego córki, klaczy Fortaleza 
Khc 16 (od Nakoneczna po NN) występują w polskiej populacji koni 
huculskich do dzisiaj.

Murzynek Khc 24, nieznanego pochodzenia, kary, urodzony 
w 1944 roku, o wymiarach 141–168–19 cm. Otrzymał 71 punktów boni-
tacyjnych. Krył w 1952 roku. Dał dwie córki i dwóch synów, których 
potomków można było znaleźć w polskiej populacji koni huculskich 
do lat 60.

Tarpanik konik polski Kkn 14 (NN – Tarpanka II po NN), bułany 
z białą lewą tylną koronką i piętką, urodzony w 1945 roku u Jana 
Sopla w Bihale, o wymiarach 132–165–17 cm. Otrzymał 77 punktów 
bonitacyjnych. Krył w latach 1952–1953. Jego potomstwo nie zostało 
użyte w hodowli koni huculskich.

Płoskij (Burkut – Senycia po NN), ciemnogniady, urodzony 
w 1939 roku w Żabiem, o wymiarach 135–165–18 cm. Ogier z rodu 
Gorala. Krył w latach 1953–1954. Według Brzeskiego i in. [1988] jego 
potomstwo było poprawne pokrojowo, ale zbyt niskiego wzro-
stu. Z tego powodu, jak uważa Jackowski [2006a], Płoskija wyeli-
minowano z hodowli, mimo że był piękny pokrojowo i doskonale 
się ruszał we wszystkich chodach. Nie zostawił następcy, jednak 
potomkowie jego córek występują w polskiej populacji koni hucul-
skich do dzisiaj.

Cedryt Khc 8 (Wujek – Węgierka po NN), myszaty, urodzony 
w 1949 roku w SK Janów Podlaski, wyjątkowo duży i masywny, 
o wymiarach 147–186–20 cm i masie 525 kg. Ze względu na swe 
wymiary używany był do poprawienia kalibru hucułów. Pozostawił 
liczne potomstwo, jednak, jak podają Brzeski i in. [1988], do dalszej 
hodowli nadawały się tylko osobniki od dobrych klaczy. Ze słabymi 
klaczami dawał potomstwo kalibrowe, ale limfatyczne i o skróco-
nych liniach, oraz tak jak on, skłonne do ochwatu164. Krył w latach 

164 Tworzywo kopytowe tworzące puszkę kopytową uformowane jest w równo-
ległe listewki ścienne ustawione skośnie w dół. Puszka kopytowa składa się z trzech 
warstw rogowych: wewnętrznej, środkowej i zewnętrznej. Ochwat jest niebakteryj-
nym zapaleniem tworzywa kopytowego, powodującym znaczną bolesność i kulawiznę, 
w ramach którego dochodzi do oddzielenia się przez wysięk zapalny rogu listewkowego 
(warstwy wewnętrznej) od listewek tworzywa ściennego. W dalszej kolejności powo-
duje to przemieszczenie kości kopytowej i deformację puszki kopytowej. Najczęściej 
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1956–1958. Nie zostawił następcy, jednak potomkowie jego córek 
występują w polskiej populacji koni huculskich do dzisiaj.

Konie huculskie pierwotnie użytkowano głównie jako konie juczne 
i wierzchowe. Jak podał Hroboni [1968], w Polsce zaczęto przysto-
sowywać je do pracy w zaprzęgu, dlatego też starano się zwiększyć 
ich wzrost i masę, przy czym za wszelką cenę dążono do utrzy-
mania hucuła w czystości rasy i zachowania takich jego zalet jak 
odporność, doskonałe wykorzystanie paszy, wytrzymałość oraz 
chęć do współpracy z człowiekiem. Ówczesne stada nie dyspono-
wały jednak odpowiednimi ogierami, które mogłyby poprawić kali-
ber i kościstość.

W latach 1955–1966 Stado Ogierów Koźle sprowadziło na teren 
województwa opolskiego ogiery huculskie. Kryły one wybrane kla-
cze śląskie w Stadninie Koni Strzelce Opolskie165. Eksperyment ten, 
polegający na krzyżowaniu rasy śląskiej z huculską, miał na celu 
dodanie cech prymitywnych koniom rasy śląskiej. Spośród otrzyma-
nych krzyżówek do stada matek włączono jasnogniadą z pręgowa-
niami klacz Kaługa po myszatym ogierze Eger (Wujek – Grzęda kn. 
po Myszak kn.)166 od gniadej klaczy śląskiej Kreska (Fanal – Kromka 
po Granit). Kaługa została matką jasnogniadego ogiera śląskiego 
Kułak (od Dublin), użytego w hodowli koni śląskich, szlachetnej 
półkrwi167 i małopolskich. Potomkowie ogiera Kułak zachowali się 
w populacji koni małopolskich do połowy lat 80. XX wieku, w popu-
lacji koni śląskich do lat 90. XX wieku, a w populacji koni szlachetnej 
półkrwi wciąż występowali na początku pierwszego dziesięciole-
cia XXI wieku. Brzeski i in. [1988] podali, że do stada w Strzelcach 

powodowany jest przez zbyt obfite żywienie paszami treściwymi (o wysokiej wartości 
energetycznej).

165 Stadnina Koni Strzelce Opolskie – powstały w 1950 roku ośrodek hodowli koni 
rasy śląskiej. Przejściowo hodowano tam także konie innych ras. Stadnina została zli-
kwidowana w 1998 roku.

166 Eger – urodzony w 1951 roku syn ogiera huculskiego i klaczy rasy konik polski, 
oficjalnie uznawany jest za konika polskiego, choć jego rok młodszy pełny brat Frukt 
otrzymał licencję jako ogier huculski.

167 Konie szlachetnej półkrwi – polska rasa utworzona w latach 70. na bazie klaczy 
wielkopolskich, małopolskich oraz pochodzenia zagranicznego kojarzonych z ogierami 
zagranicznych ras półkrwi (hanowerskiej, holsztyńskiej, westfalskiej) oraz ogierami 
pełnej krwi angielskiej. Użytkowana jest w sporcie jeździeckim.
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Opolskich włączono klacze Dzienota i Dziewanna, obie po ciem-
nogniadym z siwizną ogierze huculskim Refleks Khc 44 (Brogan – 
Larynka po Cedryt), urodzonym w 1962 roku w SK Siary. Brzeski 
i in. twierdzili także, że klacz Dziewanna dała ogiera Dziewierz 
włączonego do stada, który po pewnym czasie został wybrakowany 
z powodu złośliwości. W bazie danych PZHK nie można jednak 
znaleźć ani klaczy o tych imionach, ani ogiera Dziewierz. Jedyną 
licencjonowaną jako klacz śląska córką ogiera Refleks jest według 
bazy danych PZHK ciemnogniada Diwersa od Dianota (Rittmeister 
old.168 – Diana Koszęcińska). Dała ona ciemnogniadego ogiera ślą-
skiego Dzwon (po Boraks) użytego w hodowli koni śląskich, szla-
chetnej półkrwi i małopolskich. Potomków tego ogiera można było 
znaleźć w latach 80. XX wieku wśród koni śląskich, a wśród koni 
małopolskich i szlachetnej półkrwi jeszcze w latach 90. XX wieku. 
Licencję jako ogier śląski otrzymał także syn Refleksa, skarogniady 
Wiarus od śląskiej klaczy Warta (Fabian old. – Waria po Firley 
old.). Został on na małą skalę wykorzystany w hodowli koni ślą-
skich, małopolskich i szlachetnej półkrwi. Potomkowie tego ogiera 
zachowali się w populacji koni śląskich i małopolskich do lat 90. XX 
wieku, a w populacji koni szlachetnej półkrwi wciąż występowali 
na początku pierwszego dziesięciolecia XXI wieku. Kolejna córka 
Refleksa, urodzona w 1966 roku ciemnogniada Nina od klaczy ślą-
skiej Niwa (Fabian old. – Nela old. po Forscher old.), została licencjo-
nowana jako klacz szlachetnej półkrwi. Nie dała jednak licencjono-
wanego potomstwa.

Według Brzeskiego i in. [1988] urodzone w wyniku krzyżowania 
potomstwo klaczy śląskich z ogierami huculskimi było znacznie 
mniejsze od matek, ale większe od ogierów huculskich. Ponadto 
u potomstwa występowało wiele cech prymitywnych.

Jak podali Krzemień i Kario [1991], pod koniec lat 50. ogiery hucul-
skie kryły w sezonie rozpłodowym średnio po 70 klaczy. Ogiery te 
należały głównie do Stad Ogierów Klikowa (założonego w 1955 roku) 
i Drogomyśl (do jego likwidacji w 1957 roku).

168 old. – skrót oznaczający konia oldenburskiego. Rasa ta została wyhodowana 
w XVII wieku w hrabstwie Oldenburga. Jest to najcięższa spośród niemieckich ras gorą-
cokrwistych. Występują maści skarogniada, kara lub gniada, rzadziej kasztanowata lub 
siwa. Wysokość w kłębie wynosi 165–175 cm.
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W 1958 roku stadnina z Tylicza została przeniesiona, tym razem 
do Siar koło Gorlic, wówczas najlepszego przedsiębiorstwa państwo-
wego w tym rejonie Polski, działającego od 1946 roku, początkowo 
pod nazwą Majątek Państwowy Siedliska, a od 1948 roku jako Zespół 
Państwowych Gospodarstw Rolnych Siedliska podlegający Zarzą-
dowi Okręgu PGR Przemyśl. W 1950 roku siedzibę dyrekcji Zespołu 
przeniesiono do Siar, a w 1954 roku Zespół PGR przekształcono 
w Państwowy Ośrodek Hodowli Zarodowej Siary. Pod nazwą Stad-
nina Koni Siary przedsiębiorstwo zaczęło funkcjonować oficjalnie 
od 30 czerwca 1960 roku. Dyrektorami SK Siary byli kolejno: Marian 
Gruszczyński, mgr inż. Czesław Jenner, mgr inż. Stanisław Garduła 
i mgr inż. Kazimierz Gajewski.

Gajewski [za Deszczyńska 2010c] twierdził, że zanim trafiło 
tam sta do z Tylicza, PGR przejął stado koników polskich: 10 klaczy 
i 2 ogiery.

Stadnina w Tyliczu przekazała do Siar: 32 dorosłe klacze (w tym 
10 pierwiastek), 17 klaczy dwuletnich oraz 20 źrebiąt i 2 ogiery nale-
żące do Państwowego Stada Ogierów w Klikowej: Wipczyja (będzie 
o nim mowa dalej w tym rozdziale) i Cedryta (użytkowanego 
wcześniej w Tyliczu, a w Siarach kryjącego do 1960 roku). 11 klaczy 
było po ogierze Wujek, 4 po Płoskij, 3 po Wipczyj, 3 po Gacek III 
(myszaty, po Gacek (490 Goral-12 – Giga po NN) od klacz huculska po 
461 Hroby I-4). Ogiery Bajarz i Czeremosz (gniadosrokaty, nieznanego 
pochodzenia) miały po 2 córki wśród klaczy stadnych, konik polski 
Dysk (myszaty, po Wicek od Delta po NN), Żelazny i Gródek Khc 17 
(kary, po Murzynek od Brodnica po Wujek) po jednej córce, 4 klacze 
były nieznanego pochodzenia.

Tuż przed likwidacją SK Siary w 1993 roku jej długoletni pracow-
nik Władysław Tenerowicz [za Stasiuk 1993] tak wspominał przenie-
sienie koni do Siar:

W sześćdziesiątych latach sprowadzili do nas te hucuły. Panie! To kościotrupy 
były, nie wiem, skąd je powynajdywali. Najpierw to trzeba było z gnoju odskro-
bywać, żeby zobaczyć czy to koń czy nie koń. Ale jakoś poszło. Sam pan widzisz, 
jakie teraz te konie. Aż oko cieszą.

A tak Tenerowicz [za Dobrowolska i Sznajderman 2009] wspomi-
nał Kazimierza Gajewskiego:
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Zawsze on był taki dokładniutki. Pracował przy hodowli koni i w tym się kochał, 
tak że znał każdego konia – ojca, matkę od początku, jak przyszły, wiedział, jak 
były kryte klacze […].

Siary były ogromnym przedsiębiorstwem, posiadającym 2388 hek-
tarów ziemi (niestety, słabej klasy: IV, V, VI). Uprawiano tam zboża 
(owies, jęczmień, żyto i pszenicę), rzepak, rośliny okopowe i pastewne, 
prowadzono sady. Zajmowano się także szeroko produkcją zwierzęcą. 
Była ferma lisów (3 tysiące skór rocznie), hodowano bydło mięsne 
i mleczne, owce (najpierw cakle, które okazały się mało wydajne, potem 
cygaje169, które zdziesiątkowała zaraza, i w końcu owce rasy leine170) 
i trzodę chlewną. Produkowano także spirytus gorzelniany, mieszanki 
paszowe i susz z traw. Funkcjonował tam tartak i suszarnia zbóż, 
oraz duże magazyny zbożowe. Gospodarstwo miało własny warsz-
tat mechaniczny. W najlepszych latach zatrudniano około 200 pra-
cowników, a w okresie letnim liczba ta zwiększała się nawet do 260.

Oprócz działalności produkcyjnej przedsiębiorstwo prowadziło 
własny ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy. W okresie letnim 
i podczas ferii zimowych organizowano w ośrodku wypoczynek dla 
dzieci pracowników jednostek podległych Zjednoczeniu Hodowli 
i Obrotu Zwierzętami.

Konie huculskie w SK Siary rozmieszczono w trzech gospodar-
stwach. W Sękowej i Glinniku Mariampolskim umieszczono klacze ze 
źrebiętami i ogiery czołowe, w Sękowej wychowywane były klaczki 
od odsadka do trzech lat, a w Jasionce umieszczono męską mło-
dzież roczną i dwuletnią. Po przekazaniu gospodarstwa Glinnik na 
potrzeby przemysłu maszynowego, konie huculskie przeniesiono do 
Siedlisk. W owym okresie stadnina nie miała dobrych budynków sta-
jennych. Stajnia w Siedliskach była niska i ciemna. W Sękowej znaj-
dowała się stosunkowo najlepsza stajnia. Był to budynek murowany, 
z użytkowym poddaszem, adaptowany z owczarni. Razem z klaczami 
stały w tych stajniach w wydzielonych boksach ogiery czołowe. Jeśli 
jednak ogiery były bardziej pobudliwe, musiały być dodatkowo wią-
zane. Również stajnia w Jasionce była adaptowana z owczarni.

169 Cygaj – rasa owiec w typie ogólnoużytkowym, o białej wełnie, pochodząca 
z Bałkanów.

170 Leine – niemiecka rasa białych bezrogich owiec długowełnistych, przystoso-
wana do chowu pastwiskowego. Nazwę otrzymała od rzeki Leine.
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Według Krzemienia i Kario [1991] nieliczne i zróżnicowane pogło-
wie, jak również częste przenoszenie koni uniemożliwiły w okresie 
powojennym systematyczną pracę hodowlaną. Konie, które tra-
fiły do Siar, nie przedstawiały materiału jednolitego w typie. Śred-
nie wymiary klaczy wynosiły 131–163–16,6 cm, ale wahały się od 
123–155–15,5 cm u karosrokatej klaczy Fortaleza Khc 16 (Żelazny – 
Nakoneczna po NN), do 140–170–18 cm u gniadej klaczy Giemza Khc 45 
(Wujek – Laliszka po NN). Wiele koni miało jednostronne pochodze-
nie lub krótkie rodowody, były także klacze nie będące hucułami 
(w tym konik czarnomorski) i mieszańce z hucułami. Jak podaje 
Deszczyńska [2010c], w okresie tym nie było szczególnych progra-
mów hodowlanych, ale byli ludzie, starzy specjaliści i wielcy znawcy 
koni huculskich jak Michał Holländer, dzięki któremu rasa ta po 
wojnie przetrwała. Hroboni [1968] uważał jednak, że materiał klaczy 
w SK Siary pod koniec lat 60. był już bardzo typowy i wyrównany.

Konsekwentna praca hodowlana sprawiła, że udało się powięk-
szyć stado. Kierownik hodowli w Siarach mgr Kazimierz Gajewski, 
przywiązywał ogromną wagę do selekcji na dzielność w pracy. 
Wszystkie klacze w stadninie pracowały, wykonując różnorodne 
prace gospodarskie (orały, kosiły, zwoziły plony), co jednocześnie 
stanowiło ostrą selekcję. Hroboni [1968] pisał, że nawet najbardziej 
typowe i prawidłowe klacze, jeżeli w pracy okazywały się słabsze czy 
trochę mniej chętnie ciągnęły, były ze stadniny eliminowane. Tym 
można wytłumaczyć rozrost rodzin Nakonecznej, Gosposi (Góralki 
Nowosądeckiej) i Pastuszki (Połoniny), które były szczególnie dzielne 
w pracy i dawały potomstwo o podobnych zaletach. W polu praco-
wały także ogiery.

Deszczyńska [2010c] zwraca jednak uwagę, że dyrektywy władz 
zakładały powiększenie hucuła i uczynienie z niego konia zaprzęgo- 
wego, przydatnego do prac polowych. Na skutek tego wiele typo-
wych i doskonałych użytkowo klaczy zostało wtedy wybrakowanych 
ze względu na zbyt mały wzrost.

Sasimowski i Wójcik [1959] pod koniec lat 50. zmierzyli 29 kla-
czy huculskich w SK Siary. Otrzymane w wyniku średnie wymiary 
wynosiły 133,0–159,2–16,60 cm.

Pod koniec lat 60. w stadninie w Siarach dorosłe klacze otrzymy-
wały dziennie po 6 kg siana i 5 kg buraków, ponadto klacze jałowe 
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dostawały 2 kg owsa, źrebne – 3 kg owsa, a jeśli były karmiące – 
dodatkowo 1 kg otrąb pszennych. Młodzież w okresie zimowym 
otrzymywała 2–3 kg owsa i dodatkowo 0,25–0,5 kg bobiku. W okresie 
pastwiskowym żywienie młodzieży było uzależnione od zasobności 
pastwisk.

Poniżej zostaną opisane ogiery użytkowane w Stadninie Koni 
Siary.

Wipczyj Khc 25 (Polan – Rodzenka po NN), kary, urodzony 
w 1939 roku w Żabiem, o wymiarach 133–168–17,8 cm (rysunek 11). 
Według Jackow skiego [2006a] był to pięknie zbudowany ogier 
o szczupłej głowie, szerokim czole, potężnych szczękach i wspaniałej, 
bujnej, spadającej na obie strony grzywie. Hroboni [1959] uważał, że 
dawał znacznie większe od siebie i masywniejsze potomstwo. U czę-
ści źrebiąt po nim występowało wadliwe, lekko iksowate ustawie-
nie kończyn. Ze względu na wiek nie był długo użytkowany. Krył 
w latach 1958–1959. W stadninie dał 34 źrebięta (21 klaczy i 13 ogierów). 
Był jedynym źrebięciem po Polanie, które przeżyło II wojnę światową 
i stał się kontynuatorem rodu Polana.

Kapciuch koniko-hucuł (Wujek – Fajka kn. po Dysk kn. od Birula 
kn. po NN), kary, urodzony w 1956 roku w SK Tylicz, o wymiarach 
137–161–19,0 cm. Otrzymał 72 punkty bonitacyjne. Krył w 1958 roku. 
Dał w stadninie 2 ogierki. Jego potomstwo nie trafiło do hodowli.

Kwiatek Khc 23 (Wujek – Pisanka po Jeleń II), jasnogniady, uro-
dzony w 1956 roku w SK Tylicz, o wymiarach 144–170–19,0 cm. W linii 
żeńskiej wywodził się z rodziny Agatki. Krył w 1958 roku. Dał w stad-
ninie tylko 1 ogierka, który nie został użyty w hodowli.

Opisany wcześniej Jaspis konik polski Kkn 9 (Dysk – Perła po NN). 
Znowu znalazł się w stadninie i znowu jego potomstwo nie trafiło do 
hodowli. Krył w 1959 roku.

Brogan Khc 6 (Wujek – Wiochna po 167 Goral-11), jasnomyszaty, 
z lewą tylną pęciną białą, urodzony w 1948 roku w SK Jodłownik, 
o wymiarach 138–180–19,0 cm. Według Brzeskiego i in. [1988] był to 
typowy koń o poprawnej budowie. Dobre potomstwo dawał tylko 
z dobrymi klaczami. Większość jego przychówku miała postawę ikso-
watą. Krył w latach 1960–1961. Dał w stadninie 17 źrebiąt (6 klaczy 
i 11 ogierów). Nie zostawił następcy. Jego potomkowie występowali 
w polskiej hodowli do lat 80. XX wieku.
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Niedźwiadek Khc 34 (Cedryt – Iszora po Płoskij), gniady, uro-
dzony w 1959 roku171 w SK Siary, o wymiarach 134–170–18,0 cm. Otrzy-
mał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Wrony. 
Krył w 1962 roku. Nie zostawił następcy. Dał tylko jedną córkę w stad-
ninie i jedną w hodowli terenowej. Potomkowie tych córek występują 
jednak w polskiej populacji koni huculskich do dzisiaj.

Cukor-Gurgul-5 i Hroby, importowane z Czechosłowacji w 1959 
roku w ramach transakcji, w której Polska otrzymała je za dwa ogiery 
fiordzkie. Wyboru koni dokonał Zdzisław Hroboni.

171 Niedźwiadek tak naprawdę urodził się 2 listopada 1958 roku, ale w tamtych cza-
sach konie urodzone pod koniec roku przypisywano do kolejnego rocznika. Dlatego 
w wielu publikacjach, w wydanych drukiem tomach księgi stadnej od I do VIII, jak 
i w niniejszej książce, gdy podawany jest sam rok urodzenia, a nie pełna data, w przy-
padku wielu koni znajdziemy rok późniejszy, niż ich faktyczny rok urodzenia. Przepis 
o przypisywaniu koni do kolejnego rocznika zniesiono w stosunku do koni śląskich, 
polskich koni zimnokrwistych i koników polskich od 1 stycznia 2007 roku, w stosunku 
do koni rasy huculskiej od 1 stycznia 2008 roku, a w stosunku do koni małopolskich, 
wielkopolskich i szlachetnej półkrwi od 1 stycznia 2009 roku.

Rysunek 11. 
Kary ogier Wipczyj Khc 25 
(Polan – Rodzenka po NN) 
urodzony w 1939 roku 
w Żabiem (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Cukor-Gurgul-5 Khc 10 (Gurgul I-2 – 7 Žinka po 289 Hroby I-1), 
gniady, urodzony w 1953 roku w hodowli prywatnej, wychowany 
w źrebięciarni Murań w Czechosłowacji, o wymiarach 144–171–18,5 cm 
(rysunek 50). Był pierwszym w Polsce ogierem z rodu Gurgula. 
Według Dziedzica i Kario [1986] był koniem w typie prymitywnym, 
dużym, krępym i kościstym, dobrze ciągnął, choć był nieco leniwy. 
Doskonały pod względem pokroju, miał tylko jedną wadę, brzydki, 
krótki i okrągły staw skokowy, co nie wpływało jednak ujemnie na 
jego ruch. Krzemień i Kario [1991] uważali, że był świetnego zdrowia, 
niezwykle spokojny i łagodny. Według Brzeskiego i in. [1988] dawał 
bardzo dobre i jednolite potomstwo, dzięki czemu według Dziedzica 
i Kario [1986] doskonale wyrównał stawkę klaczy w stadninie, nada-
jąc im typowy huculski wygląd. Spośród jego 47 synów urodzonych 
w stadninie, 29 ogierów otrzymało licencje, a 16 zostało włączonych 

Fotografia 50. 
Gniady ogier 
Cukor-Gurgul-5 Khc 10 
(Gurgul I-2 – 7 Žinka 
po 289 Hroby I-1), 
importowany z Czecho-
słowacji w 1959 roku 
(fot. Zofia Raczkowska)
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do Państwowych Stad Ogierów. Do dalszej hodowli w SK Siary 
zakwalifikowano 18 z 36 jego córek. Krył w latach 1962 – 1967. W cze-
skiej dokumentacji występuje pod imieniem 632 Gurgul Cukor. 
W polskiej dokumentacji hodowlanej nie ma pełnego rodowodu 
Cukora-Gurgula-5. W jego dokumentach brakuje imienia matki. 
W księdze stadnej został zapisany jako syn prymitywnej klaczy 
rumuńskiej o numerach 18-466. W czeskich publikacjach można jed-
nak znaleźć informację, że jego matką była bardzo drobna (o wymia-
rach 131–163–18,5 cm) kasztanowata klacz 7 Žinka (289 Hroby I-1 – 
klacz huculska po 451-5 Goral-8), występująca także pod imionami 
Slepka, Sliepka lub Šarca, urodzona w 1939 roku w Turja Remety, 
z wypalonymi numerami 18-466 (rysunek 12).

Hroby Khc 21 (Hroby (Hroby II cz. – 16 Hroby I-7 po Hroby I) – 
Lucka po NN od NN), gniady z siwizną i prawą przednią pęciną 
w siwiźnie, urodzony w 1945 roku u hrabiego Johana Palffyho 
w  Breźnicy (Březnice) w  Czechosłowacji. Był koniem dużym, 
o wymiarach 147–179–18,5 cm. Według Mihóka i in. [2015] jego matką 
była klacz 56 Hroby I-8 Lucka, a więc prawdopodobnie kara córka 
ogiera Hroby I (Hroby – 79 Taras I po Taras I) i klaczy 39 Goral (Goral – 
9 Miszka I-7 po Miszka I) w linii żeńskiej wywodzącej się od austro-

-węgierskiej klaczy 4 Kamionka. Według Jackowskiego [2006a] był 
szlachetny, suchy, o jędrnej tkance, poprawny pokrojowo. Chętnie 
ciągnął i cechę tę przekazywał potomstwu. Odznaczał się dobrym 
wykorzystaniem paszy, miał skłonność do tycia. Wadą pokroju prze-
kazywaną potomstwu było płaskie kopyto. Krył w latach 1960–1963. 
Dał w stadninie 50 źrebiąt (28 klaczy i 22 ogiery). Jego córki zazwy-
czaj przerastały matki o kilka centymetrów. Synów natomiast dawał 
niskiego wzrostu i tylko 4 z nich włączono do Państwowego Stada 
Ogierów, a jak podał Jackowski [2006a], żaden nie był wybitny. Nie 
zostawił następcy w stadninie. W literaturze często jest nazywany 
Hroby 21. Numer 21 nie stanowi jednak części jego imienia, a jest jego 
numerem wpisu do polskiej księgi stadnej.

Orzech Khc 35 (Wipczyj – Wyderka po NN), z rodu Polana, gniady, 
urodzony w 1960 roku w SK Siary, o wymiarach 138–177–20 cm. Otrzy-
mał 82 punkty bonitacyjne. Według Brzeskiego i in. [1988] odznaczał 
się szlachetną głową, ale był niezbyt prawidłowy pokrojowo, miał 
dość długi, miękki grzbiet, lekki podkrój nadpęcia tylnego do stawu 
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skokowego. Pochodził z pierwszego rocznika koni urodzonych 
w Siarach. Jak podaje Deszczyńska [2010c], był bardzo przyjazny 
i spokojny, został ulubieńcem kierującego hodowlą koni Kazimierza 
Gajewskiego, chodził za nim jak pies, wchodził do biura i trudno go 
było stamtąd wypchnąć, a nawet jadł czekoladki. Bardzo dobrze skakał. 
Gajewski [za Deszczyńska 2010c] wspominał, że gdy Orzech był mały,

to kiedyś przeskoczył chyba dwumetrową siatkę z drutami u góry i nic mu się 
nie stało. Później, już jak został czołowym, to z masztalerzem na grzbiecie żerdkę 
135 cm skakał, i to całkiem niećwiczony, bo kto wtedy hucuły do skoków treno-
wał! Przy tym był bardzo przyjazny dla ludzi, spokojny.

Jak podali Brzeski i in. [1988], Orzech dał potomstwo jednolite 
w typie, o suchej tkance, często jednak przekazywał swoją wadę 
(podkrój nadpęcia). Krył w latach 1963–1967. Dał w stadninie 57 źre-
biąt (27 klaczy i 30 ogierów). Spośród jego synów 5 otrzymało licencję, 
a 4 trafiło do Państwowego Stada Ogierów.

Hroby V-22 i Goral X, importowane w 1967 roku z Czechosło-
wacji, otrzymane, jak poprzednio, za dwa ogiery fiordzkie. Według 
Hroboniego [1968] oba były typowe i o głębokich rodowodach.

Rysunek 12. 
Kasztanowata klacz 
7 Žinka (289 Hroby I-1 – 
klacz huculska po 
451-5 Goral-8) urodzona 
w 1939 roku w SK Turja 
Remety w Czechosło-
wacji (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Hroby V-22 Khc 51 (Hroby V cz. – 761 Goral VI-14 po Goral VI cz.), 
gniady, urodzony w  1962 roku w  stadninie koni Topolczanki, 
o wymiarach 135–174–19,0 cm (rysunek 13). Otrzymał 87 punktów 
bonitacyjnych. W księdze stadnej został opisany jako koń bez 
odmian, natomiast na zdjęciu umieszczonym w artykule Hrobo-
niego [1968] widać, że miał skarpetkę na tylnej lewej nodze. Wywo-
dził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 2 Kittka. Jak podali 
Krzemień i Kario [1991], był najmłodszym i najbardziej efektow-
nym spośród użytkowanych w stadninie w tym czasie ogierów, 
kościsty, z  ładnym, prostym i doskonale umięśnionym zadem. 
Jego żywy temperament łagodziło spokojne zachowanie i duża 
ufność. Odznaczał się pięknym, posuwistym chodem i dosko-
nale pracował w zaprzęgu. Według Deszczyńskiej [2010c] konie 
po nim bywały dość ciężkie i ordynarne. Krył w latach 1968–1976. 
Dał w stadninie 85 źrebiąt (39 klaczy i 46 ogierów). Jak twierdził 
Jackowski [2006a], wartość jego potomstwa zależała od klaczy. 6 jego 
synów trafiło do PSO Klikowa, 10 zakupiono do hodowli terenowej, 
a 13 klaczy zakwalifikowało się do hodowli w Siarach. Hroby V-22 
nie był, niestety, czystym hucułem. Jego pradziadkiem był bułany 
ogier Javor ex Bachmat (Tarpan o172 – Wacia klacz prymitywna 
po NN) urodzony w 1941 roku w Polsce, o wymiarach 142–170–19,6 
cm. Ojciec Javora, Tarpan, najprawdopodobniej nosił pierwotnie 
imię Szczepko. Urodził się w 1936 roku. Był koniem siwej szpako-
watej173 maści, o wymiarach 141–166–18,5 cm. Ojcem Tarpana był 
natomiast siwy ogier wysokiej półkrwi arabskiej Liktor, syn siwego 
ogiera arabskiego Farys II (Mlech I – Sahara IV po El-Kebir I) i siwej 
klaczy wysokiej półkrwi arabskiej Demeter (Bakszysz oo – Astarte 
ex 264 Amurath-8 po Amurath (Weil) oo), której matka wywodziła 
się z austro-węgierskiej hodowli koni półkrwi (shagya) z Radowców. 
Matką Tarpana była prymitywna klacz z okolic Siemiatycz. Tarpan 
należał do grupy małych koni (nazywanych „panjepferde”), zgro-
madzonych przez niemieckie władze okupacyjne w Racocie. Jego 
syn Javor był użytkowany w stadninie koni Topolczanki w Czecho-
słowacji w latach 1946–1952. Obecnie trudno ustalić, w jaki sposób 

172 o – oznaczenie konia półkrwi arabskiej.
173 Maść siwa szpakowata – równomierna mieszanina włosów ciemnych i jasnych. 

Określenie to jest współcześnie nieużywane.
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tam trafił. Jak podają Deskur i Tomczyk-Wrona [2007] najprawdo-
podobniej nastąpiło to pod koniec II wojny światowej po ewakuacji 
stadniny w Racocie. Jego synowie zostali wyeliminowani z hodowli 
koni huculskich w Czechosłowacji, ale kilka córek wcielono do stada 
matek w Topolczankach, w tym urodzoną w 1948 roku karą Javor-5 
(od 269 Hroby I-4 po Hroby I) – matkę gniadej klaczy 761 Goral VI-14 
(po Goral VI cz.), a przez to babkę ogiera Hroby V-22.

Goral X Khc 50 (Goral VII – 498 Gurgul I-2 po Gurgul I), gniady, 
urodzony w 1958 roku w stadninie koni Topolczanki, kalibrowy ogier 
o wymiarach 144–180–19,0 cm. Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. 
W linii żeńskiej wywodził się od astro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. 
Jak podał Jackowski [2006a], koń ten miał nieładną głowę z małymi 
oczkami i brzydko osadzoną szyję, mimo to prezentował całkiem 
poprawny typ huculski. Jego potomstwo odznaczało się dużymi 
rozmiarami. Zdaniem Deszczyńskiej [2010c] źrebaki po nim z reguły 
były podobne do matek, a według Jackowskiego [2006a] zdarzały się 

Rysunek 13. 
Gniady ogier 
Hroby V-22 Khc 51 
(Hroby V cz. – 761 
Goral VI-14 po Goral VI 
cz.) urodzony w 1962 
roku (rys. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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wśród nich osobniki o wadliwym kształcie głowy lub o złym ustawie-
niu szyi, przy czym, jak podaje Deszczyńska [2010c], sporo było kasz-
tanów, często z łysinami. Chyba miał jakiegoś przodka haflingera! – 
tak skomentował ten fakt Gajewski [za Deszczyńska 2010c], jednak 
po dokładnym przestudiowaniu rodowód ogiera Gorala X wydaje 
się być czysto huculski. Krył on w latach 1968–1976. Dał w stadninie 
60 źrebiąt (32 klacze i 28 ogierów). Do hodowli w SK Siary zakwalifi-
kowano jego 10 córek. 8 ogierów po nim sprzedano do Państwowego 
Stada Ogierów, a 6 ogierów trafiło do hodowli terenowej.

Zefir Khc 80 (Cukor-Gurgul-5 – Larynka po Cedryt), gniadosro-
katy, urodzony w 1967 roku w SK Siary, o wymiarach 136–165–19,5 cm. 
Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gurgula i rodziny 
Agatki. Według Brzeskiego i in. [1988] był najlepszym pokrojowo 
i użytkowo ogierem użytkowanym w tym okresie, o doskonałym 
rodowodzie. Dawał potomstwo prawidłowe pokrojowo z wyraźnym 
wpływem Cukora-Gurgula-5. Krył w latach 1971–1972 i 1975–1976. 
Dał w stadninie 29 źrebiąt (11 klaczy i 18 ogierów). Padł przedwcześ- 
nie w 1982 roku. Umaszczenie srokate Zefir odziedziczył po matce – 
myszatosrokatej Larynce Khc 57, która była córką myszatego ogiera 
Cedryt Khc 8 (Wujek – Węgierka po NN) i gniadosrokatej klaczy 
Pisanka. Pisanka była córką dwojga srokatych rodziców – ciem-
nogniadosrokatego ogiera Jeleń II (Jeleń – Babka po NN), wywo-
dzącego się z rodu Gorala (karosrokaty Jeleń był synem skarognia-
dego ogiera 385 Goral-9 i ciemnogniadosrokatej klaczy Jagoda II), 
i srokatej klaczy Agatka nieznanego pochodzenia. Larynka uro-
dziła się w 1957 roku w SK Tylicz. Dała tylko 4 źrebięta, a mimo to 
stała się nie tylko kontynuatorką rodziny Agatki, ale także klaczą, 
dzięki której umaszczenie srokate zostało utrwalone w polskiej 
populacji koni huculskich. Po II wojnie światowej w Polsce pozo-
stało niewiele koni srokatych. Do wydanego drukiem w 1962 roku 
I tomu Polskiej Księgi Stadnej Koni Huculskich wpisane były zale-
dwie trzy srokate klacze: Buczyna, Fortaleza i Kołomyja. Karosro-
kata Buczyna Khc 7 była córką gniadosrokatego ogiera Czeremosz 
(NN – NN) i siwej klaczy Czeremcha konik czarnomorski (NN – NN), 
urodziła się w 1948 roku w SK Racot. Dała 13 źrebiąt i była kon-
tynuatorką linii Czeremchy. Wśród jej potomstwa 6 źrebiąt było 
srokatych. Były to same ogierki: gniadosrokaty Gaworek (po Wujek), 
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kasztanowatosrokaty Jassak (po  Wujek), karosrokaty Skrzat 
(po  Hroby), bułanosrokaty Tulipan (po Cukor-Gurgul-5), buła-
nosrokaty Zbrucz (po Cukor-Gurgul-5) i gniadosrokaty Arbuz 
(po Cukor-Gurgul-5). Żaden z nich nie otrzymał jednak licencji. Karo-
srokata Fortaleza Khc 16 była córką gniadosrokatego ogiera Żelazny 
(Goral-4 – Zielonka po 461 Hroby I-4) i gniadej klaczy Nakoneczna 
(NN – NN), urodziła się w 1952 roku w SK Jodłownik. Dała 6 źrebiąt 
huculskich i jedno po ogierze arabskim. Była kontynuatorką linii Nako-
necznej. Jednak tylko jedno jej źrebię, ogier Porfir Khc 40 (po Brogan), 
odziedziczyło maść srokatą. Gniadosrokaty Porfir otrzymał licencję, 
nie krył jednak klaczy huculskich (trafił do Stada Ogierów w Staro-
gardzie Gdańskim) i nie zostawił po sobie rasowego potomstwa. Gnia-
dosrokata Kołomyja Khc 38 była półsiostrą Buczyny, jej ojcem również 
był gniadosrokaty Czeremosz. Dane jej matki nie są znane. Urodziła 
się w 1944 roku w Majątku Błociszewo. Dała 6 źrebiąt. Maść srokatą 
odziedziczyli po niej synowie: myszatosrokaty Chruściel (po Gacek III) 
i gniadosrokaty Hryć (po Płoskij), którzy jednak nie otrzymali licencji, 
i córka – karosrokata Mołdawianka Khc 74 (po Cedryt). Mołdawianka 
otrzymała licencję i trafiła do stada klaczy matek w SK Tylicz. Nie 
zostawiła jednak w stadninie potomstwa. Dwa razy jałowiła, po czym 
w 1965 roku została sprzedana do Włoch. Mogłoby się więc wydawać, 
że umaszczenie srokate zostanie w polskiej populacji koni huculskich 
stracone. Do wydanego drukiem w 1967 roku II tomu Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Huculskich wpisane były dwie srokate klacze: Larynka 
i Mołdawianka oraz ogier Porfir. Spośród źrebiąt Larynki umaszcze-
nie matki odziedziczyło tylko jedno, był to właśnie Zefir. Urodził się 
6 stycznia 1967 roku, a Larynka 17 kwietnia padła (ponieważ, jak podaje 
Deszczyńska [2010c], najadła się plew jęczmiennych), osierocając Zefira 
w wieku czterech miesięcy. Mimo to został on licencjonowanym ogie-
rem. Gajewski [za Deszczyńska 2010c] wspominał, iż Zefir

wyglądał tak, że nawet na rzeź się nie nadawał. Ale od urodzenia dobrze się 
zapowiadał, więc nie dałem go wybrakować, chował się dalej. Huculska siła prze-
trwania w trudnych warunkach zwyciężyła – wyglądał coraz lepiej, zwłaszcza 
gdy mógł już korzystać z pastwiska. Wyrósł na bardzo dobrego ogiera.

Zefir zostawił po sobie 37 potomków, w tym 19 srokatych (w Siarach 
dał 29 źrebiąt – 11 klaczy i 18 ogierów). Spośród jego srokatych dzieci 
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11 otrzymało licencję. Następnym pokoleniom srokate umaszczenie 
przekazały jego córki: myszatosrokata Emalia Khc 156 (od Uszatka 
po Orzech), karosrokata Fantazja Khc 159 (od Petarda po Hroby), ciem-
nogniadosrokata Jutrzenka Khc 180 (od Wiosenka po Orzech), gnia-
dosrokata Jagódka Khc 177 (od Zagadka po Cukor-Gurgul-5) i gniado-
srokata Pożoga Khc 222 (od Ekierka po Hroby V-22); oraz synowie: 
gniadosrokaty Jaśmin Khc 132 (od Dziewanna po Hroby V-22) i karo-
srokaty Puszczyk Khc 161 (od Gazela po Hroby V-22).

Burłak Khc 95 (Goral X – Niezabudka po Cedryt), gniady z gwiazd- 
ką, urodzony w 1969 roku w SK Siary, o wymiarach 136–173–19,0 cm. 
Otrzymał 76 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Góralki 
Nowosądeckiej. Według Jackowskiego [2006a] miał brzydki, spadzi-
sty zad, który przekazywał potomstwu. Krył w latach 1972–1974. Dał 
w stadninie 30 źrebiąt (13 klaczy i 17 ogierów). Nie zostawił jednak 
następcy.

Afekt Khc 82 (Orzech – Rabatka po Hroby), gniady, urodzony 
w 1968 roku w SK Siary, o wymiarach 139–170–19 cm. Otrzymał 
77 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny Sroczki. 
Krył klacze bez krwi Hrobego V-22 i Gorala X, o bardzo polskich rodo-
wodach. Brzeski i in. [1988] podali, że został ogierem czołowym nie 
ze względu na swoje walory, ale dlatego, że w danym momencie był 
jedynym ogierem wywodzącym się z rodu Polana. Krył od 1977 roku. 
Zostawił w stadninie 23 źrebięta (14 klaczy i 9 ogierów).

Elf Khc 103 (Goral X – Ulga po Cukor-Gurgul-5), gniady, urodzony 
w 1972 roku w SK Siary, o wymiarach 140–175–19,0 cm. Otrzymał 
84 punkty bonitacyjne. Ogier z rodziny Laliszki. Według Jackowskiego 
[2006a], był odważny, dzielny, posłuszny, choć trudny ze względu na 
dużą pobudliwość i wielką osobniczą chęć dominacji jako samiec. 
Jak podali Barzyk i in. [1991], właśnie ze względu na nadmierną pobu-
dliwość, jak i na słabą kondycję został wyeliminowany z hodowli 
w stadninie. Krył w latach 1977–1978. Sięgnięto jednak po niego 
ponownie w latach 80. W sumie zostawił w stadninie 15 źrebiąt (10 kla-
czy i 5 ogierów).

Dioryt Khc 100 (Hroby V-22 – Maciejowa po Cedryt), myszaty, uro-
dzony w 1971 roku w SK Siary, o wymiarach 142–171–19,0 cm. Otrzy-
mał 82 punkty bonitacyjne. Ogier z rodziny Wrony. Według Jackow-
skiego [2005e] był potężny, kalibrowy i nieco limfatyczny i tak jak 
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jego dziadek ze strony matki (Cedryt), przekazywał potomstwu 
skłonność do ochwatu. Mimo to 6 jego córek włączono do hodowli 
państwowej. W latach 1977–1978 krył nieliczną grupę córek ogiera 
Goral X. Zostawił w stadninie 17 źrebiąt (7 klacz i 10 ogierów).

Do wydanego drukiem w 1962 roku I tomu Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Huculskich wpisano 25 ogierów i 43 klacze (także te, które nie 
miały jeszcze potomstwa, na początku chodziło o zebranie danych 
o wszystkich klaczach dobrych pod względem typu i pokroju). 
20 koni było myszatych, 17 gniadych, 12 kasztanowatych, 8 karych, 
4 skarogniade, 4 siwe, 2 srokate i 1 bułany.

16 ogierów pochodziło z rodu Gorala, 4 – Hrobego, 1 – Gurgula, 
1 – Polana, 1 wywodził się z rodu Konika kontynuowanego przez ogiera 
520 Wilk, 1 był nieznanego pochodzenia (Murzynek), 1 był synem ogie- 
ra Murzynek. Matki 4 ogierów były nieznane, 3 ogiery z żeńskiej strony 
rodowodu pochodziły od myszatej klaczy Waśka (NN – NN), po 2 – od 
gniadej klaczy Wiochna (167 Goral-11 – klacz huculska z Żabiego) i karej 
klaczy Wrona (NN – NN), po 1 – od klaczy: srokata Agatka (NN – NN), 
gniada Bajkałka Khc 1 (NN – NN), kara Hanka Khc 33 (Haracz – NN), 
Lucka (NN – NN) z Czechosłowacji, myszata Muszka kn. (NN – NN), 
Połonina (NN – NN), Rodzenka (NN – NN), siwa Skawinka (NN – NN), 
gniadosrokata Sroczka (NN – NN), myszata Waga (NN – NN), ciemno-
gniada Wilija (NN – NN), myszata Wędrowna kn. (NN – NN), gniada 
Węgierka (NN – NN) i kasztanowata 7 Žinka (289 Hroby I-1 – klacz 
huculska po 451-5 Goral-8) z Czechosłowacji. Potomkowie klaczy: 
Hanka, Muszka kn., Skawinka, Waga, Waśka, Wędrowna i Wiochna 
nie przetrwali do współczesnych czasów w populacji koni huculskich.

26 klaczy wpisanych do  księgi pochodziło z  rodu Gorala, 
2 – Hrobego, 5 – Konika, 2 – ciemnogniadego Czeremosza (NN – NN) 
urodzonego w 1930 roku, 2 – Bajarza, 1 – Murzynka, 1 – ogiera półkrwi 
angielskiej Jar, 4 były nieznanego pochodzenia. Istniała możliwość 
powstania 29 potencjalnie obcych sobie genetycznie linii żeńskich, 
jednak spośród wpisanych do pierwszego tomu księgi stadnej klaczy 
swoje linie kontynuowało tylko 7. Wszystkie te klacze znajdowały się 
w hodowli państwowej. Były to:

Bajkałka Khc 1, nieznanego pochodzenia, gniada, urodzona 
w 1944 roku w hodowli prywatnej u Stanisława Kozła, o wymiarach 
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131–160–17 cm. Otrzymała 66 punktów bonitacyjnych. Według 
Jackowskiego [2005h] Bajkałka, choć była typową hucułką, to przeka-
zywała swojemu potomstwu szereg wad budowy: zbyt długi i słabo 
związany zad, krowią postawę kończyn tylnych i miękkie pęciny. 
Konie z tej rodziny były także uważane za tępe.

Brodnica Khc 6 (Wujek – Wrona po NN), myszata, urodzona 
w 1948 roku w SK Janów Podlaski, o wymiarach 137–168–18 cm. Otrzy-
mała 73 punkty bonitacyjne. Gajewski [za Deszczyńska 2010c] wspo-
minał, że Brodnica odmawiała pracy w zaprzęgu, gdy tylko się na 
nią krzyknęło. Linię tę nazywa się imieniem jej matki, Wrony, która 
pochodziła z grupy klaczy z terenu Węgier. Kara Wrona urodziła się 
w 1934 roku, jej wymiary wynosiły 136–177–18 cm.

Buczyna Khc 7 (Czeremosz – Czeremcha konik czarnomorski 
po NN), karosrokata, urodzona w 1948 roku w SK Racot, o wymia-
rach 129–163–16 cm. Otrzymała 71 punktów bonitacyjnych. Jak podał 
Jackowski [2005g], była świetna użytkowo, bardzo wytrzymała 
i dobrze pracowała w zaprzęgu. Pod względem pokrojowym należała 
do koni wybitnych, była klaczą o długim, szerokim i głębokim tułowiu, 
dobrze umięśnionym zadzie i mocnych nogach. Linię tę nazywa się 
imieniem jej matki, Czeremchy. Na uwagę zasługuje fakt, że pocho-
dząca z ZSRR nieznanego pochodzenia siwa Czeremcha urodzona 
w 1941 roku, o wymiarach 133–167–16 cm, nie była hucułem, a konikiem 
czarnomorskim. W zestawieniach danych założycielek rodzin żeńskich 
często pomija się informacje o pochodzeniu i umaszczeniu tej klaczy.

Gosposia Khc 23 (Gacek III – Jagoda po Smyk), gniada, urodzona 
w 1944 roku, o wymiarach 129–160–16,5 cm. Otrzymała 78 punktów 
bonitacyjnych. W 1950 roku została zakupiona do stadniny w Jodłow-
niku od swojego hodowcy, Jakuba Twardowskiego z Nowego Sącza, 
wraz z matką – gniadą z gwiazdką Jagodą (Smyk – Basia po NN 
od Góralka Nowosądecka), urodzoną w 1937 roku, o wymiarach 
131–160–17 cm. Rodzinę tę nazywa się od imienia prababki Gosposi, 
a babki Jagody – Góralki Nowosądeckiej. Według Brzeskiego i in. [1988] 
pod względem wartości przychówku należy wymienić tę rodzinę na 
drugim miejscu po rodzinie Nakonecznej. Gosposia była nieduża, 
a przy tym typowa i prawidłowa. Konie wywodzące się od niej charak-
teryzowały się szczupłą, lekką, bardzo szlachetną głową oraz sucho-
ścią budowy ciała. Niestety, bardzo silnie dziedziczyły niski wzrost.
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Laliszka ex Lalka Khc 40, nieznanego pochodzenia, gniada, uro-
dzona w 1945 roku w hodowli prywatnej u Stanisława Stawiarskiego, 
o wymiarach 136–182–17 cm. Jackowski [2005h] podał, że niektórzy 
hodowcy uważali, iż była mieszańcem z koniem małopolskim.

Nakoneczna Khc 41, nieznanego pochodzenia, gniada, urodzona 
w 1934 roku w SK Łuka, o wymiarach 126–166–16 cm. Otrzymała 
84 punkty bonitacyjne. Należała do grupy racockiej. Jak podali Brze-
ski i in. [1988], była bardzo niska i drobna, ale bardzo typowa i prawi-
dłowa, szeroka i głęboka, na bardzo krótkich kończynach. Według 
Jackowskiego [2005g] odznaczała się piękną, szlachetną budową: dłu-
gimi liniami, suchymi stawami, małą i suchą, nieco arabską głową, 
długą i skośną łopatką, suchością tkanek, jędrnym umięśnieniem 
oraz delikatnym i błyszczącym, cienkim włosem. Była klaczą szybko 
galopującą i cechę tą przekazywała potomstwu. Deszczyńska [2010c] 
podaje, że ponoć wystawiono ją kiedyś w wyścigach koni półkrwi 
i przyszła do mety tuż tuż za nimi. Według Gajewskiego [za Desz-
czyńska 2010c] zdradzała wyraźny wpływ przodków krwi arabskiej. 
Zdaniem Brzeskiego i in. [1988] dała jedną z najliczniejszych i najcen-
niejszych linii żeńskich. Klacze z tej rodziny odznaczają się znacznie 
większymi wymiarami niż jej założycielka, przy zachowanym dosko-
nałym pokroju Nakonecznej.

Wyderka Khc 43 (NN – Wydra po NN), jasnogniada, urodzona 
w 1946 roku w SK Racot, o wymiarach 136–170–17,5 cm. Otrzymała 
80 punktów bonitacyjnych. Jej matka wywodziła się z grupy klaczy 
z terenu Węgier. Jak podaje Deszczyńska [2010c], Wyderka świetnie 
pracowała w zaprzęgu i była bardzo szybka. Według Brzeskiego 
i in. [1988] konie z jej rodziny odznaczają się dużą szlachetnością 
wyglądu. Jackowski [2005h] twierdził, że ponieważ wśród osobni-
ków z tej rodziny zdarzają się konie z kozińcem, co dawniej wśród 
hucułów nie występowało, można przypuszczać, że w krwi tej klaczy 
znalazła się domieszka koni szlachetnych. Podobno Holländer [za 
Deszczyńska 2010c] mówił, że w jej żyłach płynie krew folbluta.

Żadna z klaczy, które znajdowały się w rękach prywatnych nie 
założyła swojej linii. Były to: skarogniada ze strzałką Bela Khc 2 
(Bijok – Basta uszl. po NN) urodzona w 1953 roku, kara z odmianami 
Biga Khc 3 (Bijok – NN) urodzona w 1955 roku, gniada z odmianami 
Bimba Khc 4 (Bijok – NN) urodzona w 1954 roku, bułana Brema Khc 5 
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(Brogan – Graca po Gapcio) urodzona w 1956 roku i jej matka – ja-
snokasztanowata Graca Khc 25 (Gapcio – NN) urodzona w 1951 roku, 
gniada z białą lewą tylną piętką Burza Khc 8 (Bijok – Nela po NN) uro-
dzona w 1954 roku, myszata Ceramika Khc 9 (Centrator – Godula po 
Gacek od Harna po Haracz) urodzona w 1955 roku, siwa Fiska Khc 15 
(292 Hroby I-7 – NN) urodzona w 1942 roku, brudnokasztanowa-
ta z gwiazdką Gapa Khc 18 (Gacek – Kukułka po Smyk) urodzona 
w 1945 roku i jej matka – kasztanowata Kukułka Khc 39 (Smyk – NN) 
urodzona w 1938 roku, kasztanowata z odmianami Gapa I Khc 19 
(Gacek – Filka po 292 Hroby I-7) urodzona w 1944 roku, myszata z od-
mianami Gemza Khc 20 (Gewont – NN) urodzona w 1947 roku, ja-
snokasztanowata Godula I Khc 21 (Gapcio – Janczarka po Haracz) 
urodzona w 1949 roku i jej siostra – jasnokasztanowata z kwiatkiem174 
Gryka Khc 29 (Gapcio – Janczarka po Haracz) urodzona w 1951 roku, 
jasnogniada z kwiatkiem Godula II Khc 22 (Gapcio – NN) urodzo-
na w 1951 roku, siwa Gozia Khc 24 (Gacek – Jonta po Janosik) uro-
dzona w 1945 roku, jasnokasztanowata z kwiatkiem Gruda Khc 27 
(Gapcio – NN) urodzona w 1950 roku, kasztanowata z odmianami 
Gruda I Khc 28 (Gong xo – Hanka po Haracz) urodzona w 1952 roku 
(ze względu na pochodzenie ze strony ojca klacz ta została przenie-
siona do Księgi Stadnej Koni Małopolskich, nie odegrała jednak żad-
nej roli w ich hodowli) i jej matka – kara z prawą tylną pęciną białą 
Hanka Khc 33 (Haracz – NN) urodzona w 1945 roku, ciemnokaszta-
nowata z gwiazdką i strzałką Harda Khc 34 (Haracz – Hadyna po 
Hroby cz. po Hroby II cz.) urodzona w 1945 roku, ciemnokasztanowata 
z gwiazdką Hrobula Khc 36 (461 Hroby I-4 – NN) urodzona w 1941 roku. 
Swoich linii nie przedłużyły również następujące klacze znajdujące się 
w hodowli państwowej: gniada Chabera Khc 10 (Wujek – Wera po NN) 
urodzona w 1949 roku, jasnomyszata Ekscentryczka Khc 12 (Wujek – 
Ryczka huc. kn. po NN) urodzona w 1951 roku, myszata Grań Khc 26 
(Murzynek – Gostka po Smyk) urodzona w 1953 roku i jej półsiostra – 
kara Gulka Khc 30 (Gacek – Gostka po Smyk) urodzona w 1945 roku, 
gniada z odmianami Hadynka Khc 31 (Wujek – Asta po Kapitan 
od Arma) urodzona w 1954 roku i gniadosrokata Kołomyjka Khc 38 
(Czeremosz – NN) urodzona w 1944 roku.

174  Kwiatek – malutka biała plamka na czole konia.
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W 1962 roku sprzedano do Anglii (stado w Wooden) z SK Siary ogiera 
huculskiego (ciemnomyszaty Prom (Hroby – Koltryna po Gródek) 
urodzony w 1961 roku) i stawkę 7 klaczy huculskich z SK Siary (karo-
srokata Fortaleza Khc 16 (Żelazny – Nakoneczna po NN), gniada 
Iszora Khc 48 (Płoskij – Czeremucha po Wujek), ciemnomyszata 
Koltryna Khc 52 (Gródek – Grań po Murzynek), kara Łuczyna Khc 64 
(Wipczyj – Bajkałka po NN), kara Morawianka Khc 75 (Cedryt – 
Hreczecha po Płoskij), kara Narożnica Khc 81 (Wipczyj – Brodnica 
po Wujek) i kasztanowata z gwiazdką Rakieta (Hroby – Morawianka 
po Cedryt)) oraz ogiera z Państwowego Stada Ogierów Klikowa 
( jasnomyszaty Frukt Khc 13 (Wujek – Grzęda kn. po Myszak kn.) 
urodzony w 1952 roku). Jak podał Zdański [1975], konie huculskie 
doskonale zaaklimatyzowały się w Anglii. One same, a także ich 
potomstwo hodowane w czystości rasy lub pochodzące z krzyżówek 
z końmi pełnej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej, udowodniły 
swoją przydatność w sporcie w klasie pony.

W 1965 roku SK Siary sprzedało do Włoch karosrokatą klacz 
Mołdawianka Khc 74 (Cedryt – Kołomyjka po Czeremosz) urodzoną 
w 1958 roku.

W 1966 roku Stadnina Koni Strzelce Opolskie zakupiła w SK Siary 
17 klaczy huculskich i klacz krzyżówkę hucuła z konikiem polskim. 
Konie te umieszczono w gospodarstwie Rozmierka. Były one kryte 
gniadym ogierem Murten (Buelier – Rasier) rasy freiberger175. Jak 
podali Brzeski i in. [1988], krzyżowanie to miało głównie na celu dola-
nie krwi rasy freiberger do koni huculskich. O efektach tego krzyżo-
wania brak jest jakichkolwiek danych, ponieważ jesienią 1969 roku 
klacze huculskie i ich potomstwo zostały sprzedane w związku ze 
zmianą planu hodowlanego Stadniny Koni Strzelce Opolskie. W tym 
też roku 9 lub 10 klaczy z tej stadniny sprowadzono do Zootechnicz-
nego Zakładu Doświadczalnego Raba Wyżna. W Rabie Wyżnej pro-
wadzono doświadczenia nad składem mleka klaczy. Po zakończeniu 
doświadczeń, na początku lat 70., klacze sprzedano.

Jak podali Chrzanowski i in. [1989], w połowie lat 60. wprowa-
dzono nową koncepcję polityczno-hodowlaną, która zakładała 

175  Freiberger – pochodzące ze Szwajcarii lekkie konie zimnokrwiste o średniej 
wysokości w kłębie 155 cm.
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wytworzenie niewielkiego, ruchliwego, szybkiego w pracy, wcześnie 
dojrzewającego, taniego w wychowie i użytkowaniu konia robo-
czego. Miał to być tzw. koń ekonomiczny. Polecono maksymalnie 
obniżyć wzrost koni zimnokrwistych poprzez nieprzyjmowanie do 
Państwowych Stad Ogierów koni powyżej 150 cm w kłębie. W tym 
celu, jak podaje Jaśkowska [2008], sprowadzono na teren powiatów 
sokólskiego i dąbrowskiego 5 ogierów prymitywnych, 3 koniki pol-
skie (Luzak, Krzak i Odyniec) oraz 2 ogiery huculskie (Machnacz 
i Sporok). Zabieg ten miał odnowić cechy koników u koni sokól-
skich. Do podanych przez Jaśkowską informacji wkradły się jed-
nak nieścisłości. Gniadodereszowaty ogiery Machnacz (od Masa-5 
z. po Regulaminowy z.) i gniady ogier Sporok ex Satyr Kzp 3661 (od 
Sprytna z. po Regulaminowy z.) nie były hucułami, a półhucułami, 
oba po ogierze huculskim Cedryt Khc 8 (Wujek – Węgierka po NN). 
Przyznano im licencję jako koniom zimnokrwistym. Licencję jako 
ogier zimnokrwisty otrzymał zresztą jeszcze jeden ogier po Cedry-
cie, gniady Adryt (od Arka z. po Turyn ard.). Ogiery te nie odegrały 
jednak większej roli w hodowli koni zimnokrwistych.

Jak podał Skuciński [1970], w 1966 roku opisano 75 źrebiąt po ogie-
rach huculskich, a w 1967 roku – 70. W stosunku do liczby pokrytych 
klaczy było to bardzo niewiele. W 1967 roku ogiery huculskie pań-
stwowe i uznane prywatne pokryły 846 klaczy, w tym w wojewódz-
twie krakowskim 414. Nie można jednak na tej podstawie wyciągnąć 
wniosku o niepopularności koni huculskich, gdyż jeżeli z ogólnej liczny 
pokrytych klaczy około 10% było stanowionych hucułami, świadczyło 
to o tym, że rolnicy cenili hucuły i chcieli je chować. Nie doprowa-
dzali jednak źrebiąt do opisu ani klaczy do rejestracji, gdyż nie mieli 
z tego żadnej korzyści. Mimo to Skuciński uważał, że przy stopnio-
wym wzroście kalibru hucuła zapotrzebowanie na te konie i ich 
potomstwo po miejscowych klaczach będzie coraz większe. Pisał też:

o ile w najbliższym czasie doprowadzi się, przez odpowiedni wychów i selekcję, 
do wymiarów u ogierów: 143–185–19, a u klaczy: 140–180–18,5, to konie huculskie 
nie tylko wyprą pogrubione konie z okolic górzystych, ale jako konie towarzy-
szące traktorowi będą chętnie nabywane także na równiny.

Do wydanego drukiem w 1967 roku II tomu Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Huculskich wpisano 26 ogierów i 76 klaczy. 42 konie 
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były gniade, 29 – myszatych, 16 – karych, 6 – kasztanowatych, 5 – buła-
nych, 3 – srokate i 1 skarogniady.

W II tomie zabrakło koni siwych. Do I tomu (jak już wcześniej 
podano) wpisane były 4 siwe hucuły. Potomstwo tych koni, czyli 
ogiera Biczyk Khc 2 (Bijok – Skawinka po NN), klaczy Fiska Khc 15 
(Hroby I-7 – NN) oraz klaczy Gozia Khc 24 (Gacek – Jonta po Janosik) 
w ogóle nie zostało użyte w hodowli, przy czym tylko Biczyk zosta-
wił po sobie siwego źrebaka – była to klacz Bitka (od NN). Natomiast 
w przypadku klaczy Choina Khc 11 (Gacek III – Czeremcha konik 
czarnomorski) nie użyto w hodowli jej jedynej siwej córki ( jakkol-
wiek użyto jej niesiwego potomstwa), Okrzemki (po Cedryt). W ten 
sposób umaszczenie siwe w polskiej populacji koni huculskich 
zaniknęło.

12 ogierów z II tomu Polskiej Księgi Stadnej Koni Huculskich 
pochodziło z rodu Gorala, 5 – Hrobego, 4 – Gurgula, 3 – Polana, 
1 – konika polskiego Goraj, 1 – konika polskiego Wicek. 8 ogierów 
pochodziło z rodziny Wrony, 3 – Nakonecznej, 2 – Bajkałki, 2 – Góralki 
Nowosądeckiej, 2 – Wołgi, 1 – Agatki, 1 – Czeremchy, 1 – Połoniny, 
1 – Wydry, 1 – austro-węgierskiej klaczy Kittka, 1 – austro-węgierskiej 
klaczy Luczyna. 1 ogier pochodził z żeńskiej strony rodowodu od 
ciemnokasztanowatej klaczy Janczarka (Haracz – NN), 1 – od gnia-
dosrokatej klaczy Kołomyjka Khc 38 (Czeremosz – NN), 1 – od jasno-
gniadej klaczy Godula II Khc 22 (Gapcio – NN). Potomkowie Goduli II, 
Janczarki i Kołomyjki nie przetrwali do współczesnych czasów 
w hodowli koni huculskich. 36 klaczy pochodziło z rodu Gorala, 
18 – Hrobego, 14 – Polana, 6 – Gurgula, 1 – Konika, 1 – Murzynka.

Z tomu II wywodzą się kolejne 4 linie żeńskie, kontynuowane 
przez 5 klaczy. Istniała jednak możliwość kontynuowania 8 linii. 
Również tym razem swoje linie przedłużyły wyłącznie klacze 
z hodowli państwowej. Były to:

Hreczecha Khc 47 (Płoskij – Pastuszka po 490 Goral-12), ska-
rogniada, urodzona w  1954 roku w  SK Tylicz, o  wymiarach 
130–160–16,8 cm i 78 punktach bonitacyjnych (według Deskura 
i Tomczyk-Wrony [2001] odznaczała się bardzo dobrym ruchem, 
dobrze ciągnęła, choć była harda) i Jauza Khc 49 (Wujek – Pastuszka 
po 490 Goral-12), gniada, urodzona w 1955 roku w SK Tylicz, o wymia-
rach 130–160–17,5 cm i 70 punktach bonitacyjnych, założyły dwa 
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odgałęzienia linii Pastuszki (490 Goral-12 – Polanka po 461 Hroby I-4), 
która bywa nazywana linią Polanki (461 Hroby I-4 – Połonina po NN), 
a powinna być nazywana linią Połoniny, babki Pastuszki, bo do tej 
klaczy da się doprowadzić rodowód Pastuszki po stronie żeńskiej. 
Poza Hreczechą i Jauzą do II tomu księgi stadnej wpisane były ich 
córki (od Hreczechy: Morawianka Khc 75 po Cedryt, Petarda Khc 93 po 
Hroby i Sosenka Khc 114 po Hroby; od Jauzy: Niwa Khc 85 po Wipczyj, 
Pasterka Khc 92 po Hroby, Ruta Khc 105 po Hroby i Surma Khc 117 
po Hroby). Jest to jedna z najliczniejszych linii żeńskich w hodowli 
powojennej. Jak podali Deskur i Tomczyk-Wrona [2001], Pastuszka 
była jedną z nielicznych matek stadnych wywodzących się po kądzieli 
od oryginalnej klaczy huculskiej. W światowej hodowli koni tej rasy 
niewiele jest starszych rodzin żeńskich. Wprawdzie Radowce prowa-
dziły rejestrację koni huculskich od połowy XIX wieku, ale większość 
klaczy tamtejszej hodowli została w okresie międzywojennym prze-
kazana do Czechosłowacji, a część na Węgry, gdzie ich potomstwo 
w dużej części przekrzyżowano z końmi innych ras. Pastuszka, ska-
rogniada z siwizną, o wymiarach 133–164–17,5 cm, była klaczą o cie-
kawej historii. Urodzona w 1930 roku w stadninie Braci Menclów 
w Niskołyzach, została sprzedana do majątku państwa Przepełskich, 
gdzie pracowała w ogrodzie i była koniem dla dzieci do bryczki. Miała 
bardzo dobry ruch, dobrze ciągnęła, choć była harda i nie znosiła bata. 
W 1934 roku urodziła tam córkę, skarogniadą Polankę II (po 461 Hroby 
I-4). Wiosną 1945 roku przed przejęciem majątku przez państwo pol-
skie obie klacze zostały przeprowadzone do Warszawy, gdzie praco-
wały przy odgruzowywaniu miasta. W 1946 roku trafiły do SK Raba 
Wyżna, gdzie miały pozostać do końca życia. Stadnina ta została jed-
nak szybko zlikwidowana i obie hucułki pojawiły się dopiero w doku-
mentacji SK Jodłownik w 1950 roku. Nie można dokładnie ustalić, 
gdzie znajdowały się w międzyczasie. Pastuszka urodziła Hreczechę 
i Jauzę, będąc w wieku odpowiednio 24 i 25 lat. Polanka II, produkt 
chowu wsobnego, nie dała żadnego wartościowego potomstwa.

Larynka Khc 57 (Cedryt – Pisanka po Jeleń II), myszatosrokata, 
urodzona w 1957 roku w SK Tylicz, o wymiarach 139–176–18 cm. Otrzy-
mała 83 punkty bonitacyjne. Jak podał Jackowski [2005e], była klaczą 
bardzo silną i wytrzymałą. Jej matka, gniadosrokata Pisanka (Jeleń II 
c.gn.sr. – Agatka sr. po NN), urodzona w 1940 roku, o wymiarach 
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135–171–17,5 cm, została przekazana do SK Siary w 1953 roku ze stad-
niny w Popielnie, gdzie była wcześniej użyta w hodowli koników 
polskich. Rodowód Pisanki jest jednak raczej huculski, ze strony 
ojca sięga bowiem założyciela rodu męskiego Gorala (Jeleń II jest 
synem Jelenia po 385 Goral-9 po Goral). Linia przedłużona przez 
Larynkę nazywana jest linią Agatki, od imienia babki Larynki.

Łabowa Khc 62 (Cedryt – Wołga po NN), myszata, urodzona 
w 1956 roku w SK Tylicz, o wymiarach 137–177–18 cm. Otrzymała 
78 punktów bonitacyjnych. Według Gajewskiego [za Deszczyńska 
2010c] była klaczą dużą, ładną, podobną do ojca, ale niezbyt dobrze 
sprawdzała się w pracy. Linię tę nazywa się imieniem jej matki, 
Wołgi. Według Jackowskiego [2005h] niektórzy uważają, że myszata 
Wołga, urodzona w 1936 roku, była konikiem polskim. Wołga wywo-
dziła się z grupy koni z terenu Węgier. Oprócz Łabowej do II tomu 
księgi wpisane były jej 2 córki (Ratafia Khc 102 i Saga Khc 107, obie 
po Hroby).

Stubienka Khc 66 (Cedryt – Sroczka po NN), myszata, urodzona 
w 1956 roku w SK Stubno, o wymiarach 138–174–18 cm. Otrzymała 
77 punktów bonitacyjnych. Linię tę nazywa się imieniem jej matki 
Sroczki. Jak podał Jackowski [2005h], gniadosrokata Sroczka uro-
dzona w 1947 roku w powiecie Nowy Sącz mogła być mieszańcem, 
była bowiem duża (o wymiarach 142–163–18 cm), kalibrowa i niczym 
nie przypominała konia huculskiego. Oprócz Stubienki do II tomu 
księgi wpisana była jej córka Rabatka Khc 100 po Hroby.

Klaczami, które nie założyły swoich linii, były znajdujące się 
w rękach prywatnych: ciemnogniada Ceramika Khc 44 (Cedryt – 
Gaździna po Gazda) urodzona w 1956 roku, jej półsiostra, kaszta-
nowata z gwiazdką Bryndza Khc 56 (Brogan – Gaździna po Gazda) 
urodzona w 1957 roku, gniada z lewą tylną pęciną białą Bystra Khc 77 
(Frukt  – Karta po NN) urodzona w  1959 roku, kasztanowata 
Grapa Khc 78 (Gazda – Gilka po Gil) urodzona w 1959 roku i znaj-
dująca się w hodowli państwowej ciemnomyszata Norka Khc 86 
(Wipczyj – Fajka kn. po Dysk kn. od Birula kn.) urodzona w 1959 roku.

Ponadto do II tomu księgi były wpisane klacze z następują-
cych rodzin: 12 z rodziny Nakonecznej, 10 – Góralki Nowosądeckiej, 
9 – Wrony, 8 – Bajkałki, 4 – Czeremchy, 3 – Laliszki, 1 – Wydry. Byłe 
też w tym tomie obecne klacze z rodzin, które nie utrwaliły się 
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w hodowli koni huculskich: 2 z rodziny Wery, 2 – Gostki, 1 – Gracy, 
1 – Kołomyjki, 1 – Ryczki huc.kn.

Jak podał Skuciński [1970], w 1968 roku ogiery huculskie pań-
stwowe i prywatne uznane pokryły 635 klaczy. Hroboni [1968] 
podał, że w tym samym roku w województwie krakowskim było 
tylko 14 klaczy huculskich wpisanych do głównej księgi stad-
nej, a 47 do wstępnej. Stosunkowo najwięcej było ich w powiecie 
nowosądeckim – 35 sztuk. Ponadto 12 sztuk było w powiecie Nowy 
Targ, 12 – w powiecie Myślenice, 4 – w powiecie Limanowa. W woje-
wództwie rzeszowskim było ich jeszcze mniej, przy czym najwięcej 
w powiecie gorlickim.

Według Skucińskiego [1970] w 1969 roku na terenie województwa 
krakowskiego czynnych było 11 ogierów huculskich państwowych 
i 29 prywatnych uznanych (16 hodowli terenowej i 13 hodowli stad-
nin państwowych). 20 spośród tych ogierów było w linii męskiej 
potomkami ciemnomyszatego ogiera Wujek (Goral Radowce – NN), 
7 – karego ogiera Wipczyj Khc 25 (Polan – Rodzenka po NN), 7 – gnia-
dego ogiera Hroby Khc 21 (Hroby – Lucka po NN), 5 – gniadego 
ogiera Cukor-Gurgul-5 Khc 10 (Gurgul I-2 – 7 Žinka po 289 Hroby I-1), 
1 – ciemnogniadego ogiera Płoskij (Burkut – Senycia po NN). Ogiery 
te, tak państwowe, jak i prywatne, działając w terenie, pozostawiły 
dużo potomstwa, którego, niestety, tylko mała część została opisana 
i wpisana do ksiąg koni zarodowych.

Skuciński [1970] pisał, że w latach 1953–1969 do ksiąg zarodo-
wych koni (wojewódzkich i powiatowych oraz głównej i wstęp-
nej) wpisano 233 klacze huculskie: 25 po ciemnomyszatym ogierze 
Gacek (490 Goral-12 – Giga po NN), 18 po bułanym ogierze Smyk 
(Wilk – Burza po Miśko), 16 po kasztanowatym ogierze Haracz 
(Smyk – Brenia po NN), 16 po myszatym ogierze Centrator Khc 9 
(Wujek – Wiochna po 167 Goral-11), 13 po jasnokasztanowatym ogierze 
Gazda Khc 14 (Gil – NN), 12 po jasnomyszatym ogierze Brogan Khc 6 
(Wujek – Wiochna po 167 Goral-11), 12 po siwym ogierze Janosik 
(420 Goral – NN), 11 po skarogniadym ogierze Bijok Khc 3 (Wujek – 
Wilija po NN), 7 po gniadym ogierze Hroby Khc 21 (Hroby cz. – Lucka 
po NN), 5 po myszatym ogierze Buczek Khc 7 (Brogan – NN), reszta 
po pozostałych ogierach. Według maści były 73 klacze kasztanowate, 
71 gniadych, 24 myszate, 23 siwe, 22 kare i 20 bułanych. Potomkowie 
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Brogana, Buczka, Centratora, Haracza, Gazdy i Janosika nie prze-
trwali w hodowli koni huculskich do współczesnych czasów.

Według Skucińskiego [1970] w 1969 roku do ksiąg koni zarodo-
wych zapisane były 63 klacze, z czego 21 w księdze wojewódzkiej 
i głównej, a 42 w powiatowej i wstępnej. Najwięcej klaczy było 
w powiatach: Nowy Sącz – 37, Nowy Targ – 11, Myślenice – 10, Lima-
nowa – 5. Gniadych klaczy było 17, myszatych – 15, kasztanowatych – 
11, bułanych – 9, karych – 6, siwych – 5. Przeciętne wymiary klaczy 
wynosiły 139–171–18 cm, zaś ogierów 138,7–173–19 cm. W porównaniu 
ze stanem z 1962 roku wzrost klaczy zwiększył się o 5 cm, a obwód 
nadpęcia o 0,2 cm. U ogierów wzrost zwiększył się o 3 cm, a obwód 
nadpęcia o 0,1 cm.

Kiedy porównamy dane przytoczone przez Skucińskiego [1970] 
z informacjami zawartymi w wydanych drukiem księgach stadnych, 
zawierających tylko dane koni z księgi głównej (tabela 5), łatwo 
zauważyć, że albo nie uwzględnił on w swoim zestawieniu właśnie 
tych koni, które znalazły się w wydanej drukiem księdze, albo gdzieś 
popełnił błąd, bo w zestawieniu koni Skucińskiego brakuje klaczy 
srokatych.

Lata 70. były okresem, w którym nastąpił szybki spadek pogłowia 
koni huculskich w Polsce, wypieranych przez konie zimnokrwiste. 
Według Jackowskiego [2002] spowodowane było to dużym w tym 
czasie wzrostem cen na żywiec koński, przejściem wielu rolników 
z hodowli koni na wyłącznie ich użytkowanie oraz ogólnym spad-
kiem pogłowia koni.

Do wydanego drukiem w 1973 roku III tomu Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Huculskich wpisanych było 41 ogierów i 26 klaczy. 46 koni było 
gniadych, 6 – karych, 6 – myszatych, 4 – skarogniade, 2 – bułane, 2 – sro-
kate, 1 – kasztanowaty. 23 ogiery pochodziły z rodu Gurgula, 15 – Polana, 
2 – Gorala, 1 – Hrobego. 8 ogierów pochodziło z rodziny Nakonecznej, 
7 – Góralki Nowosądeckiej, 7 – Połoniny, 6 – Wrony, 3 – Czeremchy, 
3 – Sroczki, 2 – Agatki, 1 – Bajkałki, 1 – Wydry. 3 ogiery wywodziły się 
z rodzin żeńskich, które nie utrwaliły się w polskiej hodowli (2 z rodziny 
Gracy, 1 z rodziny Wery). 16 klaczy pochodziło z rodu Gurgula, 7 – Polana, 
3 – Hrobego. 7 klaczy pochodziło z rodziny Nakonecznej, 4 – Góralki 
Nowosądeckiej, 4 – Wrony, 2 – Agatki, 2 – Bajkałki, 2 – Połoniny, 1 – Cze-
remchy, 1 – Laliszki, 1 – Sroczki, 1 – Wołgi, 1 – Wydry.
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Piętnem rasowym polskich koni huculskich jest ustawiony pio-
nowo owal ze skierowaną w lewo ciupagą w środku. Teoretycznie 
powinny być nim znakowane wszystkie rasowe hucuły. W rzeczywi-
stości chyba nigdy tego nie robiono. Nie znalazłam opisu takich prak-
tyk, nie widziałam też, nawet na zdjęciu, konia huculskiego z wypa-
lonym piętnem rasowym. SK Siary, a po niej jej spadkobierca SKH 
Gładyszów znakowały konie wypalając im po prawej stronie kłębu 
numer państwowej stadniny (41), a po lewej – kolejny numer źrebięcy.

9.2. Hodowla w Rumunii

W Rumunii stadnina koni w Łuczynie po II wojnie światowej konty-
nuowała działalność. W 1948 roku zostały zbudowane nowe stajnie, 
mające zastąpić te zniszczone w czasie wojny. W samej Łuczynie zna-
lazła się główna siedziba stadniny, stajnia ogierów czołowych i dwie 
stajnie dla klaczy matek, w Kamionce umieszczono wychowalnię 
ogierków, w Chitce wychowalnie klaczek, a w Gainie dział szkolenia 
młodych koni.

W okresie powojennym w Rumuńskiej hodowli można było 
wyróżnić rody męskie: Gorala, Hrobego, Pietrosu, Ousora i Prislopa 
(odgałęzienie rodu Gorala). Sasimowski i Wójcik [1959] podali, że śred-
nia wysokość klaczy huculskich w Rumunii w tym okresie wynosiła 
139,35 cm.

W łuczyńskiej stadninie kontynuowały karierę ogiery: Pietrosu I 
(do 1948 roku), Ousor I (do 1951 roku), Goral IV (do 1953 roku), Goral V 
(do 1959 roku) i Hroby VIII (do 1948 roku i później w latach 1951–1959). 
Prawie wszystkie nowo włączone do stada ogiery pochodziły z wła-
snej hodowli. Były to:

Pietrosu II (Pietrosu – 90 Hroby III-3 po Hroby III), urodzony 
w 1937 roku, wywodził się z rodziny klaczy 3 Tatarca. Był użytkowany 
w latach 1947–1956;

Ousor II (Ousor – 87 Goral I-2 po Goral I), urodzony w 1938 roku, 
wywodził się z rodziny klaczy 16 Aglaia. Był użytkowany w latach 
1948–1958.

Goral VI (Goral V – 175 Ousor-2 po Ousor), urodzony w 1946 roku, 
użytkowany w latach 1950–1959.
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Hroby XI (Hroby VIII  – 200 Ousor-6 po Ousor), urodzony 
w 1944 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1950–1969.

Prislop I (Prislop – 47 Corbu-4 po Corbu), urodzony 1938 roku, wywo-
dził się z rodziny klaczy 5 Ploska. Był użytkowany w latach 1950–1953.

Goral VII (Goral V – 223 Ousor-11 po Ousor), gniady, urodzony 
w 1949 roku, o wymiarach 141–180–20 cm. Na zdjęciu zamieszczonym 
na portalu Bazakoni.pl [2017] widać u niego skarpetki na obu tylnych 
nogach. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1953–1954, a później sprzedany do Czechosłowacji.

Goral VIII (Goral IV – 174 Pietrosu-13 po Pietrosu), urodzony 
w 1950 roku, użytkowany w latach 1954–1955.

Goral IX (od 223 Ousor-11 po Ousor), urodzony w 1950 roku. 
Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Według Jansen [2009a] 
i według Mihóka i  in.  [2015] jego ojcem był Goral V (Goral III – 
85 Manaila po NN). W węgierskiej księdze stadnej176 podano jednak, 
że jego ojcem był Goral VII (Goral V – 223 Ousor-11 po Ousor). Był 
użytkowany w latach 1954–1961.

Pietrosu III (Pietrosu II – 213 Goral III-1 po Goral III), urodzony 
w 1950 roku. Wywodził się z  rodziny klaczy 2 Lucina. Był użytkowany 
w latach 1954–1958.

Prislop II (Prislop I – 206 Goral IV-7 po Goral IV), urodzony 
w 1952 roku, wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1956–1957.

Hroby IX (Hroby VIII – 177 Goral III-4 po Goral III), gniady, uro-
dzony w 1943 roku, wywodził się z rodziny klaczy 86 Deremoxa 
(o klaczy 86  Deremoxa wiadomo tylko, że urodziła się w 1926 roku 
w Rumunii). Był użytkowany w latach 1957–1959.

Hroby X (Hroby IV cz. – 490 Goral III-1 po Goral III cz.), urodzony 
w 1946 roku w Topolczankach w Czechosłowacji, zakupiony w 1956 roku, 
wywodził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Był użyt-
kowany w latach 1957–1967.

Goral X (Goral V – 218 Ousor-5 po Ousor), urodzony 1955 roku. Wywo-
dził się z rodziny klaczy 10 Rotunda. Użytkowany w latach 1959–1968.

176 Hucul Méneskönyv, I–II–III. kötet [2011], Póni- és Kislótenyésztők Országos 
Egyesülete, Debrecen.
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Ousor III (Ousor II – 214 Goral III-4 po Goral III), urodzony 
w 1955 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1959–1960.

Ousor IV (Ousor II – 222 Hroby VIII-1 po Hroby VIII), urodzony 
w 1951 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1960–1973.

Pietrosu IV (Pietrosu III – 17 Goral V-2 po Goral V), urodzony 
w 1956 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 3 Tatarca. Użytkowany 
w latach 1960–1972.

Goral XI (Goral VII – 264 Pietrosu II-14 po Pietrosu II), urodzony 
w 1955 roku, użytkowany w latach 1961–1962.

Pietrosu V (Pietrosu II – 187 Goral III-18 po Goral III), urodzony 
w 1952 roku, wywodził się z rodziny klaczy 86 Deremoxa. Był użyt-
kowany w latach 1961–1964.

Prislop III (Prislop II – 16 Pietrosu II-19 po Pietrosu II), urodzony 
w 1959 roku, wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1963–1968.

Goral XII (Goral VI – 243 Pietrosu I-5 po Pietrosu I), urodzony 
w 1959 roku, użytkowany w latach 1964–1972.

Pietrosu VI (Pietrosu III – 231 Goral V-3 po Goral V), urodzony 
w 1959 roku. Wywodził się z rodziny  klaczy 16 Aglaia. Użytkowany 
w latach 1965–1975.

Pietrosu VII (Pietrosu V – 236 Ousor I-3 po Ousor I), urodzony 
w 1962 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1966–1973.

Goral XIII (Goral IX – 30 Pietrosu II-3 po Pietrosu II), urodzony 
w 1962 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1967–1977.

Hroby XII (Hroby X – 63 Goral IV-6 po Goral IV), urodzony 
w 1963 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1968–1971.

Ousor V (Ousor IV – 89 Pietrosu III-5 po Pietrosu III), urodzony 
w 1963 roku, użytkowany w latach 1968–1976.

Goral XIV (od 52 Hroby VIII-6 po Hroby VIII), urodzony w 1958 roku, 
wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Według Jansen [2009a] i we-
dług Mihóka i in. [2015] jego ojcem był Goral V (Goral III – 85 Manaila 
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po NN). W węgierskiej księdze stadnej177 podano jednak, że jego 
ojcem był Goral VII (Goral V – 223 Ousor-11 po Ousor). Był użytkowa-
ny w latach 1969–1973.

Hroby XIV (Hroby VIII – Prislop I-5 po Prislop I), gniady, uro-
dzony w 1957 roku, wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użyt-
kowany w latach 1969–1976.

Hroby XIII (Hroby X – 71 Pietrosu II-4 po Pietrosu II), urodzony 
w 1964 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w latach 1970–1975.

Prislop IV (Prislop III – 117 Goral IX-3 po Goral IX), urodzony 
w 1965 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1970–1972.

Hroby XV (Hroby XI – 31 Pietrosu II-6 po Pietrosu II), urodzony 
w 1966 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 86 Deremoxa. Był użyt-
kowany w latach 1971–1973.

Prislop V (Prislop III – 130 Pietrosu III-1 po Pietrosu III), urodzony 
w 1966 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 10 Rotunda. Był użytko-
wany w latach 1971–1972.

Ousor VI (Ousor IV – 128 Pietrosu III-1 po Pietrosu III), urodzony 
w 1966 roku, wywodził się z rodziny klaczy 16 Aglaia. Był użytkowany 
od 1971 roku.

Prislop VI (Prislop III – 231 Goral V-3 po Goral V), urodzony w 1967 
roku. Według Jansen [2009a] jego matką była klacz 231 Goral V-3 
(Goral V – 170 Ousor-3 po Ousor). W węgierskiej księdze stad-
nej178 podano jednak, że jego matką była 117 Goral IX-3 (Goral IX – 
246 Goral IV-4 po Goral IV). Wywodził się więc z rodziny klaczy 
16 Aglaia lub 11 Sarata. Użytkowany w latach 1972–1976.

Pietrosu VIII (Pietrosu VI – 62 Prislop I-8 po Prislop I), urodzony 
w 1967 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
od 1973 roku.

Hroby XVI (Hroby XII – 141 Goral VI-4 po Goral VI), urodzony 
1971 roku, wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
od 1975 roku.

177 Hucul Méneskönyv, I–II–III. kötet [2011], Póni- és Kislótenyésztők Országos 
Egyesülete, Debrecen.

178 Ibidem.
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Prislop VII (Prislop IV – 279 Pietrosu IV-63 po Pietrosu IV), uro-
dzony w 1972 roku, wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użyt-
kowany od roku 1976.

Ousor VII (Ousor IV – 229 Pietrosu IV-11 po Pietrosu IV), urodzony 
w 1972 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
od 1976 roku.

Hroby XVII (Hroby XIV – 153 Goral IX-3 po Goral IX), ciemno-
gniady, urodzony w 1972 roku, o wymiarach 155–185–20 cm, wywodził 
się z rodziny klaczy 86 Deremoxa. Był użytkowany od 1977 roku.

Goral XV (Goral X – 204 Pietrosu IV-9 po Pietrosu IV), urodzony 
w 1968 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
od 1978 roku.

Jak podaje Lechkun [2010], w połowie lat 70. w Łuczynie znajdo-
wało się około 10 ogierów, 100 klaczy i 500 młodych koni.

9.3. Hodowla w Czechosłowacji

W latach 50. w hodowli czechosłowackiej można było wyróżnić trzy 
rody: Gorala, Hrobego i Gurgula. W celu walki z inbredem importo-
wano kilka ogierów z Rumunii i ZSRR. Ponadto wprowadzono do 
hodowli ogiery nieznanego pochodzenia (wiadomo o koniach 13 Muráň 
i 101 Dub opisywanych jako koniki biłgorajskie) i różnego rodzaju krzy-
żówki (wiadomo o koniach 437 Javor, 629 Rokoš). Użytkowano także 
ogiery innych ras, między innymi haflingery (wiadomo o koniach 
634 Mikado, 635 Norton, 638 Starosta) i fiordingi (wiadomo o koniach 
Czaromir I, 631 Byrlad, Darion, 559 Dychov, Grom, 546 Hron, 560 Sirocco).

Po II wojnie światowej nadal funkcjonowała stadnina w Topol-
czankach. Stadniną zarządzali kolejno: Emil Šulgan (w  latach 
1948 – 1951), Juraj Čertik (w  latach 1951–1957), Ján Majerhoffer 
(w latach 1957 – 1967), Pavel Žikavský (w 1967 roku), Pavel Pavlicka 
(w latach 1967 – 1970) i Štefan Čulik (w latach 1971 – 1978). Hroboni [1959] 
podał, że całą hodowlą w Topolczankach pod koniec lat 50. kierował 
dr Stefan Kormann, lekarz weterynarii, który był też technicznym 
kierownikiem stadniny. Według Hroboniego [1959] w 1959 roku znaj-
dowały się tam 22 klacze i 3 ogiery. Przeciętne wymiary klaczy w stad-
ninie wynosiły: 141–173–18,3 cm, a waga 399 kg. Z 22 klaczy stadnych 
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7 pochodziło z rodu Gurgula, 4 – Gorala, 2 – Hrobego, 7 – Javora, a 2 były 
nieznanego pochodzenia.

W Topolczankach kryły kolejno:
Hroby IV (Hroby I – 213 Goral I-1 po Goral I), gniady, urodzony 

w 1928 roku w Topolczankach, o wymiarach 140–166–18,6 cm. Wywo-
dził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Użytkowany 
w latach 1946–1948.

437 Javor ex Bachmat (Tarpan o – Wacia klacz prymitywna 
po NN), bułany, urodzony w 1941 roku w Polsce, o wymiarach 
142–170–19,6 cm. Jego ojciec, Tarpan, który najprawdopodobniej nosił 
pierwotnie imię Szczepko, urodził się w 1936 roku i był koniem siwej 
szpakowatej maści, o wymiarach 141–166–18,5 cm. Ojcem Tarpana był 
siwy ogier wysokiej półkrwi arabskiej Liktor, syn siwego ogiera czy-
stej krwi arabskiej Farys II (Mlech I – Sahara IV po El-Kebir I) i siwej 
klaczy wysokiej półkrwi arabskiej Demeter (Bakszysz oo – Astarte 
ex 264 Amurath-8 po Amurath (Weil) oo), której matka wywodziła 
się z austro-węgierskiej hodowli koni półkrwi (shagya) z Radowców. 
Matką Tarpana była natomiast prymitywna klacz z okolic Siemiatycz. 
Tarpan należał do grupy małych koni (nazywanych „panjepferde”), 
zgromadzonych przez niemieckie władze okupacyjne w Racocie. Javor 
był używany w Topolczankach w latach 1946 – 1952. Jego 12 synów 
użytkowanych początkowo w hodowli terenowej, wyeliminowano, 
ale kilka córek wcielono do stada klaczy matek w Topolczankach.

Gurgul III (Gurgul – 278 Hroby I-2 po Hroby I), gniady, urodzony 
w 1933 roku w Topolczankach, wywodził się z rodziny austro-węgier-
skiej klaczy 2 Kittka. Był użytkowany w latach 1949–1957.

Goral VI (Goral III – 353 Gurgul-7 po Gurgul), gniady, urodzony 
w 1942 roku w Topolczankach, wywodził się z rodziny austro-węgier-
skiej klaczy 3 Luczyna. Był użytkowany w latach 1953–1957.

Goral VII (Goral V rum. – 223 Ousor-11 po Ousor), gniady, impor-
towany z Rumunii, urodzony w 1949 roku w Łuczynie, o wymiarach 
141–180–20 cm. Na zdjęciu zamieszczonym na portalu Bazakoni.pl 
[2017] widać u niego skarpetki na obu tylnych nogach. Wywodził się 
z rodziny rumuńskiej klaczy 11 Sarata. Był użytkowany w 1957 roku.

Goral VIII (Goral IV rum. – 189 Ousor-12 po Ousor), urodzony w 1944 
roku w Łuczynie, importowany z Rumunii. Wywodził się z rodziny 
rumuńskiej klaczy 17 Aglaia. Był użytkowany w latach 1957 – 1961.
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Bajan, importowany z ZSRR, urodzony w 1946 roku w Turja 
Remety na Ukrainie. Był użytkowany w latach 1958 – 1959. Radvan 
[2001a] podał, że jego ojcem był ogier K-23 Goral. Hroboni [1959] nato-
miast twierdził, że ojcem był 123 Goral I-8 (6 Goral I – 217 Hroby I-8 
po Hroby I). Przy tym obaj byli zgodni, że matką Bajana była klacz 
K-36 Gurgula I-3. Radvan [2001a] twierdził także, że w Topolczankach 
Bajan krył pod imieniem Goral IX, ale Jansen [2009a] uważa, że rodzi-
cami Gorala IX byli 123 Goral I-8 i 217 Hroby I-8 (Hroby I – 53 Goral 
po Goral). U Mihóka i Németha [2013] znajdziemy, że jego rodzicami 
byli K23 Goral I-8 (Goral I – 217 Hroby I-8 po Hroby I) i Gurgula, 
a u Mihók i in. [2015], że byli nimi Goral I-8 (Goral I – 217 Hroby I-8 po 
Hroby I) i Gurgul I-3. Można więc przypuszczać, że Jansen [2009a] 
mylił się odnośnie do matki, a pozostali autorzy mieli na myśli te 
same konie, choć różnie zapisywali ich imiona. Rodowód Bajana nie 
ma jednak większego znaczenia, bo nie zostawił potomstwa użytego 
w hodowli.

Hroby V (Hroby IV – 423 Gurgul-4 po Gurgul), jasnogniady 
z niewielkimi odmianami, urodzony w 1947 roku w Topolczankach. 
Według Hroboniego [1959] bardzo typowy, o wymiarach 142–170–19 cm 
i doskonałym rysunku przednich kończyn (jakkolwiek silnie szpo-
tawy na lewą przednią nogę, co było wynikiem wypadku). Był użyt-
kowany w latach 1958 – 1963.

559 Dychov (Ringulv – Doris II po Stig), fiording, bułany, urodzony 
w 1952 roku w SK Moszna w Polsce, o wymiarach 140–178–21,8 cm, 
przekazany do Topolczanek po likwidacji stadniny w Zlobinach, 
użytkowany był w latach 1961–1965. W polskiej dokumentacji 
hodowlanej występuje jako Dychów. Ogier ten w czternastej gene-
racji przodków miał ciemnogniadego ogiera rasy döle179 o imieniu 
Batalden (Hingst Fr Li O Gausdal – Sto Fr Brandvoll I N Fron po NN), 
urodzonego w 1857 roku, który z kolei w czwartej generacji przod-
ków miał ogiera pełnej krwi angielskiej Odin180 (Partisan – Rachel 

179  Döle – norweska rasa niedużych koni o wysokości w kłębie 145–155 cm. Rasa ta 
jest niewyrównana, występują konie lżejsze, cięższe i w typie kłusaków. Umaszczenie 
ich jest najczęściej gniade i kare.

180  Według Hallera [1997] wszystkie obecnie żyjące konie rasy döle mają w swoich 
rodowodach ogiera pełnej krwi angielskiej Odin, który w 1834 roku został sprowadzony 
z Wielkiej Brytanii do Norwegii w celu uszlachetnienia tamtejszych koni.
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po Whalebone), urodzonego w 1830 roku w Wielkiej Brytanii. Potom-
kowie Dychova przetrwali do współczesnych czasów w populacji 
koni huculskich.

560 Sirocco Kfd 32 (Sabben – 427 Siri po Pluggen), fiording, 
bułany, urodzony w 1955 roku w SK Prudnik w Polsce, o wymiarach 
143–176–20 cm, przekazany do Topolczanek po likwidacji stadniny 
w Zlobinach, użytkowany w latach 1961–1967. Również ten ogier 
miał w czternastej generacji przodków ogiera rasy döle o imieniu 
Batalden. Jego potomkowie przetrwali do współczesnych czasów 
w populacji koni huculskich.

Gurgul IV Edo (290 Gurgul-3 – 7 Žinka po 289 Hroby I-1), gniady, 
urodzony w 1955 roku w Muraniu, o wymiarach 138–160–18,8 cm, 
użytkowany w  1962 roku. Jego matka, kasztanowata 7 Žinka 
(289 Hroby I-1 – klacz huculska po 451–5 Goral-8), zwana także Slepka, 
Sliepka lub Šarca, urodziła się w 1939 roku w Turja Remety i należała 
do grupy 136 klaczy nabytych dla stadniny Murań w momencie jej 
tworzenia.

Goral X Khc 50 (Goral VII – 498 Gurgul I-2 po Gurgul I), gniady, 
urodzony w 1958 roku w Topolczankach, o wymiarach 144–180–19,0 cm.  
Wywodził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna. Użytko-
wany w latach 1962 – 1967, potem, wymieniony na ogiera fiordzkiego, 
trafił do Polski, gdzie krył w SK Siary.

Goral XI (Goral III-5 – 862 Dagmar po NN), kasztanowaty, uro-
dzony w 1953 roku w Topolczankach, o wymiarach 147–179–19,7 cm. 
Użytkowany w latach 1964 – 1965. Jego matka była klaczą nieznanego 
pochodzenia w typie haflingera.

Czaromir I (Czaromir – 946 Agra po Sabben), fiording, impor-
towany w 1959 roku w ciele matki z Polski, urodzony w 1960 roku, 
użytkowany w latach 1965 – 1966, a potem kryjący w terenie jako 
4027 Vozátor. Żył 37 lat.

Sirocco I (560 Sirocco fiord. – 915 Muráň po Muráň konik biłgoraj-
ski), urodzony w 1961 roku, o wymiarach 146–180–21 cm i masie ciała 
500 kg, użytkowany w latach 1966 – 1969.

Gurgul V ex Gurgul IV-2 Silvestr (Gurgul IV Edo – 727 Goral IV-7 po 
Goral IV), gniady, urodzony w 1963 roku w Topolczankach, o wymia-
rach 141–167–19 cm i masie ciała 460 kg. Wywodził się z rodziny rumuń-
skiej klaczy 16 Aglaia. Był użytkowany od 1967 roku.
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Darion (Atos – Darcy po Czaromir), fiording, urodzony w 1962 
roku, importowany z Polski, ogier o wymiarach 145–187–21 cm i masie 
ciała 500 kg, użytkowany w latach 1968–1975. Jego potomkowie prze-
trwali do współczesnych czasów w populacji koni huculskich.

Grom (Snau – Grzybnia po Jarnar), fiording, urodzony w 1963 
roku, importowany z Polski, użytkowany w latach 1968–1975. Jego 
potomkowie przetrwali do współczesnych czasów w populacji koni 
huculskich.

Goral XII (Goral X – 936 Hroby IV-32 po Hroby IV), gniady, uro-
dzony w 1967 roku w Topolczankach, o wymiarach 146–180–20,5 cm. 
Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 882 Gelnica (451 Gur-
gul-5 – NN). Był użytkowany w latach 1974–1978.

Ousor Muráň, zwany też Ousor Turek (4639 Ousor-2 Mirko – 
2 Gurka-19 po Goral Vihorlat Andor), ciemnobułany, urodzony 
w 1969 roku w Muraniu, o wymiarach 137–175–18,7 cm. W linii żeńskiej 
wywodził się od czechosłowackiej klaczy Hurka-6. Był użytkowany 
od 1975 roku.

Ze stada z Topolczanek wywodzi się linia żeńska założona przez 
klacz 588 Bukovina (maścista z odmianami na obu tylnych nogach), 
kontynuowana w następnym pokoleniu tylko przez jej jedną córkę, 
klacz 582 Maja zwaną też Ryzka (po 62 Hroby II), kasztanowatą 
z gwiazdką, urodzoną w 1943 roku w hodowli hrabiego Johana 
Palffyho w Breźnicy (Březnice). Bukovina i Maja należały do grupy 
7 klaczy (584 Albina, 586 Antilopa, 588 Bukovina, 583 Dagmar, 
587 Lidka, 582 Maja, 585 Myska) z tej hodowli, które po II wojnie świa-
towej trafiły do Topolczanek.

Jak podał Chachuła [1970], w 1969 roku wśród 30 klaczy prymi-
tywnych utrzymywanych w Topolczankach było tylko 8 klaczy czy-
sto huculskich.

W 1949 roku w Zlobinach w zakładzie doświadczalnym powstała 
państwowa stadnina koni huculskich. Kryły tam:

13 Muráň, nieznanego pochodzenia, ciemnobułany, prawdopo-
dobnie z odmianą na pysku, opisywany jako konik biłgorajski w typie 
małego konia zimnokrwistego, urodzony w 1938 roku w okolicach 
Leningradu lub na terenie Białorusi. Krył w latach 1949–1953, potem 
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został przeniesiony do stadniny Murań. Jego potomkowie przetrwali 
w populacji koni huculskich.

629 Rokoš (76 Uran  – 846 Runa po NN), bułany, urodzony 
w 1951 roku w Zlobinach, o wymiarach 148–163–18,1 cm. Był synem 
ogiera konia Przewalskiego 76 Uran (120 Horymir – 65 Minka 
po 56 Halle 1), urodzonego w 1944 roku w ZOO w Pradze, i klaczy 
biłgorajskiej 846 Runa nieznanego pochodzenia, urodzonej w 1941 
roku. Uran nie był czystej krwi koniem Przewalskiego, miał bowiem 
w sobie 12,5% genów konia domowego. Ojciec matki Urana, ogier 
56 Halle 1 urodzony w 1906 roku w Niemczech, był potomkiem dzi-
kiego ogiera konia Przewalskiego i klaczy mongolskiej służącej jako 
mamka dla odławianych z wolności źrebiąt koni Przewalskiego. 
Na początku lat 50. w Czechosłowacji w miejscowości Slatiňany 
prowadzono eksperymenty, krzyżując konie różnych ras, w tym 
konie domowe z końmi Przewalskiego. Miało to na celu odtworze-
nie dzikiego europejskiego konia. Z tego eksperymentu cztery klacze 
biłgorajskie (846 Runa, 849 Tarnica, Tatarka i Mongolka) oraz ogiera 
Tarpan przekazano do Zlobin, gdzie ogierowi zmieniono imię na 
629 Rokoš. Hroboni [1959] uważał Rokoša za konia w typie konika 
polskiego, który miał silną budowę i odznaczał się dobrą jakością 
rogu kopytowego. Jak podał Radvan [2004], ogier ten zaliczył próbę 
dzielności pod siodłem i w zaprzęgu, choć był koniem agresywnym 
o dominującym charakterze. Oeser [2011] pisze, że swoim zachowa-
niem zagrażał on tak obsłudze stajni, jak i sobie samemu – na przy-
kład z wściekłości tak silnie uderzył głową w beton, że się oskalpo-
wał. Z trudem znosił w pobliżu obecność innych ogierów i wałachów, 
atakował nawet swoje odbicie, uważając je za potencjalnego rywala. 
Kiedy wpadał w szał, żeby nad nim zapanować, trzeba było wlać mu 
wodę do ucha. Był użytkowany w latach 1953–1956, potem został prze-
niesiony do stadniny Murań.

546 Hron (Barbadoux – 68/1938 Condorcet), fiording, bułany, uro-
dzony w 1948 roku, a w 1953 roku importowany z Polski. Krył w latach 
1953–1957, a później w hodowli terenowej pod imieniem Balamut. 
Jego potomkowie przetrwali do współczesnych czasów w populacji 
koni huculskich.

631 Byrlad (Olaf – Strype po NN), fiording, bułany, urodzony w 1948 
roku, a w 1953 roku importowany z Polski, krył w latach 1957–1959, 
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potem został przeniesiony do stadniny Murań. Ogier ten w piętna-
stej generacji przodków miał ogiera rasy döle o imieniu Batalden. 
Jego potomkowie przetrwali do współczesnych czasów w populacji 
koni huculskich.

Opisane wcześniej fiordingi 560 Sirocco (Sabben – 427 Siri 
po Pluggen) i 559 Dychov (Ringulv – Doris II po Stig). Według 
Radvana [2001a], krzyżówki koni huculskich z fiordingami zacho- 
wywały typowe huculskie cechy użytkowe. Oba ogiery kryły do 
1961 roku, w którym stadninę zlikwidowano.

Materiał hodowlany (łącznie z 5 importowanymi klaczami fiordz-
kimi: 946 Agra, 947 Ciria, 948 Piruza, 949 Jagodna, 950 Mahara, oraz 
dwoma ogierami fiordzkimi: 560 Sirocco i 559 Dychov) przeniesiono 
do państwowej stadniny w Topolczankach.

Ze zlobinskiego stada wywodzą się czechosłowackie linie żeńskie 
założone przez klacze:

825 Agla, nieznanego pochodzenia, urodzona w 1941 roku, pocho-
dząca z grupy klaczy uzyskanych po wojnie.

862 Dagmar, nieznanego pochodzenia, urodzona w 1944 roku, 
była opisywana jako krzyżówka w typie haflingera.

882 Gelnica, urodzona w 1947 roku, o wymiarach 150–176–19,6 cm. 
Jej ojcem był 451 Gurgul-5 (Gurgul – 271 Goral I-7 po Goral I), a matkę 
opisywano jako „klacz chłopską”, „półhucułkę” lub „klacz z Polski”.

W 1950 roku czechosłowacki Związek Lasów Państwowych wystą-
pił z inicjatywą założenia hodowli koni huculskich i zorganizo-
wał w Muraniu stadninę hodującą konie do ciężkich prac leśnych. 
Do stada zakupiono 136 lub 138 klaczy (spośród nich tylko 6 nie pozo-
stawiło w stadninie żadnego źrebięcia). Były to zwierzęta uzyskane po 
wojnie i wykupione z hodowli terenowej, głównie nieznanego pocho-
dzenia. Były wśród nich także krzyżówki z końmi arabskimi, haflinge-
rami i końmi zimnokrwistymi. Jak podał Duruttya [1981], średni wiek 
klaczy wynosił 7,7 roku. 52% z nich było gniadych, 18% – myszatych, 
16% – kasztanowatych, 9% – karych, 4% – bułanych, 1% – izabelowa-
tych, tylko 30% z nich miało pręgę na grzbiecie, a 27,5% także pręgi na 
łopatkach. Ich średnie wymiary wynosiły 143,7–166,2–18,5 cm.

Stado założycielskie umieszczono w gospodarstwie Planina 
(łąka górska Veľká lúka), młode konie do dwóch lat utrzymywano 
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w miejscowości Betlanovce, młode klacze do czwartego roku życia 
w gospodarstwie Dobšinská ľadová jaskyňa (Dobszyńska Jaskinia 
Lodowa), a młode ogiery do czwartego roku życia w gospodarstwie 
Paseky.

W latach 1950 – 1960 w SK Murań hodowano konie huculskie 
w czystości rasy, a w latach 1961 – 1980 próbowano wytworzyć 
nową, nieco masywniejszą rasę koni górskich, prowadząc krzyżo-
wania z innymi końmi ras prymitywnych. Niemniej jednak, nie-
które osobniki pochodzące z krzyżowań, uznano później za hucuły. 
Najwięcej koni (550) znajdowało się w stadninie w latach 70. (8 ogie-
rów, 120 klaczy, 410 sztuk młodzieży i 12 koni roboczych). Konie 
miały do dyspozycji 1200 ha pastwisk, a 400 ha łąk produkowano 
siano. Konie urodzone w stadninie znakowano literą „M” ze styli-
zowaną jodłą.

Jak podał Hroboni [1959], młodzież w stadninie Murań była 
wychowywana w surowych warunkach. W okresie wegetacji młode 
konie dzień i noc przebywały na pastwiskach. Zimą źrebięta miały 
stale otwarte drzwi stajni, w której mogły się schronić, jednak nie 
były tam zapędzane. Konie były głównie żywione sianem łąkowym. 
Źrebięta do pierwszego roku życia dostawały po 2 kg owsa dziennie, 
a starsze tylko w zimie – klaczki po 1,5 kg, a ogierki po 2 kg. Klacze 
źrebne w zimie nie pracowały, dostawały w tym okresie po 1–2 kg 
owsa. Ogiery w zimie pracowały w lesie i dostawały po 4 kg owsa.

Według zestawienia, które sporządził Duruttya [1981], w ciągu 
30 lat działalności stadniny Murań kryło tam 28 ogierów huculskich 
(10 z rodu Gurgula, 9 z rodu Gorala, 3 z rodu Hrobego, 3 z rodu Ousora, 
3 z rodu Javora). Później Duruttya i Pernica [2008] podawali, że ogie-
rów z rogu Gurgula było 12, Gorala – 8, a Hrobego – 2. W Muraniu 
hucułki były kryte także ogierami innych ras. Niestety, nie udało mi 
się ustalić danych ogierów w liczbie, którą podał Duruttya. Z posia-
danych przeze mnie informacji (z dużym prawdopodobieństwem 
niekompletnych) wynika, że kryły tam:

290 Gurgul-3 (Gurgul – 290 Hroby I-1 po Hroby I), gniady, uro-
dzony w 1932 roku w Topolczankach, o wymiarach 148–168–18,5 cm 
i masie 370 kg. Wywodził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 
2 Kittka. Był użytkowany w latach 1950–1956, pozostawił w stadni-
nie 89 źrebiąt.
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451 Gurgul-5 (Gurgul – 271 Goral I-7 po Goral I), gniady, urodzony 
w 1933 roku w Topolczankach. Wywodził się z rodziny austro-węgier-
skiej klaczy 4 Kamionka. Pozostawił w stadninie tylko 7 źrebiąt.

447 Gurgul-5 (Gurgul – 267 Hroby I-1 po Hroby I), urodzony w 1931 
roku w Topolczankach, o wymiarach 149–160–19,5 cm i masie 370 kg.

Opisany wcześniej 13 Muráň, użytkowany w latach 1954–1957.
630 Goral Vihorlat Andor (310 Goral III-5 – Gurgul Mulica 

po 35 Gurgul), gniady, urodzony w 1951 roku w stadninie Murań, 
o wymiarach 137–176–19,5 cm. Pozostawił 108 źrebiąt. Jak podał Hro-
boni [1959], był to ogier nieduży, ale doskonały w typie, głęboki i sze-
roki, na suchych kończynach.

323 Hroby (Hroby IV – 213 Goral I-1 po Goral I), wywodzący się 
z rodziny austro-węgierskiej klaczy 3 Luczyna.

3 Hroby-46 (323 Hroby – 584 Albina po NN), kasztanowaty, uro-
dzony w 1945 roku w Breźnicy (Březnice) u hrabiego Johana Palffyho, 
o wymiarach 136–162–18,5 cm. Krył w latach 1955–1959, dał w stadninie 
46 źrebiąt.

Opisany wcześniej 437 Javor ex Bachmat (Tarpan o – Wacia klacz 
prymitywna po NN). Dał w stadninie tylko 7 źrebiąt, w tym według 
Duruttya i Pernicy [2008] jednego syna godnego uwag (7 Javor od 582 
Maja po 62 Hroby II).

Opisany wcześniej 629 Rokoš, użytkowany w latach 1957 – 1962, 
a następnie sprzedany do ZOO w Bratysławie, gdzie został wyka-
strowany i skąd z powrotem trafił do swojego miejsca urodzenia, 
miejscowości Slatiňany. Tam zgładzono go w 1964 roku. Zastąpił 
go w stadninie jego syn, 406 Rokoš Miro-20 (od Cena po ogierze 
noryckim 2509 Romeo Vulkan VI), urodzony w 1962 roku. Jak podaje 
Oeser [2011], Rokoš w stadninie Murań zostawił po sobie 21 źrebiąt 
(19 od klaczy huculskich i 2 od klaczy noryckich). Jego męskie 
potomstwo dziedziczyło po nim agresywny charakter, którego nie 
łagodziła nawet kastracja. Nie założył rodu męskiego, jednak jego 
potomkowie przetrwali w hodowli koni huculskich do współcze-
snych czasów.

349 Ousor-5 (Ousor – 179 Goral III-14 po Goral III rum.), kaszta-
nowaty, importowany z Rumunii, urodzony w 1944 roku w Łuczynie. 
Wywodził się z rumuńskiej rodziny klaczy 11 Sarata. Był użytkowany 
w latach 1957–1962, dał w stadninie 60 źrebiąt.
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634 Mikado (1652 Mikado – 5144/T Pilotin po Stromer), haflin-
ger, kasztanowaty z gwiazdką, urodzony w 1956 roku, w 1959 roku 
importowany z Austrii, o wymiarach 156–197–22 cm i wadze 550 kg. 
Jak podał Radvan [2001a], Mikado pozostawił po sobie tylko 6 źrebiąt, 
które nie były użyte w hodowli. Według Duruttya i Pernicy [2008] 
tych źrebiąt było 10.

635 Norton (Nobel-58 – 4/3236 Pauke), haflinger, kasztanowaty 
z łysiną, urodzony w 1956 roku, w 1959 roku importowany z Austrii, 
o wymiarach 157–202–22,5 cm i wadze 560 kg. Według Duruttya 
i Pernicy [2008] dał w stadninie 89 źrebiąt. Po nim w 1969 roku był 
użytkowany jego syn, Norton-19 (od Adria po 630 Goral Vihorlat 
Andor).

638 Starosta (46 Starost – 2939/T Erle Weibi), haflinger, kaszta-
nowaty z łysiną, urodzony w 1957 roku, a w 1959 roku importowa-
ny z Austrii, użytkowany do 1966 roku, o wymiarach 155–195–21,5 cm 
i wadze 545 kg. Według Duruttya i Pernicy [2008] dał w stadninie 
30 źrebiąt.

Opisany wcześniej 631 Byrlad – użytkowany w latach 1960–1966. 
Radvan [2001a] podał, że wybrakowano go z powodu ślepoty. Według 
Duruttya i Pernicy [2008] dał 177 źrebiąt, najwięcej spośród wszyst-
kich ogierów kryjących w stadninie Murań. Jego potomstwo odzna-
czało się jednak stromą łopatką i kruchym rogiem kopytowym. 
Jednak jego potomkowie przetrwali w hodowli koni huculskich do 
współczesnych czasów.

300 Muráň Gutin (13 Muráň – 51 Mega po 62 Hroby II), ciemnomy-
szaty, urodzony w 1957 roku. Jego matka, 51 Mega (62 Hroby II – NN), 
była klaczą w typie haflingera. Był użytkowany w latach 1964–1976. 
Jego geny do współczesnej populacji koni huculskich zostały przeka-
zane przez córkę – klacz K 108 Lella (od Bella po 290 Gurgul-3).

Opisany wcześniej Goral VI (Goral III – 353 Gurgul-7 po Gurgul) – 
krył pod imieniem 498 Goral III-2.

Opisany wcześniej Goral VII (Goral V – 223 Ousor-11 po Ousor) – 
krył pod imieniem 490 Goral V-6.

501 Gurgul I-2 (Gurgul I – 269 Hroby I-4 po Hroby I), gniady, uro-
dzony w 1942 roku w Topolczankach, o wymiarach 143–162–18,8 cm 
i masie 325 kg. Wywodził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 
2 Kittka. Krył przez 5 lat. Pozostawił po sobie w stadninie 93 źrebięta.
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310 Goral III-5 (Goral III – 423 Gurgul-4 po Gurgul), kasztanowaty, 
urodzony w 1959 roku w Topolczankach.

632 Gurgul Cukor (Gurgul I-2 – 7 Žinka po 289 Hroby I-1), gniady, 
o wymiarach 144–171–18,5 cm. Urodził się w 1953 roku w hodowli pry-
watnej, wychowany w źrebięciarni Murań w Czechosłowacji. Był 
użytkowany w 1959 roku. Później został sprzedany do Polski. W pol-
skiej dokumentacji występował pod imieniem Cukor-Gurgul-5;

Opisany wcześniej Gurgul IV Edo (290 Gurgul-3 – 7 Žinka po 
289 Hroby I-1).

4639 Ousor-2 Mirko (349 Ousor-5 – 6 Ircha po Cukor-Gurgul-5), 
ciemnogniady, urodzony w 1963 roku, o wymiarach 137–175–18,7 cm. 
W linii żeńskiej wywodził się od czechosłowackiej klaczy 1 Bradavička 
(gniadej, urodzonej w 1944 roku, o wymiarach 144–155–18 cm, należą-
cej do grupy klaczy pozyskanych dla SK Murań).

Gurgul Stano (Gurgul IV Edo – Goral Hilda po Goral VII rum.), 
gniady, urodzony w  1968 roku w  stadninie Murań, pochodził 
z rodziny czechosłowackiej klaczy 11 Zuza.

Ousor-3 Uver (4639 Ousor-2 Mirko – 630 Geneva-12 po 630 Goral 
Vihorlat Andor), gniady, urodzony w 1970 roku w stadninie Murań, 
pochodził z rodziny klaczy 7 Zinka.

Z murańskiego stada wywodzą się czechosłowackie linie żeńskie 
założone przez klacze:

18 Barna, zwana tez Žárlivá, myszata z odmianami, według 
Radvana [2003] nieznanego pochodzenia, prawdopodobnie po ojcu 
z rodu Gorala. W katalogu ogierów kryjących w Czechach w 2004 
roku181 podano, że była córką ogiera Goral VI (Goral III – 353 Gurgul-7 
po Gurgul). Według Radvana [2003] i Duruttya i Pernica [2008] urodzi-
ła się w 1941 roku, prawdopodobnie w Turja Remety. W katalogu ogie-
rów nie podano jej daty urodzenia, jednak w kontekście podanych 
w nim informacji musiałaby urodzić się później, bo w 1941 urodził 
się Goral VI. Jej wymiary wynosiły 145–174–18 cm. W staninie dała 
10 źrebiąt.

39 Franca, zwana też Zuzika, kara, o wymiarach 144–161–18 cm. 
Według Radvana [2003] nieznanego pochodzenia. W katalogu 

181 Patrz bibliografia: Katalog plemenných hrebcu Huculský kun. Pardubice 2004.
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ogierów kryjących w Czechach w 2004 roku podano, że była córką 
ogiera Javor (Tarpan o – Wacia klacz prymitywna po NN), urodzoną 
w 1944 roku. Taki sam rok urodzenia podali Duruttya i Pernica [2008]. 
W staninie dała 12 źrebiąt.

84 Hurka-6, nieznanego pochodzenia, ciemnogniada, urodzona 
w 1942 roku, o wymiarach 142–170–19 cm. W staninie dała 6 źrebiąt.

23 Klapka, zwana też Klapta lub Zdravá, nieznanego pochodze-
nia, gniada z odmianą na lewej tylnej nodze, urodzona w 1942 roku, 
o wymiarach 143–165–18 cm. W staninie dała 7 źrebiąt.

19 Kavka, zwana też Zubatá, nieznanego pochodzenia, ciemnomy-
szata z odmianami, urodzona 1939 roku, o wymiarach 144–162–18,5 cm. 
W staninie dała 9 źrebiąt.

90 Macocha, nieznanego pochodzenia, myszata z odmianami, 
urodzona w 1942 roku, o wymiarach 141–155–18 cm. Dała 12 źrebiąt 
w stadninie Murań. W internetowej księdze stadnej182 umieszczo-
nej na stronie SK Topolczanki podano, że była córką ogiera Javor 
(Tarpan o – Wacia klacz prymitywna po NN). Wydaje się to jed-
nak mało prawdopodobne, ponieważ Javor urodził się w 1941 roku, 
Macocha musiałaby więc urodzić się później niż w 1942 roku. Ponie-
waż jednak w internetowej księdze stadnej zdarzają się błędy (nie-
właściwe konie, nawet innych ras, wpisane jako rodzice koni hucul-
skich) nie jest to źródło w pełni wiarygodne.

108 Morža II, zwana też Moršina lub Maržina, nieznanego pocho-
dzenia, gniada, urodzona w 1948 roku, o wymiarach 140–169–19 cm. 
W stadninie dała 10 źrebiąt.

48 Mulica, zwana tez Muľka, Milka, Žilka lub Zadarmo, niezna-
nego pochodzenia, bułana, urodzona w 1940 roku, o wymiarach 
144–170–18,5 cm. Mogła być córką ogiera 35 Gurgul. W staninie dała 
6 źrebiąt.

71 Róza, nieznanego pochodzenia, kara z odmianami, urodzona 
w 1943 roku, o wymiarach 150–170–19,5 cm. W stadninie dała 9 źrebiąt.

111 Rumina, zwana też Rumiva i Runina, nieznanego pochodzenia, 
urodzona w 1943 roku.

182 Plemenná kniha Hucul (2017), http://www.nztopolcianky.sk/sk/index.php?op-
tion=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=100033&lang=sk
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70 Sekačka, zwana też Zvončok, gniada, nieznanego pochodzenia, 
urodzona w 1945 roku, o wymiarach 147–170–18,5 cm. W stadninie dała 
11 źrebiąt.

Valuta, założycielka linii poprzez swoją ciemnogniadą lub karą 
córkę 118 Irma (po 280 Gurgul) zwaną też Stará Irma, urodzoną 
w 1944 roku, o wymiarach 143–167–20 cm. Irma, która żyła aż 33 lata, 
dała 11 źrebiąt w stadninie Murań, a następne 2 w Koszycach, była 
opisywana jako krzyżówka hucuła z haflingerem. A skoro jej ojcem 
najprawdopodobniej był 280 Gurgul, to Valuta musiała być koniem 
w typie haflingera.

25 Žemla, zwana też Biela Šarga, kasztanowata z konopiastą 
grzywą i odmianami, nieznanego pochodzenia, urodzona w 1945 roku, 
o wymiarach 138–169–18,5 cm. W staninie dała 8 źrebiąt.

11 Zuza, zwana też Asta, nieznanego pochodzenia, kasztanowata, 
urodzona w 1938 roku, o wymiarach 138–165–18,5 cm. W słowackiej 
internetowej księdze stadnej podano, że jej ojcem był 290 Gurgul-3 
(Gurgul – 290 Hroby I-1 po 5 Hroby I). W staninie dała 12 źrebiąt.

Jak podał Duruttya [1981], w Muraniu w czasie 30 lat działalności 
stadniny urodziło się 600 czystorasowych koni huculskich (należy 
tu zwrócić uwagę, że Duruttya za czystorasowego hucuła uważał 
także opisanego wcześniej ogiera 437 Javor, który nie miał w sobie 
krwi huculskiej). 93% z nich urodziło się w latach 1951–1963, w złotym 
wieku hucułów na Muraniu. Procent upadków wynosił 5,7%, a przy-
czyną utraty źrebiąt były głównie wypadki (rozszarpanie przez wilki, 
upadki do przepaści, wpadnięcie pod pociąg itp.). Wśród źrebiąt uro-
dzonych w Muraniu było 291 gniadych, 119 kasztanowatych, 98 mysza-
tych, 57 karych, 35 bułanych. 253 źrebięta pochodziły z rodu Gurgula, 
183 – Gorala, 93 – Ousora, 59 – Hrobego, 12 – Javora. Średnie wymiary 
źrebiąt w trzecim dniu życia wynosiły: dla ogierków 93,0–79,3–11,5 cm 
przy średniej masie ciała 37,1 kg, dla klaczek 92,7–79,3–11,3 cm przy 
średniej masie ciała 36,9 kg. Średnie wymiary koni w wieku 4 lat 
wynosiły: dla ogierów 145,6–169,8–18,5 cm przy średniej masie ciała 
361,6 kg, dla klaczy 145,1–170,3–18,1 cm przy średniej masie ciała 358,7 kg.

Pod koniec lat 60. liczba czystorasowych koni huculskich w Czecho-
słowacji bardzo zmalała, choć wcześniej stanowiły na terenie 
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Słowacji dość liczną grupę. Poza państwowymi hodowlami wystę-
powały one w chowie terenowym na obszarach górskich, gdzie słu-
żyły głównie do prac leśnych. W latach 1968–1969 w Czechach i na 
Morawach kryło 5 ogierów prymitywnych (hucułów, fiordingów, 
haflingerów i mieszańców), na Słowacji w 1968 roku kryły 22 ogiery, 
a w 1969 roku – 19. Chachuła [1970] twierdził, że: należy się liczyć z fak-
tem, że na Słowacji rasa koni huculskich wkrótce przestanie istnieć.

Jak podał Radvan [2001a], w latach 70. spadło także zapotrze-
bowanie na konie huculskie. W pracach leśnych zastąpiły je konie 
zimnokrwiste, a używające koni jednostki wojskowe rozwiązano już 
w 1957 roku. W wyniku tego stadnina Murań od 1981 roku przekwa-
lifikowała się na hodowlę koni noryckich. Część hucułów rozdano 
okolicznej ludności, ale większość poszła na rzeź. Stadnina ta działa 
do dziś jako państwowe gospodarstwo w miejscowości Dobšiná, 
obecnie na terenie Słowacji. Jest tam utrzymywanych kilka klaczy 
huculskich traktowanych jako rezerwa genetyczna.

Hodowle w Zlobinach i w Muraniu często były określane nie 
jako stadniny koni huculskich, a jako stadniny koni górskich. Fak-
tycznie, krzyżowania, które tam prowadzono, świadczyły o próbach 
stworzenia nowego typu koni – jak pisze Duruttya [2011], większych 
i masywniejszych, nadających się do pracy w leśnictwie i rolnictwie 
w okręgach górskich, przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnych 
cech koni huculskich: odporność, żelazne zdrowie, dobra jakość rogu 
kopytowego, długowieczność, płodność i umiejętność poruszania 
się w trudnym terenie górskim. Jednak konie z tych hodowli trafiły 
do hodowli koni huculskich, a hodowli koni górskich zaniechano.

Jak podali Krzemień i Kario [1991], w Czechosłowacji konia hucul-
skiego hodowano jako konia ogólnoużytkowego o standardzie 
146–152 cm wysokości w kłębie, 168–180 cm obwodu klatki piersiowej, 
18–19,5 cm obwodu nadpęcia i 380–450 kg masy. Według Hroboniego 
[1959] również w przypadku koni czystorasowych dążono do wzmoc-
nienia kalibru oraz do zwiększenia wzrostu.

W 1973 roku hodowlą koni huculskich zainteresowała się Wyższa 
Szkoła Weterynaryjna w Koszycach (sł. Vysoka škola veterinárska 
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(VŠV) v Košiciach)183, która w swoim obiekcie zorganizowała małą 
stadninę. Trafił tam ogier z Murania oraz 9 klaczy: ciemnogniada 
118 Irma (280 Gurgul – Valuta po NN) urodzona 1944 roku, ciemno-
gniada 376 Gurka-19 (Goral Vihorlat Andor – Hurka-6 po NN) urodzona 
w 1957 roku, gniada Grécia (Goral Vihorlat Andor – 40 Taška) urodzo- 
na w 1957 roku, gniada 603 Jarina-23 (Goral VII – 111 Rumina po NN) 
urodzona w 1960 roku, gniada Soňa (Gurgul IV Edo – Jarina-23 
po Goral VII rum.) urodzona w 1968 roku, kasztanowata Taverna 
(349 Ousor-5 – Geneva-12 po Goral Vihorlat Andor) urodzona w 1969 roku, 
ciemnomyszata Uda (349 Ousor-5 – Duda po 501 Gurgul I-2) urodzona 
w 1970 roku, gniada Váza (349 Ousor-5 – Tatra po Hroby-46) uro- 
dzona w 1971 roku, myszata Afrodita (4639 Ousor-2 Mirko – Ousor Mina 
po 349 Ousor-5) urodzona w 1972 roku. Ogierem był gniady Gurgul 
Stano (Gurgul IV Edo – Goral Hilda po Goral VII rum.) urodzony 
w 1968 roku w Muraniu. Około 1978 roku część tej hodowli przejął utwo-
rzony w 1972 roku Hucul Club z Pragi, będący częścią pozarządowej 
organizacji ekologicznej TIS. Hodowla przyjęła nazwę „Aster”, od pierw-
szego urodzonego tam ogiera Gurgul Edo-3 Aster (Gurgul VI Edo – 
1 Colga). Zaczęto tam użytkować hucuły w turystyce i rekreacji, a także 
prowadzić hipoterapię dla schizofreników i dzieci z autyzmem. Kryły 
tam ogiery: opisany wcześniej Gurgul IV Edo (do 1977 roku) i gniady 
Gurgul V-2 Uran (Gurgul V ex Gurgul IV-2 Silvestr – 736 Gurgul III-8 
po Gurgul III) urodzony w 1969 roku w Topolczankach, o wymiarach 
143–170–19,5 cm, wywodzący się z rodziny Bukoviny (od 1976 roku).

9.4. Hodowla w ZSRR

W 1945 roku prawie cała Huculszczyzna znalazła się w granicach 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Rozpoczęto tam 
akcję wynaradawiania i unifikacji, zakładano kołchozy i sowchozy.

Mróz [2011] twierdzi, że w 1946 roku odszukano oraz wstępnie 
zakwalifikowano konie huculskie do zapisu w tworzonej państwo-
wej księdze stadnej tej rasy, a następnie, jak podano na oficjalnej 

183 Obecna nazwa uczelni: Uniwersytet Medycyny Weterynaryjnej i Farmacji 
w Koszycach (sł. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach).
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stronie internetowej HIF [Hucul breed of horses in Ukraine, 2010], 
w 1949 roku pod kierownictwem Iwana Żadana opublikowano księgę 
stadną koni huculskich, do której wpisano 43 ogiery i 528 dorosłych 
klaczy, a także 61 klaczy dwuletnich. Księga zawierała monografię 
rasy autorstwa Żadana.

Natomiast Pruski [1960] pisał, że księga stadna została opraco-
wana około 1953 roku. Po przejrzeniu pogłowia przez radzieckich 
zootechników i wybraniu najlepszych i najbardziej typowych 
osobników, wpisano do niej około 600 koni. Pruski [1960] podał 
także średnie wymiary ciała koni huculskich w 1950 roku w ZSRR: 
136,1–159,4–17,8 cm dla ogierów i 132,0–154,8–16,7 cm dla klaczy. Dane te 
zaczerpnął od Budionnego [1950]. Jest to o tyle warte odnotowania, 
że mamy tu do czynienia z ówczesnym polskim źródłem cytującym 
źródło radzieckie, które razem stanowią dowód, że w ZSRR podejmo-
wano jakieś działania w kontekście hucułów oraz istniała w tamtym 
czasie choćby skromna wymiana informacji pomiędzy Związkiem 
Radzieckim a Polską.

Siejak [2004b] twierdził, że widział Państwową Księgę Zarodową 
Koni Rasy Huculskiej, była ona według niego wydana tuż po wojnie, 
a umieszczone w niej konie pochodziły z terenu ukraińskich Karpat, 
dawnego województwa stanisławowskiego. Wydawania tej księgi 
szybko zaprzestano. Informacje te potwierdził także Mróz [2002]. 
Inni publicyści, w tym Krzemień i Kario [1991], pisali, że nie udało im 
się dotrzeć do radzieckich ksiąg stadnych – co może świadczyć o tym, 
że przetrwały w niewielu egzemplarzach.

Również Moisienienko [1984] pisał, że bezpośrednio po wojnie 
podjęto prace nad hodowlą rasy huculskiej. W obwodzie zakarpac-
kim założono stado ogierów, wznowiła też działalność Państwowa 
Stadnina Koni w Turja Remety, która po wojnie znalazła się w gra-
nicach ZSRR. Także w Jagielnicy zorganizowano oddział dla rasy 
huculskiej. Wszystko to stworzyło podstawy dla rozwoju hodowli 
koni huculskich. W pracę tę duży wkład wnieśli główny zootechnik 
Zarządu Rolnictwa Okręgu Zakarpackiego Baczyński, kandydat nauk 
rolniczych Zadoń i dr nauk rolniczych Wołkow. Na oficjalnej stronie 
internetowej HIF [Hucul breed of horses in Ukraine, 2010] jako osoby 
zasłużone dla hodowli koni huculskich na Ukrainie w tym okresie 
wymienieni zostali: Mychajlo Bachynsky i Ivan Zhadan. W II tomie 
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ukraińskiej księgi stadnej ich imiona i nazwiska zapisano jako 
Michajło Daniłowicz Baczyński i Iwan Żadan i zapewne to jest ich 
prawidłowa pisownia w polskiej transkrypcji. Chociaż nazwisko 
Zadoń w transkrypcji z tekstu Moisienienki [1984] wydaje się być 
nazwiskiem polskim. Można by tu pokusić się o odważną hipotezę, że 
w okresie, gdy te ziemie należały do Polski, nazwisko to spolszczono, 
a w późniejszych źródłach, pochodzących już z niepodległej Ukrainy, 
powrócono do prawidłowej pisowni. Ewentualnie w drugą stronę – 
nazwisko Polaka zostało w późniejszych czasach przerobione na wer-
sję Ukraińską. Istnieje też możliwość, że różnica w zapisie jest dziełem 
polskiego tłumacza tekstu Moisienienki (nie dysponuję tekstem ory-
ginalnym).Zastanawia brak w drugim źródle wzmianki o Wołkowie. 
Ten, jak wskazuje nazwisko, zapewne był rodowitym Rosjaninem. Czy 
to dlatego w niepodległej Ukrainie już się o nim nie wspomina, czy też 
Moisienienko [1984] przypisywał mu zasługi na wyrost?

Budionny [1950] pisał, że pod koniec lat 40. w obwodzie zakarpac-
kim w ramach doświadczeń krzyżowano konie huculskie z arabami, 
lipicanerami, końmi angielskimi i haflingerami. Dodawał przy tym, 
że prace nad ulepszeniem koni huculskich miały być prowadzone 
w dwóch kierunkach:

1. Udoskonalenie pożądanego typu koni huculskich dla terenów 
wysokogórskich, zwiększenie siły uciągu i osiągnięcie wzrostu 
140–142 cm w kłębie.

2. Stworzenie mocniejszego typu dla terenów podgórskich. 
Konie te miały być bardziej ruchliwe, w typie wierzchowo-

-zaprzęgowym, o wysokości 145–148 cm.
Zasadniczym sposobem pracy hodowlanej miała być hodowla 

czysta i dolew krwi koni angielskich, arabskich i lipicanerów (krzy-
żówki z haflingerami uznano za mniej wartościowe).

Według Budionnego [1950] wśród koni obszaru zakarpackiego 
można było wydzielić trzy lokalne typy, stworzone w rezultacie 
krzyżówek i wpływów środowiska:

Typ wierzchowo-juczny – do którego należały konie noszące 
najmniej śladów ulepszania innymi rasami. Typ ten był dość liczny 
i koncentrował się na terenach wysokogórskich.

Typ wierzchowo-zaprzęgowy – do którego należała najwięk-
sza część koni huculskich. Charakteryzowały się one bardzo suchą 
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konstytucją przy dość harmonijnej budowie. Konie tego typu spo-
tykało się przeważnie na terenach podgórskich i przylegających do 
nich terenach górskich.

Typ zaprzęgowy – konie tego typu zachowały pojedyncze cechy 
charakterystyczne dla koni noryckich, czy haflingerów. W porów-
naniu z innymi typami były bardziej kościste, prymitywne, czasami 
limfatyczne. Hucułów tego typu było mało i nie cieszyły się popu-
larnością.

Powyższe informacje tłumaczą, dlaczego Budionny [1950] poda-
wał, że umaszczenie koni huculskich było w tym czasie bardzo róż-
norodne – po części pochodziło ono bowiem od innych ras. Według 
niego przeważały konie gniade i kasztanowate, czasem z lekkim 
złocistym odcieniem, rzadziej spotykało się konie kare, myszate, 
bułane, izabelowate, dereszowate, tarantowate i siwe. Srokate konie, 
jak podał Budionny, spotykało się czasem w zachodnich regionach 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Co ciekawe, maści 
dereszowata i tarantowata, nigdzie wcześniej nie opisywane w rasie 
huculskiej, nie występują też w rasach, z którymi według Budion-
nego krzyżowano konie huculskie (mowa tu o koniach angielskich, 
arabskich i lipicanerach – natomiast maść dereszowata i taran-
towata występuje u koni noryckich, których cechy miał nosić typ 
zaprzęgowy; tak więc może doszło także do krzyżowań hucułów 
z końmi noryckimi). Na tej podstawie należy domniemywać, że 
krzyżowano konie huculskie także z innymi rasami lub że konie 
uważane przez Budionnego za hucuły nie były w rzeczywistości 
czystorasowe. Istnieje też jeszcze jedno, najmniej prawdopodobne 
wytłumaczenie, że dereszowatych koni huculskich było w dawnych 
czasach tak mało, że żaden z badaczy opisujących konie tego regionu 
na nie nie trafił. Za słusznością tej tezy może przemawiać zdjęcie 
zamieszczone w 43 numerze Almanachu Karpackiego „Płaj” na stro-
nie 105, podpisane Zwożenie bryndzy z połoniny. Mimo, że zdjęcie jest 
czarno-białe, ciemna głowa i jasna kłoda drugiego konia od lewej 
wskazują na umaszczenie dereszowate. Jak podaje Wielocha [2012], 
zdjęcie to zostało zrobione najprawdopodobniej na przełomie lat 20. 
i 30. XX wieku w okolicach Jasini (południowe stoki Czarnohory lub 
Świdowiec). A więc już w dwudziestoleciu międzywojennym (może 
wcześniej, biorąc pod uwagę tekst Vincenza [1938], w którym mowa 
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jest o dereszowatych hucułach) na Huculszczyźnie pojawiały się 
małe dereszowate konie.

Mróz [2011] pisze, że w latach 1945–1950 pogłowie koni huculskich 
wzrosło prawie o 50%. Skolektywizowane gospodarstwa rolne na 
zachodzie Ukrainy zaopatrywały w tym czasie w konie robocze inne 
rejony kraju.

Jak podano na oficjalnej stronie internetowej HIF [Hucul breed 
of horses in Ukraine, 2010], w latach 1950–1952 w karpackich obwo-
dach ZSRR znajdowało się 9 stad, w których utrzymywano konie 
huculskie. Łącznie było tam 9 ogierów i 104 klacze, od których na 
przestrzeni trzech lat uzyskano 123 źrebięta (13 po ogierze Cygan, 
11 po Ganasz, 14 po Garmonicznyj, 23 po Gormon, 10 po Gucznyj, 
12 po Otboj, 12 po Pitijo, 10 po Sokol, 18 po Voron)184.

Jak podano w II tomie ukraińskiej księgi stadnej185 w 1952 roku po 
ogierach z Turja Remety urodziły się 252 źrebięta (127 ogierów i 125 kla-
czy, 24 po ogierze Dunaj, 25 po Ganasz, 20 po Głaz, 13 po Gomin, 59 po 
Goral, 15 po Garmonicznyj, 30 po Gucznyj, 35 po Hroby, 31 po Otboj.

Według II tomu ukraińskiej księgi stadnej od lat 50. do 90. działały 
stadniny koni huculskich w obwodach Zakarpakim i Iwano-Fran-
kowskiego z 7 ogierami i 39 klaczami.

Według Mroza [2011] w pierwszej połowie lat 50. w wielu wsiach 
powstały ośrodki maszynowe, których zadaniem była mechani-
zacja wszystkich prac rolnych i leśnych. Spowodowało to szybki 
regres w hodowli koni. Zlikwidowano stadniny i hodowle pań-
stwowe oraz zabroniono posiadania koni do potrzeb prywatnych, 
a całe tabuny gnano na rzeź. Teslenko [2009] twierdzi, że sowieckie 
władze, rozwiązując stadniny, zniszczyły całą dokumentację koni 
huculskich, które nazywa ukraińską rasą narodową. Walka z pry-
watnymi posiadaczami uniemożliwiła chronienie koni w gospo-
darstwach. Hucuł-Stróżewski [2011] podaje, że w okresie sowieckim 
rekwirowano konie gospodarskie jako symbol zacofania. Moisie-
nienko [1984] twierdził jednak, że zarówno w obwodzie zakarpac-
kim, jak i iwano-frankowskim, a także w obwodzie czarniowieckiem 

184 Pisownię imion koni pozostawiono z anglojęzycznego artykułu. Prawdopodob-
nie, jak zasugerował Wielocha [2012], powinny być one zapisywane: Cyhan, Hanasz, 
Harmoniczny, Hormon, Huczny, Otboj, Pitijo, Sokol i Woron.

185 Djerżawna Kniga Pleminnuh konjej Guculśkoi Porodi, Tom II, 2013.
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w państwowych gospodarstwach pozostało wiele typowych koni 
huculskich i ich mieszańców.

Według oficjalnej strony internetowej HIF [Hucul breed of horses 
in Ukraine, 2010] w latach 1954–1956 stadninę w Turja Remety prze-
kształcono w Transkarpacką Stację Unasieniania (Gospodarstwo 
Chikosh Horonda Beregovo).

U Radvana [2001a] możemy znaleźć jeszcze informację, że pod 
koniec lat 50. do stadniny w Topolczankach w Czechosłowacji impor- 
towano pochodzącego z rodu Gorala ogiera Bajan, urodzonego 
w 1946 roku w Turja Remety na Ukrainie.

Mróz [2011] podczas rozmów z gospodarzami i pracownikami 
leśnymi dowiedział się, że po 1955 roku część koni uratowano jednak 
przed likwidacją, wyganiając je na połoniny. Wiadomości te trudno 
było autorowi sprawdzić, gdyż jego rozmówcy zbywali pytania 
o konie milczeniem lub twierdzili, że już nie pamiętają, co się wtedy 
działo. Przedstawiciele lokalnej administracji, do których udało się 
autorowi dotrzeć, mówili: wysoko w górach może były, a może teraz 
są jakieś konie, ale oficjalnie nic o nich nie wiemy.

Natomiast z wywiadów terenowych, przeprowadzonych przez 
Boruckiego [2013] z Hucułami z okolic Hryniawy, wynika, że w ra-
mach kolektywizacji odbierano gazdom źrebięta i dorosłe konie 
ponad limit. Mogli oni trzymać po jednej sztuce dorosłego konia 
na gospodarstwo – ale tylko do naturalnej śmierci zwierzęcia. Cały 
przychówek musieli oddawać do państwowej hodowli kołchozowej. 
Przymus ten utrzymywano powszechnie w latach 50. i 60., a być 
może nawet dłużej. Według Boruckiego, doprowadziło to do zała-
mania na Huculszczyźnie przyzagrodowego chowu koni huculskich, 
uniemożliwiając tym samym utrzymanie czystości rasy w miejsco-
wej hodowli.

Moisienienko [1984] podał, że w 1964 roku w kołchozach, sowcho- 
zach i innych gospodarstwach państwowych w ZSRR można było 
znaleźć 40,8 tysięcy koni huculskich i ich krzyżówek, w 1969 roku – 
31,6 tysięcy, w 1974 roku – 34 tysiące, a w 1980 roku – 21,5 tysięcy, co 
w zestawieniu z informacjami podawanymi przez innych autorów 
wydaje się mało prawdopodobne.

Jak twierdził Moisienienko [1984], celem zachowania i dalszego 
rozwoju rasy postanowiono najbardziej typowe konie huculskie 
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zebrać w jednym, mocnym ekonomicznie gospodarstwie i zorgani-
zować tam zarodową farmę końską. W tym celu specjalna komisja 
przejrzała główne skupiska pogłowia koni i wybrała najbardziej 
typowe klacze i ogiery. W kolebce rasy huculskiej – w rejonie wier-
chowińskim, w kołchozie im. Kociubińskiego utworzono zarodową 
farmę końską. Naczelnikowi rejonowego Zarządu Rolnictwa i prze-
wodniczącemu kołchozu postawiono za zadanie prowadzenie pracy 
selekcyjnej oraz wszechstronnego rejestru zootechnicznego. Według 
Sasinowskiego i Pietrzaka [1990] do kołchozu im. Kociubińskiego tra-
fiło 67 klaczy wyszukanych w trzech obwodach.

Czy jednak Moisienienko [1984] sam sobie nie zaprzeczał? Co 
prawda z przytoczonych przez niego danych wynikało, że liczba 
koni huculskich na Ukrainie spadała w szybkim tempie, wciąż jed-
nak było ich tyle, że rasie nie groziło wyginięcie – chyba że większość 
ewidencjonowanych koni stanowiły krzyżówki.

Według II tomu ukraińskiej księgi stadnej186 w 1977 roku podczas 
świętowania 90-lecia Lwowskich Stadnin (Sądowa Wisznia) zostało 
stworzone Towarzystwo Konia Huculskiego.

186 Djerżawna Kniga Pleminnuh konjej Guculśkoi Porodi, Tom II, 2013.
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Hodowla w latach 1979–2019

10.1. Hodowla w Polsce 

W kwietniu 1979 roku Komisja Chowu Koni Rady Naukowo-Technicz-
nej przy Ministerstwie Rolnictwa podjęła uchwałę o konieczności 
utrzymania istnienia rasy huculskiej w celu zachowania dorobku 
kultury narodowej, ochrony ginącego reliktu przyrody oraz ocalenia 
cennych cech genetycznych.

Pierwsze programy mające na celu zmniejszenie inbredu w po- 
pulacji koni huculskich tworzone były w SK Siary przy udziale 
Kazimierza Gajewskiego i Michała Rudowskiego. W 1979 roku podzie-
lono klacze na grupy i postanowiono prowadzić hodowlę przy użyciu 
5 ogierów czołowych, gdzie syn-następca powinien stanowić tę samą 
grupę klaczy, oczywiście z wyjątkiem własnej matki. Zakład Hodowli 
Koni AR w Krakowie w 1980 roku rozpoczął badania naukowe doty-
czące koni huculskich. Do 1983 roku prowadzono prace pilotowe. 
Następnie opracowano perspektywiczny plan hodowli koni hucul-
skich na 50 lat, do którego podstawę stanowiła praca wykonana 
w 1983 roku przez Wandę Olech z Zakładu Genetyki Stosowanej 
SGGW-AR w Warszawie. Zatwierdzony program hodowlany był 
dziełem zespołu pod kierunkiem Erazma Brzeskiego w składzie: Jan 
Barzyk, Kazimierz Gajewski, Maciej Jackowski i Michał Rudowski.

Jak pisał Brzeski i in.  [1988], podstawową trudność w utrzy-
maniu rasy stanowiła liczebność materiału żeńskiego. Należało 
zwiększyć liczbę klaczy matek w SK Siary i znaleźć ogiery czo-
łowe niespokrewnione z klaczami. Populacja hucułów była mała, 
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z niewielkim dopływem krwi z zewnątrz, dlatego należało koja-
rzyć konie tak, aby uniknąć zbyt dużego pokrewieństwa. Jak 
pisał Jackowski [1988], nie było to łatwe, udało się jednak zgroma-
dzić 7 ogierów pochodzących z różnych rodów męskich. Były to: 
Elf Khc 103 (Goral X – Ulga po Cukor-Gurgul-5) z rodu Gorala X, 
Hawrań Khc 127 (Hroby V-22 – Maciejowa po Cedryt) z rodu Hrobego, 
Jaśmin Khc 132 (Zefir – Dziewanna po Hroby V-22) z rodu Gurgula, 
Luzak Khc 140 (Afekt – Zięba po Cukor-Gurgul-5) z rodu Polana, 
Margiel Khc 142 (Pietrosu VI-111 – Gama po Hroby V-22) z rodu 
Pietrosu, Ocel Khc 154 (Goral XIII-4 – Ekierka po Hroby V-22) z ro- 
du Gorala XIII-4 (rody Gorala X i Gorala XIII-4 stanowią dwa odgałę-
zienia rodu Gorala) i Ousor I Khc 157 (Ousor Muráň – 64 Hroby V-5 po 
Hroby V cz.) z roku Ousora. Klacze podzielono na 7 grup, do których 
przydzielono ogiery z poszczególnych rodów. Przy doborze obowią-
zywała zasada, że spokrewnienie klaczy wewnątrz grup było duże, 
natomiast bardzo małe z dobranym ogierem. Każdą grupę przydzie-
lono na stałe jednemu z siedmiu ogierów czołowych. Każdy ogier 
musiał dać swojego następcę. Założono, że selekcjoner, wybierając 
ogiera czołowego, powinien móc porównać przynajmniej 4 reproduk-
tory z każdej linii. Przyjęto coroczną wymianę 10% stada matek, przy 
założeniu dziesięcioletniego okresu użytkowania klaczy w stadninie.

Zmianie uległy także metody i kryteria doboru hodowlanego. Nie 
uwzględniono dotychczasowych koncepcji doboru przyznających 
priorytet poprawie pokroju, zwiększeniu masy ciała, wzrostu i dziel-
ności użytkowej. Nadrzędną zasadą doboru stało się minimalizowa-
nie przyrostu inbredu oraz utrzymanie rodów męskich i remontu 
grup klaczy matek przy zachowaniu typu rasowego. Wykluczono 
kojarzenia tych osobników, u których wspólny przodek występował 
bliżej niż w trzecim pokoleniu.

Plan kojarzeń ustalono według systemu opracowanego w roku 
1970 przez Falconera182 z uwzględnieniem sugestii Olech [1984]. 
Można go wyobrazić sobie następująco: Grupy klaczy ustawiamy na 
linii okręgu. Dwie grupy sąsiadują ze sobą, jeśli można przejść z jed-
nej do drugiej po linii okręgu, nie napotkawszy po drodze innej grupy. 
Ogiery czołowe przyporządkowano grupom klaczy – po jednym 

182 Douglas Scott Falconer (1913 – 2004) – brytyjski genetyk populacji.
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ogierze na grupę. Córki, które ogier spłodził z klaczami ze swojej 
grupy, przechodzą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara 
do grupy sąsiadującej. Ogier jest przypisany do grupy klaczy przez 
całą swoją karierę hodowlaną. Jego następcą zostaje najlepszy z jego 
synów. Ogiery przypisuje się do grup klaczy tak, by ogiery z grup 
sąsiadujących ze sobą na okręgu były jak najmniej spokrewnione, 
a w konsekwencji, by żaden ogier nie stanowił córek po ogierze z nim 
spokrewnionym. Klacze są na zawsze przyporządkowane do swo-
jej grupy, czyli są kryte tym samym ogierem (lub jego wybranym 
na następcę potomkiem) przez cały okres swojej kariery hodowla-
nej. Wyjątek stanowią matki ogierków pozostawionych do hodowli 
(większość tych ogierków miała trafiać poza ten system, na przykład 
na punkty kopulacyjne albo w ręce prywatne, ale był wśród nich 
także następca ogiera kryjącego w grupie), które po ich urodzeniu 
przechodzą do tej samej grupy, co córki spłodzone przez ogiera tej 
grupy – czyli przechodzą w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara do grupy sąsiedniej. Schemat planu kojarzeń przedstawiono 
w tabeli 29.

Jak podali Brzeski i in. [1988], przy tworzeniu pierwszego planu 
kojarzeń w hodowli zachowawczej koni huculskich starano się 
wyodrębnić klacze z rodowodami bardziej polskimi, bez udziału krwi 
koni czechosłowackich lub ewentualne z niewielkim jej dolewem, 
w celu połączenia ich z ogierami o podobnym, wolnym od krwi cze-
chosłowackiej rodowodzie. Córki importowanych ogierów Gorala X 

Goral X 
(Elf)

Goral 
XIII-4 
(Ocel)

Gurgul 
(Jaśmin)

Ousor 
(Ousor I)

Pietrosu 
(Margiel)

Polan 
(Luzak)

Hroby 
(Hawrań)

F0 I II III IV V VI VII

F1 II III IV V VI VII I

F2 III IV V VI VII I II

F3 IV V VI VII I II III

F4 V VI VII I II III IV

F5 VI VII I II III IV V

F6 VII I II III IV V VI

Tabela 29. 
Schemat kojarzeń, rysunek 
według Jackowskiego 
[1988]. Na górze tabeli 
podane są nazwy rodów 
męskich i imiona ogierów, 
dla których program 
został ułożony, pod nimi 
wypisane są numery grup 
klaczy, które mają być 
przez nie kryte. F0 oznacza 
pokolenie rodzicielskie, 
czyli klacze przypisane 
ogierowi. F1 oznacza córki 
klaczy z poszczególnych 
grup, F2 wnuczki itd. Czyli 
np. grupa Elfa nosi numer I, 
ale będą też do niego (czyli 
do grupy I) trafiać córki 
klaczy z grupy VII, wnuczki 
klaczy z grupy VI itd. 
Natomiast córki grupy Elfa 
trafią do grupy II, wnuczki 
klaczy z jego grupy trafią 
z grupy II do grupy III itd.
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i Hrobego V-22 przeznaczono do kojarzenia z ogierami pochodzącymi 
z Rumunii. Plan ten wdrożono w 1985 roku.

Według Olech [1984] w momencie tworzenia pierwszego planu 
kojarzeń SK Siary posiadała 40 klaczy matek (w tym 25 gniadych, 
9 myszatych, 3 kare i 3 srokate) oraz 5 ogierów (w tym 4 myszate 
i 1 gniadosrokatego). Ponadto, jak podaje Jackowski [2008a], w Polsce 
znajdowały się jeszcze 4 ogiery państwowe, 3 ogiery prywatne 
i 20 klaczy w hodowli terenowej. Wszystkich dorosłych koni hucul-
skich było według Olech [1984] 120.

Do wydanego drukiem w 1979 roku IV tomu Polskiej Księgi 
Stadnej Koni Huculskich wpisanych było 31 ogierów i 21 klaczy. 
31 koni było gniadych, 9 – myszatych, 3 – bułane, 3 – kare, 3 – srokate, 
2 – skarogniade, 1 – kasztanowaty. 12 ogierów wywodziło się z rodu 
Gorala, 10 – Hrobego, 7 – Gurgula i 2 – Polana. 6 ogierów pochodziło 
z rodziny Góralki Nowosądeckiej, 5 – Nakonecznej, 4 – Zyrki (o któ-
rej będzie mowa później w tym rozdziale), 3 – Czeremchy, 2 – Agatki, 
2 – Bajkałki, 2 – Laliszki, 2 – Wrony, 2 – Wydry, 1 – Połoniny, 1 – Wołgi, 
1 – Cyrli (rodziny, która nie utrwaliła się w polskiej hodowli). 9 kla-
czy pochodziło z rodu Hrobego, 6 – Gorala, 5 – Gurgula, 1 – Polana. 
5 klaczy pochodziło z rodziny Połoniny, 4 – Wrony, 2 – Czeremchy, 
2 – Nakonecznej, 1 – Bajkałki, 1 – Góralki Nowosądeckiej, 1 – Laliszki, 
1 – Sroczki, 1 – Zyrki. Ponadto 3 klacze mogły dać nowe linie żeńskie. 
Były to znajdujące się w rękach prywatnych: myszata z odmianami 
Barwa Khc 147 (Buczek – Cyrla po Centrator) urodzona w 1967 roku, 
gniada z siwizną Faska Khc 161 (Frot – Buczyna po Buczek od Murawa) 
urodzona w 1970 roku, ciemnogniada z siwizną Tarka Khc 166 (Trop – 
Faska po Frukt od Kasia po Kornet od Iskra) urodzona w 1972 roku.

W 1984 roku ukazał się drukiem V tom Polskiej Księgi Stadnej 
Koni Huculskich. Wpisano do niego tylko 20 klaczy (wszystkie 
pochodzące z hodowli państwowej) i 22 ogiery. 23 konie były gniade, 
11 – myszatych, 4 – srokate, 3 – kare, 1 – bułany. 8 ogierów wywodziło 
się z rodu Gorala, 6 – Hrobego, 4 – Pietrosu, 3 – Gurgula, 1 – Polana. 
6 ogierów wywodziło się z rodziny Połoniny, 5 – Nakonecznej, 
4 – Wrony, 2 – Agatki, 1 – Bajkałki, 1 – Góralki Nowosądeckiej, 1 – Redy 
(o której będzie mowa później w tym rozdziale), 1 – rumuńskiej 
klaczy 4 Chitka, 1 – rumuńskiej klaczy 11 Sarata. 10 klaczy wywo-
dziło się z rodu Hrobego, 4 – Gorala, 3 – Gurgula, 3 – Polana. 6 klaczy 
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pochodziło z rodziny Połoniny, 3 – Wołgi, 2 – Góralki Nowosądeckiej, 
2 – Wydry, 1 – Agatki, 1 – Czeremchy, 1 – Nakonecznej, 1 – Sroczki, 1 – 
Laliszki, 1 – Wrony, 1 – Kukułki (która nie utrwaliła się w polskiej 
hodowli koni huculskich).

Do 1985 roku państwowa hodowla koni huculskich prowadzona 
była jedynie w Stadninie Koni Siary. Początkowo etat klaczy w Sia-
rach wynosił 35 matek, kryło od 3 do 5 ogierów.

Jak podał Smolak [1991], w 1986 roku na terenach, gdzie kiedyś 
hodowano hucuły działało już tylko 5 ogierów i 11 klaczy. W latach 
1980–1986 tylko jedna z tych klaczy urodziła więcej niż dwa źrebięta, 
a wiele klaczy nigdy nie było stanowionych. Ta garstka koni była sku-
piona w trzech małych enklawach w rejonie wsi Chabówka, Korzenna 
i Owczary koło Krakowa. Nie wystarczyłoby to do utrzymania rasy 
koni huculskich, która przetrwała dzięki hodowli państwowej.

Najstarszą spośród hodowli koni huculskich w Polsce i obecnie naj-
większą na świecie, jest Stadnina Koni Huculskich Gładyszów, istnie-
jąca od 1985 roku, początkowo jako oddział hodowlany Stadniny Koni 
Siary. Od restrukturyzacji w 1993 roku, kiedy to SK Siary przestała 
istnieć, Gładyszów podjął działalność jako samodzielna jednostka – 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siary w czasach przemian 
ustrojowych spotkał podobny los jak wiele innych gospodarstw 
i PGR-ów. Choć był to największy i najlepszy ośrodek zajmujący się 
hodowlą koni huculskich, to jako przedsiębiorstwo wielobranżowe 
nie miał szans na przetrwanie ze względu na zadłużenie, spadającą 
produkcję i brak całościowego, ekonomicznie uzasadnionego pro-
gramu ratowania firmy. 17 listopada 1993 roku SK Siary przekazała 
mienie zakładu w Gładyszowie do jednoosobowej spółki ze 100% 
udziałem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, pod nazwą 

„Stadnina Koni Huculskich Sp. z o.o. w Gładyszowie”. Pozostała część 
przedsiębiorstwa została poddana procesom likwidacyjnym i prywa-
tyzacyjnym. Z SK Siary do SKH Gładyszów przeszły 63 klacze matki, 
73 źrebaki i odsadki oraz 4 wałachy.

Pierwszym prezesem SKH Gładyszów został Włodzimierz 
Kario (który zajmował się hodowlą koni huculskich w SK Siary od 
1985 roku, z czego przez pierwsze dwa lata pod okiem wspomnia-
nego wcześniej Kazimierza Gajewskiego). Pełnił on tę funkcję od 
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17 listopada 1993 roku do 22 września 2006 roku. Kolejnymi prezesami 
byli Sławomir Pietrzak (od 25 września do 15 października 2006 roku), 
Piotr Ociepka (od 9 listopada 2006 roku do 31 lipca 2008 roku) i Stani-
sław Ciuba (od 1 sierpnia 2008 roku do 18 czerwca 2019 roku). Obecnie 
tę funkcję pełni Mirosław Waląg (od 24 czerwca 2019 roku).

1 listopada 2013 roku SKH Gładyszów została przyłączona do Kom-
binatu Rolnego Kietrz na Opolszczyźnie. Ośrodek ten powstał, wtedy 
jako Państwowe Gospodarstwo Rolne, w 1961 roku z połączenia dzie-
więciu innych PGR-ów. Po 1989 roku gospodarstwo przekształcono 
w spółkę z o.o. ze stuprocentowym udziałem Skarbu Państwa. Obec-
nie jest ona największym producentem buraków cukrowych w Unii 
Europejskiej. Kietrz dysponuje 8500 hektarami ziemi i stadem liczą-
cym ponad 3 tysiące sztuk bydła mlecznego. Żbikowska [2014] podaje, 
że według założeń spółki hodowla koni huculskich nie przyniesie 
dochodów, ale jej władze są przekonane, iż stać ją na takie podejście 
i utrzymywanie koni tylko dla ich wartości historycznej i genetycz-
nej. Według Deszczyńskiej [2019] przyłączenie do Kombinatu Rolnego 
Kietrz pozwoliło na dalszy rozwój stadniny, między innymi na inwe-
stycje i remonty wartości ponad 5 mln zł.

Fotografia 51. 
Stajnia w Gładyszowie, 
obecnie służąca jako 
wychowalnia ogier-
ków. Zdjęcie zrobione 
w 2013 roku po remoncie 
obiektu (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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W 1998 roku rozpoczęto w SKH Gładyszów hodowlę owiec rasy 
czarnogłówka183. Hodowla była nastawiona głównie na zaspokoje-
nie potrzeb gastronomii działającej na terenie stadniny. W związku 
z problemami organizacyjnymi i mało optymistycznymi prognozami 
dotyczącymi rynku baraniny i jagnięciny na przełomie lat 2006 i 2007 
przeprowadzono redukcję stada, zamiast planowanego wcześniej 
powiększenia. Ponieważ stado nie pokrywało potrzeb działającej 
w stadninie gastronomii i sprawiało problemy organizacyjne (było 
utrzymywane w budynku razem z młodymi klaczkami huculskimi), 
w maju 2010 roku podjęto decyzję o jego likwidacji.

Od 1999 roku w stadninie prowadzono także hodowlę krów rasy 
polska czerwona (początkowo do stadniny trafiło 9 krów i 3 jałówki). 
Od 2001 roku utrzymywane w stadninie krowy uczestniczyły w pro-
gramie ochrony zasobów genetycznych. W 2010 roku stado liczyło 
67 sztuk, w tym 18 krów. Hodowla bydła nie przynosiła jednak pozy-
tywnego efektu ekonomicznego i stwarzała problemy organiza-
cyjne (stado było utrzymywane w tym samym budynku co młode 
ogiery huculskie). W sierpniu 2010 roku krowy zostały przekazane 
do Ośrodka Hodowli Zarodowej „Przerzeczyn Zdrój”.

Do 1999 roku uprawiano owies, zaprzestano tej działalności ze 
względu na jej nieopłacalność. Gładyszów ma słabe gleby, a okres 
wegetacji w Beskidzie Niskim jest bardzo krótki. Na własny użytek 
stadnina potrzebuje niewielkich ilości owsa, gdyż dobrze wyko-
rzystujące paszę konie huculskie dostają go głównie zimą. Od 1999 
roku stadnina produkuje natomiast na własny użytek sianokiszonkę. 
Czerpie przy tym dochód z balarki i owijarki, robiąc sianokiszonkę 
dla okolicznych rolników.

W 2001 roku część stada SKH Gładyszów została przeniesiona 
do nowo przejętego gospodarstwa w Regietowie184, gdzie hucu-
łom zapewniane są lepsze warunki stajenne (w adaptowanych na 

183 Czarnogłówka – polska rasa bezrogich owiec mięsnych. Zwierzęta te są białe 
z czarnymi lub brązowymi głową i kończynami.

184  Do 1968 roku wieś nosiła nazwę Regetów, po czym nazwa została zmieniona 
na Regietów na mocy Zarządzenia nr 17 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 1968 r. 
w sprawie zmiany i ustalenia nazw niektórych miejscowości i obiektów fizjograficznych. 
Jednak jeszcze za czasów prezesury Włodzimierza Kario używano nazwy Regetów – 
zarówno w oficjalnych tekstach stadniny, jak i na mapach lub znakach drogowych. 
Dopiero od kilku lat konsekwentnie przestrzega się stosowania pisowni Regietów.
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potrzeby koni byłych owczarniach zlikwidowanej Rolniczej Spół-
dzielni Produkcyjnej) i pastwiskowe, a w Gładyszowie pozostała 
wychowalnia ogierków przeniesiona tam ze Zdyni185. Fundusze na 
zakup obiektu w Regietowie przekazał Oddział Terenowy Agencji 
Nieruchomości Rolnych w Warszawie. Oficjal  ne otwarcie obiektu 
nastąpiło 27 maja w czasie „Majówki w Regietowie”186, która stała się 
potem cykliczną imprezą otwierającą sezon eliminacji do Ogólno-
polskiego Czempionatu Użytkowego Koni Rasy Huculskiej (o czym 
będzie mowa później w tym rozdziale).

Stadnina oferuje przejażdżki konne, rajdy i kuligi, prowadzi 
naukę jazdy, organizuje także duże imprezy promujące konie hucul-
skie i tradycje regionu. W 2003 roku stadnina otrzymała certyfikat 
gospodarstwa ekologicznego.

Jak podali Krzemień i Kario [1991], na początku lat 90. klacze 
z SK Siary w okresie wiosenno-letnim przebywały przez cały dzień 
na pastwiskach. Ich głównym pożywieniem była trawa. Jedynie ogie-
ry, klacze karmiące i konie pracujące otrzymywały niewielką ilość 
owsa. Zimą konie były karmione przede wszystkim sianem, otrzy-
mywały też 0,5 – 1,5 kg owsa dziennie. Klacze wysokoźrebne i bez-
pośrednio po wyźrebieniu dostawały również w małych ilościach 
mesz, marchew, otręby pszenne oraz witaminowo-mineralne dodat-
ki paszowe. Ogierom stanowiącym także podawano nieco bogatsze 
pożywienie.

W 2000 roku konie huculskie w SKH Gładyszów były żywione 
jeszcze skromniej. Latem 0,5 kg owsa dziennie otrzymywały tylko 
klacze karmiące, ogiery i konie pracujące. Zimą 1 kg owsa dziennie 
dostawały roczniaki i dwulatki, a 0,5 kg owsa dziennie klacze wyso-
koźrebne, ogiery i konie pracujące. Latem podstawę żywienia koni 
stanowiła trawa pastwiskowa. Zimą otrzymywały one siano (około 
5,4 kg dziennie) i sianokiszonkę (od 3 do 11 kg dziennie).

Według Bordzoł i Jackowskiego [2008] średnie wymiary kla-
czy huculskich w stadninie Gładyszów w 2000 roku wynosiły 
139,11–174,93–17,79 cm.

185  Na początku lat 90. zlikwidowano gospodarstwo w Siedliskach, a wychowalnię 
ogierków w Jasionce zastąpiła wychowalnia w Zdyni.

186  Była to druga „Majówka w Regietowie”. Pierwsza odbyła się rok wcześniej, rów-
nież na terenie obiektu w Regietowie.
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Fotografia 52. 
Konie na pastwisku w Gładyszowie, na grzbietach widać palenia stadniny – numer 41 
na prawym boku i numer źrebięcy na lewym. W tle widać Cerkiew Wniebowstąpienia 
Pańskiego wzniesioną w latach 1938–1939 przez huculskich cieśli (fot. Piotr Droździk)



415



416

Deszczyńska [2019] podaje, że obecnie w SKH Gładyszów jest bli-
sko 300 koni, w tym 81 klaczy matek i 16 ogierów. Przez 25 lat dzia-
łalności w stadninie urodziło się 1182 (średnio 47 rocznie). Konie ze 
stadniny uczestniczyły w 184 wystawach i zawodach. Wzięły również 
udział w wielu polskich filmach i serialach, o czym była już mowa 
w rozdziale 4.8.2.

W SK Siary kontynuowały karierę hodowlaną ogiery: Afekt 
(do 1981 roku), Elf (kryjący w latach 1981 i 1985 – 1987 – w pierwszym 
programie hodowli koni huculskich w Polsce umieszczony jako 
jeden z siedmiu przedstawicieli rodów użytkowanych w ówczesnym 
czasie w hodowli) i Dioryt (kryjący w latach 1983–1984).

W SK Siary, a potem w SKH Gładyszów były używane także ogiery:
Goral XIII-4 Khc 126 (Goral XIII – 69 Hroby VIII-1 po Hroby VIII rum.), 

myszaty z białą plamą po prawej stronie kłębu, urodzony w 1968 roku 
w Łuczynie, importowany z Rumunii w 1978 roku, o wymiarach 
139–174–20,0 cm. Zdobył 82 punkty bonitacyjne. Ogier z rodziny żeń-
skiej rumuńskiej klaczy 11 Sarata. Według Mihóka i in. [2015] jego 
matką była 222 Hroby VIII-1 (Hroby VIII – 124 Goral III-2 po Goral III), 
jeśli byłoby to prawdą, pochodziłby wtedy z rodziny rumuńskiej kla-
czy 4 Chitka. Jak podali Krzemień i Kario [1991], koń ten, choć silnie 
umięśniony, był drobny i słabego zdrowia. Miał krótkie, ale mocne, 
nogi i dobre kopyta. Cechy swojej budowy przekazywał potom-
stwu. Barzyk i in. [1991] twierdzili, że bardzo dobrze nadawał się do 
pracy w zaprzęgu, wykazując dużą siłę i wytrzymałość. Odznaczał 
się znacznym temperamentem. Krył w latach 1979 – 1982. Dał bar-
dzo dobre potomstwo. W stadninie zostawił 19 źrebiąt (9 klaczy i 10 
ogierów). W 1982 roku na podstawie opinii lekarza weterynarii został 
zgładzony z powodu chronicznego krwotoku i rozedmy płuc.

Pietrosu VI-111 Khc 145 (Pietrosu VI – 151 Ousor II-5 po Ousor II rum.), 
gniady, urodzony w 1974 roku w Łuczynie, importowany z Rumunii 
w 1978 roku, o wymiarach 142–168–19,0 cm. Otrzymał 79 punktów 
bonitacyjnych. Ogier z rodziny żeńskiej rumuńskiej klaczy 4 Chitca. 
Był pierwszym koniem z rodu Pietrosu w polskiej hodowli. Jak podał 
Jackowski [2006a], koń ten miał nietypowy kształt głowy, małe oczy, 
nieklasyczną sylwetkę z krótkim tułowiem. Miał także wadliwe 
przednie kończyny, o lekko francuskiej postawie i butelkowate nad-
pęcie. Wady nóg i charakterystyczny kształt głowy przekazywał 
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potomstwu. Był bardzo silnym i wytrzymałym ogierem. Pozosta-
wił po sobie zdrowe, świetnie sprawdzające się w zaprzęgu konie, 
nadające się również do pracy pod siodłem. Krył w latach 1979–1980. 
W stadninie zostawił 12 źrebiąt (4 klacze i 8 ogierów).

Indor (Zefir  – Adria po Orzech), ciemnogniady, urodzony 
w 1976 roku w SK Siary, był użytkowany w 1980 roku. Ogier z rodu 
Gurgula i rodziny Nakonecznej. Zostawił w stadninie 4 źrebięta 
(3 klacze i 1 ogiera). 2 jego córki zostały użyte w hodowli.

Lemiesz Khc 139 (Elf – Gazela po Hroby V-22), myszaty, uro-
dzony w 1979 roku w SK Siary, o wymiarach 139–168–19 cm. Otrzy-
mał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny 
Góralki Nowosądeckiej. Jak uważali Barzyk i in. [1991], był koniem 
bardzo dobrze zbudowanym, o  żywym temperamencie. Krył 
w latach 1982 – 1984. W stadninie zostawił 12 źrebiąt (5 klaczy i 7 ogie-
rów). Wymieniony na ogiera Ousor I ze stadniny koni Topolczanki 
w Czecho słowacji, krył tam potem pod zmienionym imieniem 
Goral XIV. Po latach Gajewski [za Deszczyńska 2010c] tak wspominał 
tę wymianę: Nie chciałem go dać, ale mówili: „macie jego młodą matkę, 
macie jego ojca, to jeszcze uda się dochować następnego”. Ale hodowla 
to nie matematyka, może się udać dziesięć takich, a może ani jeden…

Luzak Khc 140 (Afekt – Zięba po Cukor-Gurgul-5), myszaty, uro-
dzony w 1979 roku w SK Siary, o wymiarach 137–162–19 cm. Otrzymał 
78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny Połoniny. 
Według Jackowskiego [2006a] był bardzo ładny i dobry pokrojowo (co 
zostało potwierdzone przyznaniem mu złotego medalu na Krajowej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie w 1986 roku), mocny 
budową i charakterem, a zarazem łagodny i spokojny, choć o żywym 
temperamencie. Sprawdzał się w zaprzęgu i był przyjemny w użyt-
kowaniu wierzchowym. Zapewne dlatego, że jak pisze Deszczyńska 
[2010c], miał zupełnie niehuculskie chody, które przekazywał potom-
stwu. Niestety, dwukrotnie przeszedł ochwat, co znacznie obniżyło 
jego wartość użytkową. Barzyk i in. [1991] pisali, że odznaczał się 
typowym huculskim wyglądem, bardzo bujną grzywą i ogonem. 
Podobnie jak jego przodkowie, dawał jednolite potomstwo. W pierw-
szym programie hodowli koni huculskich w Polsce umieszczony jako 
jeden z siedmiu przedstawicieli rodów użytkowanych w ówczesnym 
czasie w hodowli. Krył w latach: 1982 – 1993.
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Marmur Khc 143 (Goral XIII-4 – Adria po Orzech), myszaty, uro-
dzony w 1979 roku w SK Siary, o wymiarach 133–180–18 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Nakonecznej. Jak podali 
Krzemień i Kario [1991], dawał potomstwo o trudnym charakterze, 
często złośliwe. Krył w latach: 1983–1984. Zostawił w stadninie 18 źre-
biąt (10 klaczy i 8 ogierów).

Jaśmin Khc 132 (Zefir – Dziewanna po Hroby V-22), gniadosro-
katy, urodzony w 1977 roku w SK Siary, o wymiarach 138–180–19,5 cm. 
Otrzymał 78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gurgula i rodziny 
Połoniny. Najsławniejszy ogier huculski. Jak pisał Jackowski [2006b], 
był niekwestionowanym symbolem polskiej hodowli koni huculskich. 
Dawał doskonałe potomstwo. Źrebięta pochodzące po nim wyróż-
niały się bardzo dobrym charakterem i chętnie szukały kontaktu 
z ludźmi. Pozostawił po sobie 187 dzieci (86 klaczy i 101 ogierów). Desz-
czyńska i in. [2006] twierdzili, że źrebięta Jaśmina dziedziczyły po nim 
budowę i w większości były to konie dobrze wykorzystujące paszę. 
Sam Jaśmin według Jackowskiego [2006b] był bardzo typowym przy-
kładem konia z rodu Gurgula: w miarę masywny, niezbyt rosły, gru-
bokościsty, o mocnych stawach, długim, szerokim i mocnym grzbiecie, 
z dość dużą, ale wyrazistą głową, bujną grzywą i ogonem. Miał mocne 
kopyta. Deszczyńska [2010c] dodała jednak, że jak na hucuła był nieco 
zbyt limfatyczny. Przez ojca, Zefira Khc 80, po babce Larynce Khc 57 
(Cedryt – Pisanka po Jeleń II) odziedziczył maść srokatą, którą prze-
kazywał potomstwu, a która w latach 80. i 90. według Jackowskiego 
[2006b] wielce przyczyniła się do popularyzacji koni huculskich 
i dzięki modzie na konie srokate Jaśmin wypromował swoją rasę. Był 
pięciokrotnym złotym medalistą ogólnopolskich wystaw zwierząt 
hodowlanych (dwa razy w 1984 roku w Opolu i Warszawie, w 1985, 
1987 i 1988 roku w Warszawie – w 1987 roku został uznany za najlep-
szego ogiera wystawy). Zdobywał też laury na regionalnych wysta-
wach i pokazach. Jak podali Deszczyńska i in. [2006], był nie tylko 
urodziwy i efektowny, ale umiał się pokazać. Lubił pozować i zawsze 
wiedział, kiedy był fotografowany. A jak wspominał Kario [1999], nie-
wiele brakowało, żeby ogier nie dojechał na swoją pierwszą wystawę 
w Opolu w 1984 roku. Ciężarówka, którą wraz z innymi końmi był 
przewożony, uległa wypadkowi i przewróciła się na bok. Na szczę-
ście koniom nic się nie stało, a Jaśmin sam wydostał się z samochodu. 



419

Również matka Jaśmina, Dziewanna Khc 155 (Hroby V-22 – Wiosenka 
po Orzech), zdobyła w 1985 roku złoty medal na Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Warszawie. Jak pisał Kario [1999], Jaśmin 
był koniem o żywym temperamencie, ale przy tym o idealnym cha-
rakterze, wybitnie zrównoważonym, bardzo łagodnym i grzecznym, 
bez śladu agresji. Dobry w użytkowaniu zarówno pod siodłem, jak 
i w zaprzęgu. Jak podali Deszczyńska i in. [2006], w Siarach był wyko-
rzystywany do lekkich prac polowych: świetnie obsypywał ziemniaki, 
równo i szybko chodził między rzędami, nie depcząc przy tym krza-
ków. Kario [1999] wspominał jednak, że Jaśmin

nie lubił przestojów i jak na hucuła przystało, zaraz zaczynał coś kombinować. 
Doszedł do wysokiej specjalizacji w zdejmowaniu wszystkiego, co miał na gło-
wie. A robił to sprawnie, nigdy nie rwąc uprzęży czy ogłowia. Jeśli była okazja, 
szedł wtedy na najładniejszą łąkę w pobliżu i się pasł.

Jaśmin odnosił drobne sukcesy jako koń do woltyżerki, a na 
zdjęciach w publikacjach o hucułach można zobaczyć go także 
w roli konia do skijöringu. Świetnie nadawał się do nauki jazdy dla 
początkujących jeźdźców i małych dzieci. Jak pisał Jackowski [2006b], 
w trakcie obozów naukowych w latach 1992–1993 z powodzeniem 
pracował także w hipoterapii. Kario [za Deszczyńska i in. 2006] opo-
wiadał o nim:

Zawsze wiedział, kiedy jest czas na pracę, a kiedy na krycie. Pod siodłem, czy na 
lonży mógł rżeć do przechodzących obok klaczy, ale nie próbował się do nich 
wyrwać. Z racji swej łagodności był używany w stadninie jako próbnik i z tego 
zadania też wywiązywał się idealnie. Wiedział, że najpierw musi kilka razy tylko 
obwąchać klacz, zanim zostanie wyprowadzony do krycia.

W pierwszym programie hodowli koni huculskich w Polsce 
Jaśmin został umieszczony jako jeden z siedmiu przedstawicieli 
rodów użytkowanych w ówczesnym czasie w hodowli. Był jedynym 
z tej grupy, który jako ogier czołowy doczekał transformacji SK Siary 
w SKH Gładyszów, a nawet przeniesienia koni do Regietowa. Jego 
odejście zbiegło się w czasie z zakończeniem pracy w stadninie jej 
długoletniego prezesa, Włodzimierza Kario. Jaśmin krył w latach: 
1983–2003. Potem w uznaniu zasług pozostał w Gładyszowie na 
emeryturze. Padł w 2006 roku, na cztery miesiące przed swoimi 
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trzydziestymi urodzinami. Jego imieniem nazwano otwarty w Regie-
towie hotel, w którego holu zawisł olejny portret ogiera. Imieniem 
Jaśmina nazwano także działający przy stadninie od 2008 roku Jeź-
dziecki Klub Sportowy. Jesienią 2009 roku w trakcie XV Dni Hucul-
skich w Regietowie odsłonięto kamień-pomnik upamiętniający tego 
epokowego reproduktora (fotografia 53).

Ousor I Khc 157 (Ousor Muráň – 64 Hroby V-5 po Hroby V cz.), 
gniady, urodzony w 1978 roku w stadninie koni Topolczanki w Czecho- 
słowacji, o wymiarach 138–175–19 cm. Otrzymał 78 punktów bonita-
cyjnych. Pochodził z rodziny rumuńskiej klaczy 16 Aglaia. Otrzymany 
z Czechosłowacji w zamian za ogiera Lemiesz. Pierwszy koń z rodu 
Ousora w polskiej hodowli. Jak podał Jackowski [2006a], był dosyć 
dobrze zbudowany, nieco bardziej ordynarny niż polskie konie, gru-
bokościsty, o dość ciężkiej głowie i bujnym owłosieniu. Ruch miał 
w miarę poprawny, ale niezbyt wydatny. Odznaczał się, niestety, 
nieco gorszym wykorzystaniem paszy niż u polskich koni i mniej 
zrównoważonym temperamentem, jednak bez cech złośliwości. Jego 

Fotografia 53. 
Kamień-pomnik odsło-
nięty w trakcie XV Dni 
Huculskich w 2009 roku 
w Regietowie, upamięt-
niający gniadosrokatego 
ogiera Jaśmin Khc 132 
(Zefir – Dziewanna po 
Hroby V-22), urodzonego 
w 1977 roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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nerwowość objawiała się spadkiem wagi w sezonie rozpłodowym. 
Według Barzyk i in. [1991] dawał niezbyt dobre, podobne do siebie 
potomstwo o obfitym owłosieniu. W pierwszym programie hodowli 
koni huculskich w Polsce umieszczony jako jeden z siedmiu przed-
stawicieli rodów użytkowanych w ówczesnym czasie w hodowli. 
Krył w latach: 1984–1991.

Margiel Khc 142 (Pietrosu VI-111 – Gama po Hroby V-22), gniady, 
urodzony w 1980 roku w SK Siary, o wymiarach 138–182–18,5 cm. 
Otrzymał 77 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Agatki. Jak 
pisali Barzyk i in. [1991], odznaczał się bardzo krępą budową i dosko-
nałymi kopytami. Pobudliwy, o bardzo dobrze rozwiniętym instynk-
cie stadnym. Mimo żywego temperamentu dobrze wykorzystywał 
paszę. Zadowalająco pracował zarówno pod siodłem jak i w zaprzęgu. 
Wykazywał predyspozycje do skoków. Dawał potomstwo w typie 
wierzchowym, zbudowane prawidłowo, lecz nie wybitnie. W pierw-
szym programie hodowli koni huculskich w Polsce umieszczony jako 
jeden z siedmiu przedstawicieli rodów użytkowanych w ówczesnym 
czasie w hodowli. Krył w latach: 1984–1992.

Hawrań Khc 127 (Hroby V-22 – Maciejowa po Cedryt), gniady, uro-
dzony w 1975 roku w SK Siary, o wymiarach 140–180–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Wrony. Był użytkowany 
tylko przez dwa lata (1985–1986), ponieważ wraz z grupą przeznaczo-
nych dla niego klaczy został przekazany do nowo powstałej stadniny 
w Odrzechowej. W pierwszym programie hodowli koni huculskich 
w Polsce umieszczony jako jeden z siedmiu przedstawicieli rodów 
użytkowanych w ówczesnym czasie w hodowli.

Ocel Khc 154 (Goral XII-4 – Ekierka po Hroby V-22), ciemnomy-
szaty, urodzony w 1982 roku w SK Siary, o wymiarach 141–188–19,5 cm. 
Otrzymał 77 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Połoniny. Jak 
pisali Krzemień i Kario [1991], dobrze zapowiadał się jako źrebak, ale 
nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W pierwszym programie 
hodowli koni huculskich w Polsce umieszczony jako jeden z sied-
miu przedstawicieli rodów użytkowanych w ówczesnym czasie 
w hodowli. Barzyk i in. [1991] podali, że ze względu na słabą kondycję 
i pobudliwość oraz skłonności do ślepoty został zastąpiony ogierem 
Rewir, choć dobrze się sprawdzał w pracy w zaprzęgu i pod siodłem. 
Krył w latach 1986–1987.
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Lubas Khc 147 (Jaśmin – Donica po Goral X), gniadosrokaty, uro-
dzony w 1986 roku w SK Siary, o wymiarach 138–181–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. W 1990 i 1991 roku został nagrodzony 
złotym medalem na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
w Warszawie. Krył w latach 1990 – 1991. Później krótko użytkowany 
w hodowli prywatnej, a w 1993 roku sprzedany do Niemiec.

Rewir Khc 166 (Marmur – Jemioła po Hroby V-22), ciemnogniady, 
urodzony w 1984 roku w SK Siary, o wymiarach 140–179–20 cm. Otrzy-
mał 77 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Wołgi. 
Jak pisali Barzyk i in. [1991], był to ogier o sylwetce wierzchowej. 
Doskonały koń pod siodło (miękko nosił) z predyspozycjami do sko-
ków (na zawodach dla małych koni w Lublinie w 1990 roku zdobył 
drugie miejsce w skokach), o wspaniałym jak na hucuła ruchu (na 
tych samych zawodach zajął pierwsze miejsce w ujeżdżeniu). Dobrze 
sprawdzał się także w zaprzęgu. Koń o dobrym charakterze, pomimo 
ojca o charakterze trudnym. Został odznaczony złotym medalem na 
Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie w 1989 roku. 
Zdobył także tytuł czempiona na Krajowej Wystawie Koni Małych 
w Gnieźnie w 1993 roku i czempiona hodowlanego II Dni Huculskich 
w 1996 roku. Dawał dobre potomstwo, często w swoim typie. Krył 
w latach 1991–2008. Padł na początku 2009 roku. Dał 212 sztuk potom-
stwa (110 klaczy i 102 ogiery).

Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po Luzak), ciemnogniady, uro-
dzony w 1988 roku w SK Siary, o wymiarach 139–182–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Połoniny. 
Na jesiennej aukcji w Chyszowie w 1990 roku został uhonorowany 
brązowym medalem za pokrój i doskonały ruch. Został też odzna-
czony złotym medalem na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowla-
nych w Warszawie w 1993 i 1994 roku, oraz złotym medalem na Kra-
jowej Wystawie Koni Małych w Gnieźnie w 1993 roku. Zdobył także 
tytuł czempiona hodowlanego IV Dni Huculskich w 1998 roku. Wyka-
zywał duże zdolności wierzchowe i skokowe. Na pokazach małych 
koni w Sielinku w 1996 roku, dosiadany przez prezesa SKH Głady-
szów Włodzimierza Kario, zdobył drugie miejsce w konkursie potęgi 
skoku, pokonując wysokość 130 cm. Krył w latach 1991–2011. Został 
zgładzony wiosną 2012 roku. Dał 217 sztuk potomstwa (107 klaczy 
i 110 ogierów).
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Neszor Khc 151 (Ousor I – Olcha ex Oktawa po Dioryt), wilczaty, 
urodzony w 1986 roku w SK Siary, o wymiarach 142–179–20 cm. 
Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Nakonecznej. 
Został odznaczony złotym medalem na Krajowej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Warszawie w 1995 roku. Krył w latach 1992–1996.

Szafir Khc 177 (Jaśmin – Doba po Goral X), gniadosrokaty, uro-
dzony w 1985 roku w SK Siary, o wymiarach 140–176–19 cm. Otrzy-
mał 80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gurgula i rodziny 
Nakonecznej. Odznaczony złotym medalem na Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w 1988 roku w Warszawie. Jak uważali Krze-
mień i Kario [1991], zostawił bardzo dobre potomstwo. Krył w latach 
1996–1997.

Largo Khc 222 (Luzak – Murawa po Dioryt), kary, urodzony w 1991 
roku w SK Siary, o wymiarach 139–170–19 cm. Otrzymał 78 punktów 
bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny Laliszki. Krył w latach 
1995–1996.

Baca Khc 191 (Piaf – Betania po Rewir), skarogniady, urodzony 
w 1993 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 140–166–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Bajkałki. 
Zdobył tytuł czempiona hodowlanego III Dni Huculskich w 1997 roku. 
Został odznaczony złotym medalem na Krajowej Wystawie Zwierząt 
Hodowlanych w Warszawie w 1998 roku. Krył w latach 1998–2001. 
Ze względu na pomyłkę, do której doszło w SO Klikowa, Baca został 
wysłany do Gładyszowa z dokumentami ogiera Len Khc 224 (Luzak – 
Murawa po Dioryt) i przez cały okres użytkowania był tam uważany 
za Lna, przez co krył nieraz klacze blisko z nim spokrewnione. Rów-
nież swoje tytuły uzyskał jako Len.

Hroby XXI-50 Khc 213 (Hroby XXI – 450 Pietrosu VIII-23 po 
Pietrosu VIII), myszaty, urodzony w 1992 roku w stadninie koni 
Łuczyna, importowany z Rumunii w 1996 roku. Pochodził z rodziny 
rumuńskiej klaczy 11 Sarata. Jak twierdził Jackowski [2006a], był 
masywny, limfatyczny, kalibrowy, nieco kanciasty, lecz bardzo 
poprawny pokrojowo, choć z dużą i ciężką głową. Jego wymiary to: 
140–163–18,5 cm. Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych. Według Jackow-
skiego [2006a] charakteryzował się dużymi, znakomicie wykształco-
nymi kopytami i bardzo dobrymi chodami: regularnymi, szerokimi, 
posuwistymi o wyraźnie zaakcentowanej kadencji. Był bardzo 
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posłuszny, spokojny i zrównoważony, szybko się uczył. W 1999 roku 
zdobył tytuł czempiona użytkowego i czempiona hodowlanego V Dni 
Huculskich. Podczas realizacji filmu „Ogniem i mieczem” Jerzego Hoff-
mana był nie tylko aktorem, ale także stanowił około 30 klaczy uczest-
niczących razem z nim w występach na planie. Krył w latach 1996–2003. 
W późniejszym wieku cierpiał na ostrą dychawicę. Padł na początku 
2013 roku. Pozostawił po sobie 118 źrebiąt (70 klaczy i 48 ogierów).

Prislop IX-81 Khc 270 (Prislop IX – 637 Pietrosu IX-14 po Pietrosu IX), 
gniady, urodzony w 1993 roku w Łuczynie, importowany z Rumu-
nii w 1996 roku, o wymiarach 138–161–18 cm. Otrzymał 76 punktów 
bonitacyjnych. Pierwszy w Polsce i jedyny, którego wtedy dało się 
sprowadzić, przedstawiciel odgałęzienia rodu Gorala, uważanego 
za oddzielny ród Prislopa. Założycielem tego rodu był ogier Prislop 
(174 Goral I-7 – 84 Diana po NN), urodzony w 1932 roku w hodowli tere-
nowej w Rumunii, a w 1936 roku przyjęty na ogiera czołowego do stad-
niny w Łuczynie. Ze strony żeńskiej Prislop IX-81 pochodził z rodziny 
rumuńskiej klaczy 11 Sarata. Jak pisał Jackowski [2005e, 2006a], ogier 
charakteryzował się poprawną budową kłody, głowy i szyi, natomiast 
miał bardzo złe ustawienie i budowę kończyn: postawa jego przed-
nich nóg była iksowata, francuska i podsiebna, a tylnych – krowia 
i szablasta187. Pęciny miał miękkie i długie, stawy niezbyt wyraźne, ale 
całkiem dobre kopyta. Doskonale jednak ruszał się w stępie i kłusie: 
szeroko, posuwiście, dynamicznie. Posiadał przyjazny, łagodny cha-
rakter i umiarkowany temperament. Swoje wady budowy mocno 
przekazywał potomstwu. Krył w latach 1997–2001. Padł przedwcześnie 
w 2007 roku. Pozostawił po sobie 79 źrebiąt (38 klaczy i 41 ogierów).

Ousor VIII-50 Khc 250 (Ousor VIII – 601 Goral XV-41 po Goral XV rum.), 
gniady, urodzony w 1992 roku w Łuczynie, importowany z Rumunii 
w 1996 roku, o wymiarach 143–166–19 cm. Otrzymał 79 punktów 
bonitacyjnych. Pochodził z rodziny rumuńskiej klaczy 86 Deremoxa. 
Jak podawał Jackowski [2006a], był okrągły w kształtach i dość 
drobny, z doskonałym ruchem. Krył w latach 1997, 1999, 2001–2002 
i 2010–2015.

187 Postawa szablasta występuje przy nadmiernie ukątowanych stawach skoko-
wych. Jeżeli występuje w stopniu umiarkowanym, u koni pociągowych jest korzystna 
i ułatwia im ruszenie wozu z miejsca. Może być też korzystna przy poruszaniu się po 
stromym trenie.
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Nawał Khc 148 (Afekt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5), jasnogniady, 
urodzony w 1981 roku w SK Siary, o wymiarach 137–172–19 cm. Otrzy-
mał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny Wołgi. 
Krył w latach 2003–2004.

Afisz Khc 189 (Prislop IX-81 – Alaska ex Nelka po Luzak), gniady, 
urodzony w 2000 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 141–169–20 cm. 
Otrzymał 77 punktów bonitacyjnych (fotografia 54). Koń z rodu 
Prislopa (odgałęzienie rodu Gorala) i rodziny Agatki. Ogier o trud-
nym charakterze i bardzo żywym temperamencie. Mniej urodziwy, 
lecz nieco bardziej poprawny od ojca. Krył w latach 2003–2013. Potem 
wykastrowany. Został w stadninie jako koń roboczy.

Powiew Khc 269 (Hroby XXI-50 – Powiastka po Margiel), kary 
z gwiazdką, urodzony w 2000 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 
145–170–19 cm (fotografia 55). Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. 
Ogier z rodziny Połoniny. Kario [za Deszczyńska 2014a] wspominał:

Od źrebaka był wyrazisty, wyróżniał się w stadzie. Był najlepszym wówczas 
ogierem z tej linii, dobrze się zapowiadającym, także wierzchowo, chętnym do 
współpracy, ambitnym, charakternym. Zależało mi na takim czołowym, bo koni 
w tym typie dziś nam brakuje.

Fotografia 54. 
Gniady ogier 
Afisz Khc 189 (Prislop IX-81 – 
Alaska ex Nelka po 
Luzak), urodzony w 2000 
roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 55. 
Kary z gwiazdką ogier 
Powiew Khc 269 
(Hroby XXI-50 – Powiastka 
po Margiel), urodzony 
w 2000 roku, czem-
pion użytkowy X Dni 
Huculskich w 2004 roku 
i czempion hodowlany 
XII Dni Huculskich 
w 2006 roku. Zdjęcie 
zrobione podczas XVI Dni 
Huculskich w 2010 roku – 
Powiew oczekuje na ocenę 
na płycie (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Powiew dobrze wykorzystuje paszę. Jest szybki, bardzo dzielny 
wierzchowo, odważny i skoczny. Ma dobry styl i dużą potęgę skoku, 
w okresie użytkowania sportowego z łatwością pokonywał przeszko- 
dy wysokie na 110 cm – był przy tym uważny i nie trącał przeszkód 
nogami. Miękko nosi kłusem. Niestety, jest trudny do prowadze-
nia, twardy w pysku i gdy się rozpędzi, niełatwo go zatrzymać. 
W 2004 roku zdobył tytuł czempiona użytkowego X Dni Huculskich. 
W latach 2004–2009 wielokrotnie zdobywał trofea na eliminacyj-
nych i sportowych ścieżkach huculskich, w konkursach skoków oraz 
w wyścigach koni huculskich. Zagrał też w filmie „Szatan z VII klasy” 
w reżyserii Kazimierza Tarnasa. Jednak w młodości, jak podaje Desz-
czyńska [2014a], Powiew sprawiał wrażenie trochę nieproporcjonal-
nego, z potężnie rozbudowanym przodem i masywną kłodą, kontra-
stującymi z delikatniejszymi nogami. Pojawiają się też zastrzeżenia 
do jego głowy, mało typowej dla polskiego hucuła. Jednak, jak twier-
dzi Jackowski [za Deszczyńska 2014a]:

Typów powinno być wiele, bo hucuły nigdy nie były jednakowe. Powinniśmy tę 
różnorodność szanować. Powiew niesie rumuńską krew, ma głowę typową dla 
tamtejszych koni, ale spód ma delikatniejszy, po szlachetnej matce.

W 2006 roku ogier zdobył tytuł czempiona hodowlanego XII Dni 
Huculskich. Uzyskał także tytuł czempiona na Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2005 roku. W 2009 roku był 
najlepszym ogierem w kategorii wiekowej 6–9 lat na Międzynarodo-
wym Ogólnozwiązkowym Czempionacie Koni Huculskich w Stadl-

-Paura w Austrii. Kryje od 2003 roku. Ze względu na swoją łagodność 
jest też użytkowany jako próbnik. Zdaniem Jackowskiego [za Desz-
czyńska 2014a] jest zdecydowanie lepszym ojcem klaczy niż ogierów 
i nie doczekał się jeszcze godnego następcy.

Sonet Khc 174 (Dioryt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5), gniady, uro-
dzony w 1985 roku w SK Siary, o wymiarach 141–174–19,5 cm. Otrzy-
mał 76 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Hrobego i rodziny Wołgi. 
Zdobył tytuł czempiona hodowlanego VI Dni Huculskich w 2000 roku. 
Krył w latach 2004–2010. W stadninie i poza nią zostawił 221 źrebięta 
(105 klaczy i 116 ogierów).

Gwiazdor Khc 209 (Len – Gejsza po Rewir), ciemnogniady, uro-
dzony w 2001 roku w gospodarstwie Teodora Kosiarskiego w Łęcznej, 
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o wymiarach 142–180–19 cm (fotografia 56). Otrzymał 79 punktów 
bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny rumuńskiej klaczy 
Aglaia. Wybrany najlepszym koniem Międzynarodowego Czem-
pionatu Koni Huculskich w Topolczankach w 2005 roku. Użytkując 
Gwiazdora, Gładyszów po raz pierwszy w swojej historii sięgnął po 
ogiera urodzonego w Polsce poza stadniną. Gwiazdor krył w latach 
2004–2005. Niestety, okazał się całkowicie bezpłodny.

Promień Khc 272 (Baca – Pożoga po Zefir), skarogniady, urodzony 
w 2001 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 141–170–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Połoniny. 
Zdobył tytuł czempiona hodowlanego X Dni Huculskich w 2004 roku. 
Krył w latach 2005–2016. Padł przedwcześnie.

Len Khc 224 (Luzak – Murawa po Dioryt), ciemnomyszaty, uro-
dzony w 1993 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 139–166–19 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny 
Laliszki. Krył w latach 2006–2017.

Opar Khc 243 (Jaśmin – Olimpia po Ousor I), gniadosrokaty, uro-
dzony w 2000 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 141–168–19,5 cm 
(fotografia 57). Otrzymał 77 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu 
Gurgula i rodziny Wołgi. Według Deszczyńskiej i in. [2006] był to koń 
poprawny, bardzo łagodny i dobry użytkowo, lecz trochę za mało 
męski i w wielu opiniach nieciekawie umaszczony (zbyt biały). Krył 
w latach 2006–2012, jednak głównie klacze prywatne. W 2012 roku 
został sprzedany na Węgry i tam wykastrowany. Użytkowany jest 
przez dosiadającą hucułów drużynę polo.

Nubis (Piaf – Nektarynka po Prislop IX-81), ciemnogniady, uro-
dzony w 2002 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 145–169–18,5 cm. 
(fotografia 58) Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Nakonecznej. Odzna-
czony złotym medalem na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodow-
lanych w Poznaniu w 2005 roku. Krył w latach 2006–2007, przede 
wszystkim klacze prywatne spoza stadniny. Sprzedany do Czech.

Nasir (Jaśmin – Neretwa po Baca), gniadosrokaty, urodzony 
w 2004 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 137–167–18 cm (foto-
grafia 59). Otrzymał 82 punkty bonitacyjne. Ogier z rodu Gurgula 
i rodziny Nakonecznej. Pochodzi z ostatniego rocznika źrebiąt po 
Jaśminie. W 2007 i 2008 roku odznaczony złotym medalem na Kra-
jowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. W 2008 roku 
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zdobył tytuł czempiona hodowlanego XIV Dni Huculskich. Godny 
następca Jaśmina pod względem charakteru, urodziwy i łagodny. 
W czasie imprez huculskich był prezentowany w kadrylu razem 
z klaczami. Niestety, nie był dość dobry użytkowo, by sięgać po 
medale (w ścieżce huculskiej i skokach). Jaklińska [za Jakubow-
ska 2019] wspomina, że należał do tzw. brzydkich kaczątek. Pisa-
ła, że: 

Właściwie na początku nic nie wskazywało na to, że kiedyś wyrośnie z niego 
wspaniały ogier, następca legendarnego Jaśmina. Ponieważ był synem takiej 
ikony, miał trochę „pod górkę”, bo wszyscy porównywali go do wzorca dosko-
nałości, jakim był ojciec. Przez lata w stadninie czekano na godnego następcę 
Jaśmina. Oczywiście, przez ten czas wiele ogierów dostało licencję, w tym także 
jego synowie. Jednak żaden nie był w stanie dorównać Jaśminowi klasą i zająć 
po nim boks czołowego, nawet wtedy, kiedy on sam już przestał kryć. I nagle, 
w przedostatnim roczniku jego potomstwa trafiła się perełka![…]
Kiedy zaczynałam już pracować samodzielnie, zobaczyłam Nasira i stwierdziłam, 
że coś mnie do tego konia ciągnie. On początkowo nie był zbyt urodziwy, a jego 
matka, Neretwa, to klacz średniej klasy. W 2006 r. wybraliśmy trzy ogiery, które 
przedstawimy komisji do uznania i ja cały czas powtarzałam, że ten koń ma 
w sobie to „coś”. Nie wszyscy widzieli to, co ja, na początku nie byli przekonani. 
Jednak Nasir został uznany, stało się to 15 września. […]
Nie trzeba było czekać długo – po roku ci, którzy nie do końca wierzyli w Nasira, 
zobaczyli to samo, co ja. Z każdymi zawodami, wystawą, z każdym rokiem poka-
zywał, że warto było dać mu szansę. Dziś jest jednym z „wzorców” rasy hucul-
skiej. Koń pochodzący z rocznika 2003, czyli już starszy ogier, dwa lata temu, 
podczas Dni Huculskich i ogólnopolskiego czempionatu zaliczonego do I MP 
Koni Rasy Huculskiej, został najwyżej oceniony w stawce 8 młodszych ogierów. 
Na Nasira w dalszym ciągu nie ma mocnych!

Nasir kryje od 2007 roku.
Nagan (Piaf – Nektarynka po Prislop IX-81), skarogniady, urodzony 

w 2004 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 141–174–18,5 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Nako-
necznej. Krył w latach 2007–2014.

Nominał (Baca – Nadia po Neszor), ciemnogniady, urodzony 
w 2002 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 138–170–19 cm. Otrzymał 
79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny Nako-
necznej. Zdobył tytuł wiceczempiona na Krajowej Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych w Poznaniu w 2005 roku, tytuł czempiona hodow-
lanego XI Dni Huculskich w 2005 roku oraz tytuł czempiona na 
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Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2008 roku. 
Kryje od 2008 roku.

Pardon (Sonet – Poza po Piaf), myszaty, urodzony w 2006 roku 
w SKH Gładyszów, o wymiarach 137–167–19 cm. Otrzymał 78 punk-
tów bonitacyjnych. Ogier z rodu Hrobego i rodziny Połoniny. Krył 
w latach 2009–2011.

Fotografia 56. 
Ciemnogniady ogier 
Gwiazdor Khc 209 
(Len – Gejsza po Rewir), 
urodzony w 2001 roku, 
wybrany najlepszym 
koniem Międzynarodo-
wego Czempionatu Koni 
Huculskich w Topol-
czankach w 2005 roku 
(fot. Małgorzata 
Serafin-Kozyra)

Fotografia 57. 
Gniadosrokaty ogier Opar 
Khc 243 (Jaśmin – Olimpia 
po Ousor I), urodzony 
w 2000 roku (fot. Katarzy-
na Kwiecińska-Olszewska)
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Prislop Luzifer (Prislop IX – Goral XVI-112 Hurilh po Goral XVI rum.), 
kary, urodzony w 1997 roku w Łuczynie w Rumunii, do Polski spro-
wadzony z Austrii. Jego wymiary wynoszą 139–174–19 cm. Otrzymał 
78 punktów bonitacyjnych. Ze strony żeńskiej jego rodowód można 
doprowadzić do rumuńskiej klaczy 89 Goral II-4 (prawdopodobnie po 
rumuńskim ogierze Goral II). Krył w roku 2009.

Fotografia 58. 
Ciemnogniady ogier 
Nubis (Piaf – Nektarynka 
po Prislop IX-81) 
(fot. Małgorzata  
Serafin-Kozyra)

Fotografia 59. 
Gniadosrokaty ogier Nasir 
(Jaśmin – Neretwa po 
Baca), urodzony w 2003 
roku, czempion hodow-
lany XIV Dni Huculskich 
w 2008 roku (fot. Katarzy-
na Kwiecińska-Olszewska)
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Czerchan (Rewir – Czata po Luzak), myszaty, urodzony w 2007 
roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 140–180–18,7 cm. Otrzymał 
78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Czeremchy. 
W 2011 roku odznaczony złotym medalem na Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Kryje w latach 2010 – 2018.

Hasan z Sadyby (Pamacs – Hana po Goral XIV-9 Nero), gniady, 
urodzony w 2005 roku u Mariana Siejaka w Boguszynku, o wymia-
rach 135–153–17 cm. Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych (fotogra-
fia 60). Ogier wywodzący się z rodu Polana i austro-węgierskiej 
rodziny Kittki. 23 lipca 2011 roku podczas eliminacyjnej ścieżki 
huculskiej do ogólnopolskiego czempionatu w Pleckiej Dąbrowie 
został uznany przez Instytut Zootechniki w Balicach za wzorzec 
ogiera huculskiego. Krył w 2011, 2013 i 2014 roku. Użytkując Hasana 
z Sadyby, Głady szów sięgnął tym samym po raz drugi w swojej histo-
rii po ogiera urodzonego w Polsce poza stadniną.

Wiśnicz (Piaf – Wiosna po Rewir), ciemnogniadosrokaty, uro-
dzony w 2008 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 140–176–18,8 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Koń z rodu Pietrosu i rodziny 
Wydry. Kryje od 2012 roku.

Lansjer Khc 221 (Piaf – Salamandra po Jaśmin), gniadosrokaty, 
urodzony w 1997 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 142–176–18 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Pietrosu i rodziny 
Laliszki. W 2004 roku zdobył tytuł czempiona na Krajowej Wystawie 
Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Kryje od 2013 roku. Wcześniej 
krył w hodowli prywatnej.

Judym (Len – Iliada po Prislop IX-81), skarogniady, urodzony 
w 2010 roku w SKH Gładyszów, o wymiarach 140–172–19 cm (fotogra-
fia 93). Otrzymał 82 punkty bonitacyjne. Koń z rodu Polana i rodziny 
Góralki Nowosądeckiej. W 2013 roku wybrany czempionem ogierów 
trzyletnich i najlepszym koniem pokazu na młodzieżowym czem-
pionacie w Klikowej. W 2015 roku nagrodzony złotym medalem na 
Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Czempion 
hodowlany XXII Dni Huculskich w 2016 i 2018 roku. Odznacza się 
wyjątkowo gęstą i puszystą grzywą. Jaklińska [za Jakubowska 2019] 
tak wspomina początek jego kariery: 

robił wszystko, żebym go zauważyła. […] Mam to szczęście, że mieszkam 
w sąsiedztwie pastwisk przy stajni w Gładyszowie i bardzo często konie mam na 
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wyciągnięcie ręki. Któregoś dnia, siedząc przed domem, zauważyłam biegającego 
wzdłuż ogrodzenia ogierka. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby razem z nim 
biegały inne, alle nie – całe stado smacznie zajadało trawę, a on biegał i biegał. I to 
jak! Takiego kłusa chyba nigdy nie widziałam u hucuła. Tak mnie to zaciekawiło, 
że podeszłam i sprawdziłam numery konia – Judym, syn Lna, a więc z cennego 
rodu Polana. Jesienią dostał licencję, a przez komisję został oceniony jako najlep-
szy ze stawki młodych ogierów. On też był takim trochę „brzydkim kaczątkiem”, 
z niesamowitą puszystą grzywą i tym rewelacyjnym ruchem.
[…] gdzie się nie pokazał, bił konkurencję doskonałym typem i ruchem. Ma przy 
tym wspaniał charakter i jest świetny użytkowo. Wygrał wszystko, co było do 
wygrania w Polsce, ale również z zawodów na Węgrzech, w Parku Narodowym 
Aggtelek, wrócił z tytułem czempiona użytkowego.

Kryje od 2013 roku.
Nefryt (Goral Napis – Nota po Luzak), myszaty, urodzony w 2003 

roku u Christine Jansen w Achenkirch w Austrii, o wymiarach 
140–179–19,5 cm. Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Wywodzi się 
z rodziny Nakonecznej, jest koniem o silnie polskim rodowodzie. 
Użytkowany od 2015 roku. Wcześniej krył w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym.

Od 1985 roku hodowlę koni huculskich prowadzi także Zootechniczny 
Zakład Doświadczalny w Rymanowie, który w gospodarstwie Odrze-
chowa utworzył stadninę z planowanym etatem 20 klaczy i 2 ogie-
rów. Sam zakład doświadczalny został powołany do życia w 1957 roku 
przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych. W skład zakładu 
weszły gospodarstwa: Odrzechowa, Pastwiska, Rudawka Rymanow-
ska oraz Tarnawa, która istniała jako pojęcie geograficzne bez żadnej 
bazy gospodarczej. Łączny obszar wynosił 1174 hektarów.

Pierwsze klacze przyszły z Siar do Odrzechowej w grudniu 
1985 roku. Były to: gniada z siwizną Konsola Khc 184 (Elf – Dziewanna 
po Hroby V-22) urodzona w 1978 roku, jasnogniada Parafka Khc 217 
(Lemiesz – Adria po Orzech) urodzona w 1983 roku, jasnogniada 
Ulga Khc 128 (Cukor-Gurgul-5 – Nieufna po Wipczyj) urodzona 
w 1965 roku, gniada Zagadka Khc 138 (Cukor-Gurgul-5 – Paprotka 
po Hroby) urodzona w 1967 roku, ciemnogniada Zawieja Khc 140 
(Cukor-Gurgul-5 – Saga po Hroby) urodzona w 1967 roku i ciemno-
gniada Zięba Khc 141 (Cukor-Gurgul-5 – Sosenka po Hroby) urodzona 
w 1967 roku.
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W Odrzechowej znakowano konie, wymrażając im ciekłym azo-
tem kolejny numer źrebięcy na lewym boku.

Jak podają Bordzoł i Jackowski [2008], w 2000 roku teren zakładu 
obejmował obszar 1480 hektarów leżących na terenie gmin: Odrze-
chowa, Rymanów i Komańcza. Zakład zajmował się głównie hodowlą 
bydła. Należało do niego największe w Polsce stado bydła simental-
skiego188 (nadal tam hodowanego). Oprócz bydła i hucułów hodo-
wano także trzodę chlewną, czego później zaniechano. Od 2007 roku 
hodowane są kozy karpackie189.

Według Bordzoł i Jackowskiego [2008] w 2000 roku w stadzie kla-
czy huculskich reprezentowanych było 5 rodzin żeńskich: Laliszki, 
Gurgul V-23 (Aglai), Pastuszki (Połoniny), Wołgi i Wyderki (Wydry). 
Rodzina Czeremchy, która występowała w Odrzechowej jeszcze 
w połowie lat 90., nie utrzymała się w stadninie.

Obecnie odrzechowska dorastająca młodzież huculska i matki 
z jeszcze nieodsadzonymi źrebakami przez cały okres wypasów (od 
maja do października) przebywają na olbrzymich górskich pastwi-
skach. Ogierki z Odrzechowej dorastają w Rudawce Rymanowskiej, 
a na okres pastwiskowy wyprowadza się je na oddalony o kilka-
naście kilometrów wypas na Polany Surowiczne. Odbywa się to 
w ramach organizowanej od połowy lat 90. imprezy „Łemkowski 
przepęd bydła simentalskiego i koni huculskich”. Klacze pasą się 
na Zawojach. Stadnina organizuje przejażdżki wierzchem i rajdy po 
Beskidzie Niskim i Bieszczadach.

Pierwszym kryjącym ogierem w  Odrzechowej był gniady 
Hawrań Khc 127 (Hroby V-22 – Maciejowa po Cedryt) urodzony 
w 1975 roku w SK Siary, użytkowany w latach 1986–1995. Wcześniej 
krył w SK Siary.

188 Simentale – szwajcarska rasa bydła mleczno-mięsnego, wyhodowana w śre-
dniowieczu w dolinach rzek Simme i Saane. Charakteryzuje się umaszczeniem biało-

-kremowym lub czerwono-białym, zawsze z białą głową.
189 Kozy karpackie – stara polska rasa, występująca licznie na przełomie XIX 

i XX wieku na terenach górskich, wyparta z hodowli przez napływ kóz szlachetnych. 
Do niedawna uważana za wymarłą. Na początku 2005 roku odnaleziono dwa stada 
kozy karpackiej. Zakupiono je i umieszczono w gospodarstwie Rymanów, należącym 
do Zakładu Doświadczalnego Odrzechowa Instytutu Zootechniki w Balicach. Obecnie 
jest to jedyna rasa kóz objęta hodowlą zachowawczą w Polsce. Są to zwierzęta o białym 
umaszczeniu i półdługiej okrywie włosowej. Kozły charakteryzują się wielkimi, rozło-
żystymi, spiralnie skręconymi rogami.



436

Fotografia 60. 
Gniady ogier Hasan 
z Sadyby (Pamacs – Hana 
po Goral XIV-9 Nero), 
urodzony w 2005 roku. 
Uznany przez Instytut 
Zootechniki w Balicach 
za wzorzec ogiera hucul-
skiego (fot. Marian Siejak)
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Następnie w Odrzechowej kryły:
Opisany wcześniej Elf Khc 103 (Goral X – Ulga po Cukor-Gurgul-5), 

użytkowany w latach 1987–1988. Wcześniej krył w SK Siary.
Rygor Khc 168 (Lemiesz – Wiosenka po Orzech), jasnogniady, uro-

dzony w 1984 roku w SK Siary, o wymiarach 139–195–19 cm. Otrzymał 
76 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Połoniny. 
Jak twierdzi Goraus [2017] był nauczony różnych sztuczek, potrafił 
się kłaść i zgadzał się, by na jego grzbiecie ćwiczyć woltyżerkę. Nie-
stety w późniejszym wieku przechodził ochwat. Był użytkowany 
w latach 1988–1999 i 2001–2003.

Opisany wcześniej Szafir Khc 177 (Jaśmin – Doba po Goral X), 
użytkowany w latach 1994 i 1998. W międzyczasie krył w SKH Gła-
dyszów.

Opisany wcześniej Luzak Khc 140 (Afekt – Zięba po Cukor- 
-Gurgul-5), użytkowany w latach: 1995–1996. Wcześniej krył w SK 
Siary.

Opisany wcześniej Sonet Khc 174 (Dioryt – Zawieja po Cukor- 
-Gurgul-5), użytkowany w latach 1995–2000. Później krył w SKH 
Głady szów.

Opisany wcześniej  Ousor VIII-50 Khc 250 (Ousor VIII  – 
601 Goral XV-41 po Goral XV rum.), użytkowany w 1997 roku. Później 
krył w SKH Gładyszów.

Onasis Khc 242 (Luzak – Orka ex Ostroga po Elf), gniady, uro-
dzony w 1994 roku w Odrzechowej, o wymiarach 134–157–18 cm. 
Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i rodziny 
Wołgi. Był użytkowany w latach 1998–1999.

Tuhaj-Bej Khc 297 (Puszczyk – Terka po Trop), gniadosrokaty, 
urodzony w 1996 roku w hodowli prywatnej u Franciszka Żura 
w Chabówce, o wymiarach 134–169–18 cm (fotografia 38). Otrzymał 
82 punkty bonitacyjne. Ogier z rodu Gurgula i rodziny Zyrki. Czem-
pion hodowlany VIII Dni Huculskich w 2002 roku. Był użytkowany 
w latach 1999–2003.

Waluch Khc 301 (Hawrań – Wenus po Wabigon), ciemnomyszato-
srokaty, urodzony w 1998 roku w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 
o wymiarach 142–174–18,5 cm. Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. 
Ogier z rodu Hrobego i rodziny Wołgi. Był użytkowany w latach 
2001–2003.
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Lotnik Khc 228 (Ousor VIII-50 – Lotna po Hawrań), gniady, uro-
dzony w 1998 roku w Odrzechowej, o wymiarach 139–170–18,5 cm. 
Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodziny Laliszki. Zdo-
był tytuł czempiona na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
w Poznaniu w 2003 i 2004 roku. W 2009 roku został czempionem 
hodowlanym XV Dni Huculskich, a także na Międzynarodowym 
Ogólnozwiązkowym Czempionacie Koni Huculskich w Stadl-Paura 
w Austrii został uznany za najlepszego ogiera w wieku 10–15 lat. 
Użytkowany od 2001 roku.

Ważniak Khc 305 (Sonet – Wetlina po Elf), gniady, urodzony 
w 2001 roku w Odrzechowej, o wymiarach 139–169–19 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Hrobego i rodziny Wydry. 
W 2003 roku zdobył tytuł czempiona hodowlanego IX Dni Huculskich. 
W 2004 roku zdobył tytuł wiceczempiona na Krajowej Wystawie Zwie-
rząt Hodowlanych w Poznaniu. Użytkowany od 2003 roku.

Giewont Khc 208 (Rygor – Gwiazdeczka po Luzak), ciemnomyszaty, 
urodzony w 2001 roku w Odrzechowej, o wymiarach 135–169–18,5 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny 

Fotografia 61. 
Ogier Jaśmin Khc 132 
(Zefir – Dziewanna po 
Hroby V-22) podczas 
swojego ostaniego 
publicznego wystąpienia 
na pokazie hodowla-
nym w trakcie VII Dni 
Huculskch w 2001 roku 
(fot. Katarzyna Kwie-
cińska-Olszewska)
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rumuńskiej klaczy Aglaia. Odznaczony złotym medalem na Krajowej 
Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2005 roku. Użytko-
wany w latach 2006–2010.

Junior (Pamacs – Jagienka po Neszor), urodzony w 2007 roku 
u Stanisława Gajewskiego w Pleckiej Dąbrowie, o wymiarach 
139–170–19 cm. Otrzymał 78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu 
Polana i rodziny Góralki Nowosądeckiej. Użytkowany od 2011 roku.

Weksel-O (Giewont – Wstęga po Hawrań), myszaty, urodzony 
w 2008 roku w Odrzechowej, o wymiarach 139–174–19,5 cm. Otrzy-
mał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Wydry. 
Użytkowany od 2011 roku.

Zefirek (Wantos – Gwiazdka po Lunak), gniadosrokaty, urodzony 
w 2007 roku u Henryka Kalitki w Gęsi, o wymiarach 141–186–19,0 cm. 
Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny 
Redy. Użytkowany w latach 2011–2018.

W celu usystematyzowania nazewnictwa koni huculskich w Polsce 
w 1986 roku został wprowadzony przepis, według którego źrebięta 
otrzymują imię na literę przyporządkowaną linii żeńskiej, z której 
pochodzą (tabela 30). Długo jednak źrebięta otrzymywały imiona 
na pierwszą literę imienia matki. Część tych imion została potem 
zmieniona przez dodanie z przodu właściwej litery przypisanej 
linii (dotyczy to koni urodzonych pod koniec XX i na początku XXI 
wieku).

Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku hodowlę koni huculskich 
prowadził również Zakład Rolniczo-Przemysłowy „Igloopol”. Dzięki 
staraniom dyrektorów należącego do „Igloopolu” gospodarstwa 
Smolnik, Czesława Sikory i Ryszarda Wituszyńskiego, w 1988 roku 
kupiono w terenie 13 starszych klaczy huculskich i wydzierżawiono 
dla nich z Państwowego Stada Ogierów Klikowa gniadosrokatego 
ogiera Szafir Khc 177 (Jaśmin – Doba po Goral X). Stadninę uloko-
wano w Bieszczadach, w gospodarstwie Michniowiec.

Jak podała Terczyńska-Bomba [1996], w 1991 roku, po rozwią-
zaniu „Igloopolu”, gospodarstwo i większość koni wydzierżawiła 
Fundacja Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej. Jesienią 1992 roku Fundacja 
przeniosła stadninę do Miłocina, do gospodarstwa przy Technikum 
Rolniczym. Według Terczyńskiej-Bomby [1996] gospodarstwo było 
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wtedy skrajnie zaniedbane, wkrótce jednak plony zbóż wyraźnie 
wzrosły, a obora krów mlecznych należąca do gospodarstwa zna-
lazła się w czołówce województwa. Mimo to hodowla koni hucul-
skich stała się głównym działem produkcji zwierzęcej. Na jeden 
sezon w 1992 roku sprowadzono gniadego ogiera Sonet Khc 174 
(Dioryt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5). Od 1992 roku krył tam także 
ogier Oskar.

Oskar Khc 185 (Szafir – Oskoma po Ousor I), koń ciemnogniado-
srokaty, urodził się w 1990 roku w Michniowcu. Jego wymiary wyno-
siły 132–169–18 cm. Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. Pochodzi 
z rodu Gurgula i rodziny Wołgi. Według Terczyńskiej-Bomby [1996] 
odziedziczoną po ojcu urodę i srokatą maść, suchość kończyn, dziel-
ność oraz bardzo dobre wykorzystanie paszy przekazywał także 
swojemu potomstwu. Miał wydajne, przyjemne dla jeźdźca chody 
i chętnie skakał. W 1995 roku został nagrodzony złotym medalem na 
Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie.

założycielki linii żeńskich litery przyporządkowane linii

Agatka A

Bajkałka B

Czeremcha C

Góralka Nowosądecka J

Laliszka ex Lalka L

Nakoneczna N

Aglaia (Gurgul V-23) G

Połonina (Polanka) P

Reda Z

Sroczka S

Wołga O

Wrona F

Wydra W

Zyrka T

Tabela 30. 
Litery przyporządko-
wane poszczególnym 
liniom żeńskim
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Terczyńska-Bomba [1996] pisała, że dla poprawienia warunków 
w rozwijającej się stadninie (33 konie) w 1995 roku przeniesiono ją 
do Straszydla (dzierżawa od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej 
Lubenia). W październiku tego samego roku większość koni kupiła 
Teresa Berkan. Nowa właścicielka ochrzciła stadninę „Amazonka”, od 
imienia najstarszej klaczy, wówczas dwudziestoczteroletniej gniadej 
Amazonki Khc 187 (Zygzak – Agenda po Orzech).

W 1989 roku osiągnięto planowaną programem hodowlanym liczbę 
70 klaczy matek, zgromadzonych w SK Siary (50 sztuk) i ZZD Odrze-
chowa (20 sztuk). W tym czasie Państwowe Stado Ogierów Klikowa 
posiadało 25 ogierów huculskich.

Na początku lat 70. zespół pracowników Zakładu Hodowli Koni 
Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie 
Katedra Hodowli i Użytkowania Koni Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie) pod kierownictwem profesora Ewalda Sasimowskiego 
postanowił stworzyć polską rasę wszechstronnego kuca o dużej 
przydatności wierzchowej, z predyspozycjami do uczestnictwa 
w rywalizacji sportowej. Tak powstały kuce felińskie. Ich nazwa 
pochodzi od miejsca wyhodowania pierwszych przedstawicieli 
rasy – Gospodarstwa Doświadczalnego Uniwersytetu Przyrodni-
czego w Lublinie – Felin. Rasa powstała na bazie krzyżowania koni-
ków polskich z końmi arabskimi i kucami walijskimi, z końmi mało-
polskimi, a w mniejszym stopniu z kucami szetlandzkimi, hucułami 
i fiordingami. Konie huculskie miały dać kucom felińskim wytrzy-
małość, przystosowanie do polskich warunków środowiskowych 
i umaszczenie srokate.

Kolstrung i Sasinowski [za Sasinowski i Pietrzak 1990] przeanali-
zowali trzy wsteczne pokolenia przodków 43 kuców felińskich żyją-
cych w 1989 roku. Udział przodków rasy huculskiej u kuców feliń-
skich wynosił 0,3%, a mieszańców hucuło-szetlandów 2,1%.

W trzech wstecznych generacjach rodowodów kuców felińskich 
wpisanych do tomu I Krajowego Rejestru Koni Małych (58 klaczy 
i 38 ogierów) wydanego drukiem w 1995 roku nie ma koni huculskich. 
Natomiast w trzech wstecznych generacjach rodowodów kuców 
felińskich wpisanych do tomu II Rejestru Kuców i Koni Małych 
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(70 klaczy i 47 ogierów) wydanego drukiem w 2002 roku udział koni 
huculskich wynosił aż 7,48% (5,54% u klaczy i 10,37% u ogierów). 
W hodowli kuców felińskich szeroko został użyty gniadosrokaty 
ogier huculski Fason Khc 201 (Jaśmin – Platyna po Goral XIII-4), 
urodzony w 1989 roku w SK Siary, kryjący w gospodarstwie Felin 
w latach 1992–1996. Również mocno wykorzystywano myszatosro-
katotarantowatego ogiera Wampir Rej. 441 po gniadosrokatotaran-
towatym kucu Waron Rej. 442 (Waluś – Toska uszl. xo po Lampart m.) 
od myszatosrokatej klaczy huculskiej Sroka (Zefir – Maciejowa po 
Cedryt) urodzonej w 1977 roku. W hodowli użyto także myszatosro-
katego ogiera Lider Rkkm 674 po gniadotarantowatym ogierze kucu 
felińskim Lubczyk Rej. 418 (Lubicz m. – Gramatyka po Gram konik 
biłgorajski) także od Sroki. Lider i Wampir urodziły się u znanego 
hodowcy hucułów Wacława Turka z Krakowa. Ciekawy jest fakt, 
że klacz Sroka, ostatnie źrebię klaczy Maciejowa Khc 68 (Cedryt – 
Fałkowa po Bajarz), nie tylko nie miała licencji, ale jej urodzenie 
nie zostało nawet odnotowane w księdze stadnej koni huculskich. 
W mniejszym stopniu w hodowli kuców felińskich użyto gniadosro-
katego ogiera huculskiego Wikt Khc 311 (Wabigon – Konsola po Elf), 
urodzonego w 1992 roku u Stanisława Myślińskiego w Polanie.

Klacze kuców felińskich wpisane do tomu I Krajowego Rejestru 
Koni Małych były kryte między innymi przez ogiery huculskie: 
Fason, myszaty Wilk Khc 312 (Wabigon – Wrzawa po Rygor) urodzony 
w 1995 roku u Stanisława Myślińskiego w Polanie i gniadosrokaty 
Piorun Khc 262 (Ramazan – Panda po Rewir) urodzony w 1996 roku 
u Romana Iskrzyckiego w Brennej. Klacze kuców felińskich wpi-
sane do tomu II Rejestru Kuców i Koni Małych były kryte między 
innymi przez ogiery huculskie: Fason, Wilk, Wikt, myszatosrokaty 
Fant Khc 200 (Jaśmin – Ircha po Goral X) urodzony w 1992 roku 
w SK Siary, ciemnomyszaty z lewą tylną pęciną białą Kormoran 
Khc 135 (Elf – Gama po Hroby V-22) urodzony w 1978 roku w SK Siary, 
gniadosrokaty Piast Khc 258 (Rygor – Przylaszczka po Dioryt) uro-
dzony w 1993 roku w Odrzechowej i karosrokaty Smyk Khc 285 
(Jaśmin – Reda po Marmur) urodzony w 1990 roku w SK Siary.

Do 2010 roku kuce felińskie nie były uznawane za rasę, lecz za 
populację rasową. Pod koniec 2010 roku Minister Rolnictwa i Roz-
woju Wsi uznał Polski Związek Hodowców Koni za zakładający 
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i prowadzący Polską Księgę Stadną Kuców, gdzie w sekcji III wpi-
sywane są kuce felińskie. Obecnie w hodowli kuców felińskich nie 
można użytkować już koni huculskich, fiordingów ani kuców sze-
tlandzkich.

Sekcja II tej księgi zawiera polskie kuce wierzchowe (przed 
rokiem 2010 pojęcie to nie istniało) – kuce pochodzenia krajowego 
i zagranicznego różnych ras i ich mieszańce: kuce walijskie, nie-
mieckie kuce wierzchowe, connemara, dartmoor, new forest, kuce 
belgijskie, kuce duńskie, kuce holenderskie, kuce francuskie, haflin-
gery, koniki polskie, hucuły i krzyżówki tych ras z końmi arabskimi, 
angielskimi, angloarabskimi, małopolskimi, wielkopolskimi, szla-
chetnej półkrwi i trakeńskimi. Do księgi wstępnej polskich kuców 
wierzchowych mogą być wpisane koniki polskie i konie huculskie 
nie spełniające warunków wpisu do właściwych ksiąg stadnych 
w zakresie umaszczenia, wzrostu i rodowodu.

W 1990 roku ukazał się drukiem VI tom Polskiej Księgi Stadnej Koni 
Huculskich. Wpisane do niego zostały 34 ogiery (wszystkie poza jed-
nym z hodowli państwowej) i 53 klacze (większość z hodowli pań-
stwowej). 51 koni było gniadych, 15 – myszatych, 14 – srokatych, 3 – kare, 
2 – skarogniade, 1 – kasztanowaty, 1 – bułany. 13 ogierów wywodziło się 
z rodu Gorala, 5 – Gurgula, 5 – Polana, 4 – Hrobego, 4 – Pietrosu, 3 – Ousora. 
12 ogierów pochodziło z rodziny Połoniny, 5 – Nakonecznej, 5 – Góralki 
Nowosądeckiej, 4 – Wołgi, 3 – Laliszki, 2 – Sroczki, 2 – Wydry, 1 – rumuńskiej 
klaczy Aglaia. 16 klaczy wywodziło się z rodu Gorala, 13 – Hrobego, 10 – 
Gurgula, 8 – Polana, 4 – Pietrosu, 2 – Ousora. 9 klaczy pochodziło z rodziny 
żeńskiej Połoniny, 7 – Nakonecznej, 6 – Wydry, 5 – Laliszki, 4 – Wołgi, 4 – 
Wrony, 3 – Zyrki, 3 – Agatki, 2 – Bajkałki, 2 – Góralki Nowosądeckiej, 2 – 
Sroczki, 2 – rumuńskiej klaczy Aglaia, 1 – czechosłowackiej klaczy Agla.

Do tomu tego wpisane zostały dwie klacze sprowadzone w ramach 
wymiany w 1984 roku do SK Siary z Czechosłowacji: Gurgul V-23 
i Ousor-6 Adla. W zamian Polska oddała karą klacz Juta Khc 179 
(Hroby V-22 – Fantazja po Zefir) i myszatą klacz Muszka (Goral XIII-4 – 
Farma po Hroby V-22).

Gurgul V-23 Khc 190 (Gurgul V – 127 Goral XI-6 po Goral XI cz.), 
gniada, urodzona w 1974 roku w Topolczankach, o wymiarach 
138–180–18 cm. Otrzymała 78 punktów bonitacyjnych. Wywodziła się 
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z rodziny rumuńskiej klaczy 16 Aglaia. Według Krzemienia i Kario [1991] 
była koniem nieco limfatycznym, o kanciastej budowie. W trzeciej 
generacji przodków klaczy Gurgul V-23 znajdowała się klacz niezna-
nego pochodzenia 862 Dagmar w typie haflingera. 

Drugą klaczą z nowej rodziny wpisaną do VI tomu księgi stadnej 
była córka klaczy Gurgul V-23 – gniada z gwiazdką Rozetka Khc 232 
(po Ousor I) urodzona w  1984 roku w  SK Siary, o  wymiarach 
142–177–19,7 cm. Otrzymała 78 punktów bonitacyjnych.

Swojej linii (825 Agli) nie przedłużyła gniada klacz Ousor-6 Adla 
Khc 215 (Ousor Muráň – 244 Gurgul V-20 po Gurgul V cz.) urodzona 
w 1978 roku w stadninie w Topolczankach. Wcześniej wspomniana 
klacz 862 Dagmar w typie haflingera znajdowała się w jej rodo-
wodzie w czwartej generacji. W SK Siary Ousor-6 Adla dała tylko 
jedną córkę, urodzoną w 1984 roku klacz Reszka (po Hroby VI cz.). 
Ze względu na kasztanowatą maść, niepożądaną w stadninie, Reszka 
nie została włączoną do stada klaczy matek w SK Siary. Trafiła do 
hodowli prywatnej, nie była jednak kryta ogierami huculskimi. Jej 
dwie córki, urodzona w 1994 roku ciemnogniada Roksana i uro-
dzona w 1995 roku gniada Ramona, obie po gniadym ogierze śląskim 
Wandal (Werus – Lima po Liton), otrzymały licencję jako kuce. W ten 
sposób polska populacja koni huculskich straciła obcą jej genetycz-
nie linię. Sama Ousor-6 Adla padła w 1986 roku na zapalenie płuc.

Z VI tomu Księgi Stadnej wywodzi się jeszcze jedna linia żeńska, 
kontynuowana przez klacz Terka. Jest to linia Zyrki (bądź Żyrki), 
gdyż do tej klaczy, będącej prababką Terki, da się doprowadzić jej 
rodowód ze strony matki. Wcześniej nie udało się przedłużyć tej linii 
gniadej klaczy Rama Khc 165 (Rychlik – Basta po Bijok) urodzonej 
w 1969 roku u Władysława Majchrowicza w Skawie, wpisanej do 
IV tomu księgi stadnej.

Terka Khc 239 (Trop – Basta po Bijok od Sekunda po Skat od Zyrka) 
była klaczą gniadą z siwizną i lewą tylną pęciną białą, o wymiarach 
135–179–17,5 cm. Otrzymała 76 punktów bonitacyjnych. Urodziła się 
w 1975 roku w gospodarstwie Władysława Majchrowicza w Skawie 
w województwie nowosądeckim. Terka żyła 32 lata, ostatniego źrebaka 
urodziła, mając 26 lat. Oprócz Terki do VI tomu księgi stadnej wpisane 
były jej dwie córki: gniada Gawra Khc 189 (po Gazon) urodzona w 1980 
roku i gniada Nulka Khc 205 (po Neuryt) urodzona w 1985 roku, obie 
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hodowli Jana Leśniaka z Krakowa. Klacze z tej rodziny zawsze były 
(i są nadal) obecne tylko w hodowli prywatnej.

Powiększenie istniejącego od 1973 roku Bieszczadzkiego Parku Naro-
dowego o dolinę Wołosatego w 1991 roku postawiło jego dyrekcję przed 
problemem zagospodarowania infrastruktury po hodującej owce 
pomorskie190 fermie należącej do „Igloopolu”, zamkniętej z powodu 
szkodliwego wpływu na środowisko. Budynki stojące w tej wylud-
nionej wsi były opuszczone i zaniedbane. Zaistniała konieczność 
szybkiego remontu, w celu niedopuszczenia do całkowitej dewasta-
cji obiektu. W lipcu tego roku, po wcześniejszych rozmowach z inży-
nierem Czesławem Sikorą – ówczesnym doradcą do spraw hodowli 
koni Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, dyrektor 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego – Wojomir Wojciechowski wystą-
pił z pisemną propozycją utworzenia zachowawczej, półwolnościo-
wej hodowli koni huculskich w oparciu o stado wyjściowe 20 matek. 
W kwietniu 1992 roku została wystosowana do Krajowego Zarządu 
Parków Narodowych prośba Bieszczadzkiego Parku Narodowego 
o przeprowadzenie negocjacji z MRiGŻ w sprawie organizacji „Zacho-
wawczej Hodowli Konia Huculskiego” na bazie obiektów w Wołosa-
tem. Park otrzymał na ten cel 350 milionów złotych z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W marcu 1993 roku wprowadzono do Wołosatego pierwsze hucuły 
zakupione za 110 milionów złotych z prywatnej stadniny koni Jacka 
Borowskiego w Rabem koło Ustrzyk Dolnych. Były to: bułana Faza 
Khc 378 (Giewont – Finezja po Zefir) urodzona w 1976 roku u S. Łusz-
cza w Nawsie, gniadosrokata Frezja Khc 387 (Szafir – Faza po Giewont) 
urodzona w 1992 roku u Jacka Borowskiego w Rabem, ciemnogniada 
Olimpia Khc 552 (Szafir – Oskoma po Ousor I) urodzona w 1991 roku 
w ZR „Igloopol” w Michniowcu, wilczata Olivia Khc 555 (Szafir – 
Oskoma po Ousor I) urodzona w 1992 roku u Jacka Borowskiego 
w Rabem i myszata Oskoma Khc 288 (Ousor I – Jemioła po Hroby V-22) 
urodzona w 1986 roku w SK Siary. Sprzedający podarował wówczas 
parkowi myszatego ogierka Otryt (Szafir – Oskoma po Ousor I) 

190 Owce pomorskie – polska rasa owiec długowełnistych, objęta programem 
hodowli zachowawczej.



447

urodzonego w 1993 roku (który nie stał się ogierem kryjącym, lecz 
został wykastrowany). 

We wrześniu 1993 roku zakupiono z SK Siary kolejne klacze. Były 
to: myszata Asturia Khc 339 (Luzak – Nadzieja po Goral XIII-4) uro-
dzona w 1990 roku, gniada Doba Khc 152 (Goral X – Topola po Cukor-

-Gurgul-5) urodzona w 1971 roku, gniada Donica Khc 153 (Goral X – 
Ulga po Cukor-Gurgul-5) urodzona w 1971 roku, myszata z kwiatkiem 
Gama Khc 167 (Hroby V-22 – Uncja po Cukor-Gurgul-5) urodzona 
w 1974 roku, myszata Ircha Khc 175 (Goral X – Maciejowa po Cedryt) 
urodzona w 1976 roku, myszata Letczyna Khc 271 (Luzak – Murawa 
po Dioryt) urodzona w 1987 roku, myszatosrokata Paria Khc 291 
(Margiel – Jutrzenka po Zefir) urodzona w 1986 roku, myszata Reda 
Khc 304 (Marmur – Farma po Hroby V-22) urodzona w 1984 roku, 
jasnomyszata Spinoza Khc 310 (Rewir – Jagła po Zefir) urodzona 
w 1990 roku. 21 września 1993 roku urodziło się pierwsze źrebię w stad-
ninie, myszata klaczka Oktawia Khc 545 (Szafir – Oskoma po Ousor I), 
otrzymała palenie 01. Nastąpiło także przekazanie środków (427 milio-
nów złotych) z NFOŚiGW na adaptację budynków, zakup kolejnych 
koni, pasz oraz sprzętu.

W marcu 1995 roku wystąpiono do MRiGŻ o nadanie stadninie 
w Wołosatem statusu hodowli zachowawczej, co niedługo potem 
nastąpiło. Opieki nad nią podjął się zespół z Katedry Hodowli Koni 
Akademii Rolniczej w Krakowie pod kierownictwem dra Macieja Jac-
kowskiego, który był pomysłodawcą założenia tej hodowli. Ogiery 
udostępniało nieodpłatnie Państwowe Stado Ogierów w Klikowej. 
Według Marszałka [2002] w 2002 roku tabun hucułów liczył 64 konie. 
Wtedy też postanowiono utworzyć drugie stado i umieścić je w Tar-
nawie Niżnej w dolinie górnego Sanu, gdzie w zaadaptowanych 
pomieszczeniach byłego gospodarstwa „Igloopol”, znajdowały się 
stajnie i kryta ujeżdżalnia. Planowano powiększenie tabunu do 100 
sztuk. Planów tych jednak nie zrealizowano. Według Wojciechow-
skiego [2004] w 2004 roku hodowla liczyła około 70 sztuk, w tym 30 
licencjonowanych matek.

Utrzymanie populacji koni huculskich w Bieszczadzkim Parku 
Narodowym, oprócz podstawowego celu, jakim jest zachowanie 
rasy, pomaga w realizacji zadań związanych z ochroną ekosystemów 
nieleśnych. Koszenie pozwala utrzymać półnaturalne zbiorowiska 
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łąkowe, natomiast wypas gwarantuje zachowanie pastwisk. Biomasa 
w postaci trawy i siana jest wykorzystywana przez stado hucułów. 
Obornik jest stosowany jako naturalny nawóz. Zastosowanie metod 
ekologicznych w gospodarowaniu łąkami i pastwiskami służy ochro-
nie różnorodności biologicznej.

W ramach atrakcji dla turystów odwiedzających Bieszczadzki 
Park Narodowy istnieje obecnie możliwość skorzystania z usług 
w zakresie górskiej turystyki jeździeckiej (wycieczki i rajdy konne 
po wyznaczonych szlakach turystyki konnej, przejażdżki bryczką).

W Bieszczadzkim Parku Narodowym kryły ogiery:
Nokturn Khc 184 (Jaśmin – Ircha po Goral X), ciemnogniady z gwiazd-

ką, urodzony w 1989 roku w SK Siary, o wymiarach 139–182–20 cm. Otrzy-
mał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gurgula i rodziny Wołgi. Był 
użytkowany w latach 1994–2001.

Opisany wcześniej Hawrań Khc 127, użytkowany w latach 1995–1997.
Opisany wcześniej Szafir Khc 177, użytkowany w 1997 roku.
Safian Khc 170 (Marmur – Idylla po Hroby V-22), bułany, urodzo-

ny w 1985 roku w SK Siary, o wymiarach 137–175–18,5 cm. Otrzymał 
78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny Góralki 
Nowosądeckiej. Był użytkowany w latach 1998–2000.

Semen Khc 284 (Jaśmin  – Spisa po Ousor I), myszatosro-
katy, urodzony w  1995 roku w  SKH Gładyszów, o  wymiarach 
135–170–19 cm. Otrzymał 78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu 
Gurgula i rodziny Sroczki. Zdobył tytuł czempiona na Krajowej Wy-
stawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2006 roku. Był użyt-
kowany w latach 2000–2005. W późniejszym wieku cierpiał na silną 
dychawicę.

Puchacz Khc 275 (Prislop X-8 – Puszka ex Prislop X-4 po Prislop X), 
skarodniady, urodzony w 2000 roku u Janusza Szota w Iwkowej, 
o wymiarach 139–163–17,5 cm. Otrzymał 79 punktów bonitacyj-
nych. Ogier z rodziny rumuńskiej klaczy 4 Chitca. Był użytkowany 
w 2003 roku.

Opisany wcześniej Ousor VIII-50 Khc 250 był użytkowany 
w latach 2004–2007.

Opisany wcześniej Nominał był użytkowany w latach 2005–2008.
Fryderyko Khc 206 (Okoń – Fajka po Rewir), ciemnogniady, uro-

dzony w 2001 roku u Wojciecha Krzyżaka w Porąbce Iwkowskiej, 
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o wymiarach 136–166–18 cm (fotografia 62). Otrzymał 78 punktów 
bonitacyjnych. Ogier z rodu Hrobego i rodziny Wrony. Zdobył ty- 
tuł czempiona hodowlanego XIII Dni Huculskich w 2007 roku i tytuł 
czempiona na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Pozna-
niu w 2008 roku. Był użytkowany w 2008 roku. Co ciekawe, niewiele 
brakowało, żeby Fryderyko nigdy się nie urodził. Jak wspominał 
hodowca hucułów Andrzej Woda [2002], ojciec Fryderyko – karo-
srokaty Okoń Khc 155 (Dioryt – Fantazja po Zefir) urodzony w 1982 
roku w SK Siary, jako dwulatek został przeznaczony do kastracji 
z powodu zbyt małego wzrostu. Jednak bardzo spodobał się Wodzie, 
który zaproponował, że go kupi. Okoń był bowiem według niego 
koniem urodziwym, dobrze zbudowanym i pasował rodowodowo 
do jego klaczy. Ówczesny dyrektor stadniny Jan Bażyk poinformo-
wał go jednak, że przepisy pozwalają mu sprzedać Okonia tylko jako 
wałacha. Równocześnie wyraził jednak zainteresowanie zakupem 
od Wody hodowlanych samców lisów po rodzicach importowanych 
z Norwegii. Woda zażartował, że lisy również sprzeda wykastro-
wane. W końcu panowie doszli do porozumienia i Woda kupił Okonia 
w całości. Rok później podczas licencjonowania Okoń był już zupeł-
nie innym koniem, wyrośniętym (o wymiarach 139–167–18 cm) i pra-
widłowym (otrzymał 73 punkty bonitacyjne), dzięki czemu został 
zakwalifikowany do hodowli.

Szpak (Puchacz – Szarotka po Puszczyk), skarogniady, urodzony 
w 2004 roku w Wołosatem, o wymiarach 144–175–18,7 cm. Otrzymał 
78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Prislopa (odgałęzienie rodu 
Gorala) i rodziny Bajkałki. Był użytkowany w latach 2009–2013 (krył 
jednak głównie klacze prywatne).

Opisany wcześniej Nefryt. Użytkowany w latach 2009-2014.
Sambor-W (Semen – Suta po Hawrań), myszatosrokaty, urodzony 

w 2006 roku w Wołosatem, o wymiarach 141–180–20 cm. Otrzymał 
80 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gurgula i rodziny Sroczki. 
Był użytkowany w 2010 roku.

Opisany wcześniej Len Khc 224, krył w 2014.
Wrzos-W (Nominał – Niezabudka po Puszczyk), gniady, urodzony 

w 2009 roku w Bieszczadzkim Parku Narodowym, o wymiarach 
141–179–19,5 cm. Otrzymał 81 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu 
Pietrosu i rodziny Wydry. Użytkowany w 2015 roku.
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Wag-W (Nefryt – Figa po Hawrań), gniady, urodzony w 2012 roku 
w Bieszczadzkim Parku Narodowym, o wymiarach 139–168–19 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny 
Wydry. Kryje od 2016 roku.

Opisany wcześniej Prislop Luzifer był użytkowany w 2017 roku.
Jak podają Bordzoł i Jackowski [2008], w 2007 roku w stadninie 

były utrzymywane klacze z rodziny Agatki, Bajkałki, Laliszki, Sroczki, 
Wołgi i Wyderki (Wydry). Najwięcej było klaczy o maści myszatej 
w różnych odcieniach (46%) i gniadej (29%). Średnie wymiary klaczy 
wynosiły 137,93–177,86–17,19 cm i wahały się dla wysokości w kłębie 
od 134 do 142 cm, dla obwodu klatki piersiowej od 170 do 184 cm, a dla 
obwodu nadpęcia od 17,5 do 18,5 cm.

Jak podają Jackowska i in. [2013], w 2012 roku w stadninie pozo-
stały tylko klacze z rodzin: Agatki, Bajkałki, Wołgi i Wyderki (Wydry).

Bordzoł i Jackowski [2008] analizowali także wybrane zagad-
nienia związane z rozrodem w Bieszczadzkim Parku Narodowym. 
Wykazali, że w różnych latach odsetek matek zaźrebiających 
się w pierwszym cyklu rujowym był różny i wynosił od 53,84% 
w 2007 roku (nietypowa ciepła zima, ochłodzenie wiosną) do 81,82% 
w 2000 roku i 87,5% w 2004 roku. Najwyższą źrebność notowano 
w latach 2005 i 2006 – po 96,42% (w każdym roku była tylko jedna 
jałowa klacz na 27 krytych), natomiast najniższą w 2003 roku (42,85%) 
i 2004 roku (59,25%), ale w latach tych stwierdzono wystąpienie 
w pogłowiu koni huculskich w Wołosatem znacznej zachorowalności 
na arteritis. Jackowska i in. [2013] za powód niskiej źrebności w tych 
latach uważali także częste zmiany kierownictwa hodowli, w tym na 
osoby nie posiadające odpowiedniego wykształcenia lub doświad-
czenia zootechnicznego. Odnotowali oni także, że w 2008 roku udało 
się zaźrebić wszystkie klacze.

Według Bordzoł i Jackowskiego [2008] zaobserwowana skutecz-
ność ogierów kryjących na przestrzeni 15 lat w hodowli w Wołosatem 
była bardzo różna. Wskaźnik źrebności wynosił od 43,75% dla Pucha-
cza i 56,72% dla Semena (oba stanowiły w okresie wykrycia arteritis) 
do 75,56% dla Ousora VIII-50, 76,92% dla Safiana i 77,78% dla Fryde-
ryko. Ogółem w badanym okresie największą liczbę klaczy stanowiły 
ogiery z rodu Gurgula (108 kryć), Pietrosu (64) i Hrobego (33). Dopiero 
w 2014 roku po raz pierwszy sięgnięto tam po ogiera z rodu Polana.
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W 1994 roku na terenie Instytutu Zootechniki w Balicach koło Kra-
kowa odbył się zjazd hodowców z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, 
Węgier i Polski, na którym powołano do życia organizację pod nazwą 
Hucul International Federation (HIF).

Również w 1994 roku wydany został drukiem VII tom Polskiej 
Księgi Stadnej Koni Huculskich, do której wpisano 8 ogierów 
(wszystkie z hodowli państwowej) i 80 klaczy. 36 koni było gniadych, 
21 – myszatych, 14 – srokatych, 8 – karych, 7 – kasztanowatych, 1 – ska-
rogniady, 1 – bułany. 5 ogierów pochodziło z rodu Gurgula, 2 – Prislopa 
(odgałęzienie rodu Gorala), 1 – Hrobego. 2 ogiery wywodziły się 
z rodziny Bajkałki, 1 – Laliszki, 1 – Nakonecznej, 1 – Połoniny, 1 – Wołgi, 
1 – Wrony, 1 – Wydry. 24 klacze wywodziły się z rodu Gorala, 15 – Ousora, 
15 – Polana, 12 – Gurgula, 9 – Pietrosu, 5 – Hrobego. 18 klaczy pocho-
dziło z rodziny Połoniny, 10 – Wydry, 7 – Wołgi, 7 – Wrony, 6 – Góralki 
Nowosądeckiej, 6 – Sroczki, 5 – Czeremchy, 5 – Laliszki, 4 – Bajkałki, 
4 – Nakonecznej, 3 – Agatki, 2 – rumuńskiej klaczy Aglaia, 2 – Zyrki. 
Ponadto z tego tomu wywodzi się następna linia żeńska, wcześniej 
nieutrwalona, a kontynuowana przez klacz Gwiazda. Jest to linia Redy 
(prababki Gwiazdy), do której da się doprowadzić ten rodowód.

Fotografia 62. 
Ciemnogniady ogier 
Fryderyko Khc 206 (Okoń – 
Fajka po Rewir) urodzony 
w 2001 roku, czempion 
hodowlany XIII Dni 
Huculskich w 2007 roku 
(fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Gwiazda Khc 257 (Szafir – Gryka po Niedźwiadek od Gurga po 
Cukor-Gurgul-5 od Reda) była klaczą kasztanowatą z gwiazdką 
i chrapką191, o wymiarach 132–178–17,5 cm. Otrzymała 80 punktów boni-
tacyjnych. Urodziła się w 1990 roku w ZR „Igloopol” w Michniowcu. 
Padła w 1993 roku. Dała tylko jedną córkę, urodzoną w 1992 roku u Sta-
nisława Myślińskiego w Polanie kasztanowatą z łysiną Wiśniówkę 
Khc 791 (Fotografia 63) po gniadosrokatym ogierze Wabigon Khc 187 
(Ocel – Jagódka po Zefir). Do krycia, którego efektem jest Wiśniówka, 
doszło przedwcześnie i nieplanowo – ogier wyrwał się do klaczy. 
Mimo to Wiśniówka stała się kontynuatorką linii Redy. Reda była 
klaczą nieznanego pochodzenia, skarogniadą, urodzoną w 1948 roku 
w hodowli terenowej w Polsce. Klacze z tej rodziny zawsze były (i są 
nadal) obecne tylko w hodowli prywatnej.

W grudniu 1994 roku zarejestrowane zostało stowarzyszenie „Koń 
Huculski” z siedzibą w Stadzie Ogierów Klikowa, którego celem było 

191 Chrapka – biała plama między chrapami konia.

Fotografia 63. 
Kasztanowata z łysiną 
klacz Wiśniówka 
(Wabigon – Gwiazda po 
Szafir), urodzona w 1992 
roku, kontynuatorka ro-
dziny Redy (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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skupienie hodowców i użytkowników hucułów oraz promowanie rasy. 
Miało ono także służyć radą wszystkim zainteresowanym hodowlą 
i chowem tych koni. Prezesem Stowarzyszenia został Władysław Mróz 
(inicjator imprez turystycznych z udziałem hucułów), zastępcami: Wło-
dzimierz Kario (prezes SKH Gładyszów w latach 1993–2006), Władysław 
Brejta (prezes Zakładu Doświadczalnego IZ PIB Odrzechowa) i Win-
centy Smolak (hodowca koni huculskich, członek honorowy Polskiego 
Związku Hodowców Koni, członek założyciel i wieloletni prezes Pol-
skiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego), sekretarzem Maria Kwap-
niewska (pracująca w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie), skarbni-
kiem Maciej Jackowski (naukowiec, działacz na rzecz hodowli koni 
huculskich i jeździecki sędzia sportowy), a członkiem zarządu Andrzej 
Goraus (dyrektor Stada Ogierów Klikowa od 1988 roku do momentu 
likwidacji stada w 2010 roku). Na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej 
wybrano Stanisława Deskura (w latach 1962–1987 pracownika Insty-
tutu Zootechniki w Balicach, w tym w latach 1969–1987, do momentu 
przejścia na emeryturę, kierownika Zakładu Hodowli Koni), na prze-
wodniczącego Sądu Koleżeńskiego – Włodzimierza Kario, na przewod- 
niczącego Komisji Hodowlanej – Macieja Jackowskiego, na prze- 
wodniczącego komisji Szkoleniowej – Władysława Mroza. We wła-
dzach znaleźli się także Ewa Łobas, Stanisław Myśliński, Roman 
Iskrzycki, Zbigniew Radziejowski i S. Rowiński.

W czerwcu 1992 roku na Konferencji Narodów Zjednoczonych pod 
nazwą Środowisko i Rozwój (UNCED) w Rio de Janeiro 167 krajów 
zrzeszonych w Organizacji Narodów Zjednoczonych podpisało Kon- 
wencję o Różnorodności Biologicznej (CBD). Polska ratyfikowała 
Konwencję w grudniu 1995 roku, co tym samym nałożyło na nasze 
państwo obowiązek zachowania różnorodności biologicznej na tere-
nie kraju, nie tylko na obszarach chronionych, ale także na obszarach 
użytkowanych gospodarczo, głównie rolniczo. Tym samym Polska 
włączyła się do realizacji Światowej Strategii Zachowania Zasobów 
Genetycznych Zwierząt Gospodarskich opracowanej przez ONZ 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Zgodnie z założeniami 
przyjętymi w programie FAO konie huculskie zostały zakwalifiko-
wane jako rasa zagrożona wyginięciem (licząca poniżej 1000 samic). 
Uczestnicząc w tych działaniach, Polska podjęła kroki mające na celu 
ochronę polskich zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. 
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W 1996 roku Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej powie-
rzył Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt (późniejszemu Krajowemu 
Centrum Hodowli Zwierząt) koordynację działań na rzecz ochrony 
zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i ryb w Polsce. 
W 2002 roku Instytut Zootechniki w Balicach koło Krakowa przejął 
realizację zadań wynikających z Konwencji.

W 1997 roku w Zabierzowie powstała kolejna państwowa stad-
nina koni huculskich, w gospodarstwie należącym do Zakładu Do-
świadczalnego Instytutu Zootechniki w Brzeziu. Kryły tam opisane 
wcześniej ogiery: Neszor Khc 151 (Ousor I – Olcha ex Oktawa po Dio-
ryt) użytkowany w latach 1998–1999 i Baca Khc 191 (Piaf – Betania 
po Rewir) użytkowany w latach 2002–2008. Następnie obiekt wraz 
z końmi został przejęty przez Ośrodek Jazdy Konnej Santos, gdzie 
kontynuowano hodowlę koni huculskich.

Pod koniec lat 90. na terenie dawnego PGR w Izbach koło Krynicy 
powstała największa na świecie prywatna hodowla koni huculskich. 
Utrzymywanych jest tam około 40 klaczy matek. Początkowo właścicie-
lem stadniny był Stanisław Pasoń, a od 2001 roku jest nim Jan Rączka.

W 1998 roku ta sama grupa ludzi, która powołała do życia Stowa-
rzyszenie „Koń Huculski”, po spełnieniu przez nie swojej misji, korzy-
stając z posiadanych już doświadczeń, reaktywowała Związek Hodow-
ców Koni Huculskich. Czynnikiem mobilizującym stała się ogłoszona 
w Dzienniku Ustaw nr 123 Ustawa nr 774 z dnia 20 sierpnia 1997 roku 

„o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich”, dająca 
możliwość przekazania przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żyw-
nościowej prowadzenia ksiąg stadnych związkom rasowym, do czego 
jednak nigdy nie doszło. Pierwszym prezesem został Roman Iskrzycki 
(hodowca), a wiceprezesami – Stanisław Pasoń (hodowca) i Andrzej 
Goraus. Wśród głównych animatorów reaktywacji Związku byli także: 
Władysław Brejta, Maciej Jackowski, Włodzimierz Kario, Władysław 
Mróz, Wincenty Smolak, Iwona Tomczyk-Wrona (naukowiec). Począt-
kowo większość hodowców była żywo zainteresowana członkostwem. 
W 2007 roku związek zmienił nazwę na Związek Hodowców Konia 
Huculskiego w Polsce i zaczął działać w oparciu o ustawę o stowarzy-
szeniach. 15 kwietnia 2009 roku na walnym zebraniu w SO Klikowa 
(od 2003 roku wcielonego do SO Białka), pełniącym funkcję siedziby 
związku, ZHKH został rozwiązany. W momencie rozwiązania Związku 
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funkcję prezesa pełnił Janusz Szot (hodowca). Powołano wtedy do 
życia nowy związek, działający w oparciu o ustawę o społeczno-

-zawodowych organizacjach rolników, co miało umożliwić pełne sfe-
derowanie Związku Hodowców Koni Huculskich z Polskim Związ-
kiem Hodowców Koni i zwiększyć jego znaczenie na arenie krajowej. 
Na prezesa związku został wybrany Wojciech Krzyżak (hodowca), 
wiceprezesem został Andrzej Goraus, skarbnikiem – Andrzej Pelc 
(hodowca), sekretarzem – Barbara Jaklińska (zootechnik z SKH Gła-
dyszów). W skład zarządu weszli także Włodzimierz Kario, Władysław 
Brejta i Jan Wójtowicz (hodowca). Wybory pod koniec 2013 roku nie 
spowodowały dużych zmian osobowych w zarządzie. Nowym preze-
sem, co było największą zmianą, został Mieczysław Janczyk, wicepre-
zesem pozostał Andrzej Goraus, skarbnikiem została Barbara Jakliń-
ska, sekretarzem – Iwona Wojak-Ćwik. W skład zarządu weszli też 
Władysław Brejta, Andrzej Pelc i Jan Wójtowicz.

W 1999 roku w programie hodowlanym sprecyzowano wymiary, 
jakie powinny mieć konie huculskie wpisywane do księgi stadnej. 
Dla ogierów wynoszą one 135–145 cm wysokości w kłębie i 17–20 cm 
obwodu nadpęcia przedniego, a dla klaczy odpowiednio 132–143 cm 
i 16–19 cm. Obwód klatki piersiowej u ogierów i klaczy powinien być 
o 30 cm większy niż wysokość w kłębie. Wymiary te są sprawdzane 
dwukrotnie, przy wpisie do księgi stadnej, gdy koń ma trzy lata i po 
ukończeniu piątego roku życia. Celem powtórnej kontroli jest elimi-
nacja koni, które przerosły wzorzec.

Jackowski [2002a, 2007a] oceniał, że program hodowli koni hucul-
skich opracowany pod koniec lat 70. na okres około 50 lat był realizo-
wany z różnym powodzeniem (raz lepiej, raz gorzej). Niestety, tylko 
raz udało się zrealizować założenie wymiany młodych klaczy pomię-
dzy Gładyszowem a Odrzechową. Jackowski [2002a, 2007a] sądził jed-
nak, że był to jedyny realizowany w miarę konsekwentnie program 
hodowli koni spośród wielu opracowanych w Polsce w tym okresie na 
potrzeby państwowej hodowli oraz jedyny, który udało się wdrożyć do 
praktyki na tyle skutecznie, że oparł się naporowi upływającego czasu 
i przemian gospodarczych i który właściwie był nadal w ogólnych 
zarysach stosowany w stadninowej hodowli państwowej na początku 
XXI wieku. Zdaniem Jackowskiego [2002a] transformacja gospodar-
cza, jaka miała miejsce w Polsce po 1989 roku, nie obeszła się łagodnie 
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również z hodowlą hucułów, gdyż nie utrzymano w ścisłych ryzach 
zasad programu hodowli, jakkolwiek przez cały czas dążono jednak do 
odsunięcia widma depresji inbredowej, zwiększenia liczebności popu-
lacji tej rasy koni bez utraty typu, dzielności i walorów użytkowych.

W 1999 roku rozpoczęto też prace nad Krajowym Programem 
Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, którego realizację powie-
rzono Instytutowi Zootechniki – Państwowemu Instytutowi Badaw-
czemu w Balicach koło Krakowa. W maju 2000 roku zostały przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaakceptowane programy 
hodowlane ochrony zasobów genetycznych. Programy te zawierały 
informacje o historii powstania danej rasy i uzasadnienie koniecz-
ności jej ochrony, precyzowały cele i harmonogram działań, a także 
zakres ochrony. Programy określały również zasady i metody pracy 
hodowlanej oraz wskazywały organizacje odpowiedzialne za ich 
realizację. Krajowym Programem Ochrony Zasobów Genetycznych 
Zwierząt zostały objęte także konie huculskie. Przed wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej realizacja zadań związanych z utrzyma-
niem zwierząt lokalnych ras i odmian oraz wdrażaniem programów 
ochrony była możliwa dzięki wsparciu finansowemu z budżetu kra-
jowego. Od 2005 roku utrzymywanie populacji objętych ochroną 
zasobów genetycznych zwierząt było wspomagane z płatności 
rolno-środowiskowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, a więc w dużej części ze środków unijnych.

Zasadniczym celem programu ochrony zasobów genetycznych 
populacji koni huculskich jest:

1. Zachowanie i w miarę możliwości powiększenie stanu koni 
hodowanych w kraju oraz we współpracy z Hucul Internatio-
nal Federation rozszerzenie tej działalności na skalę między-
narodową.

2. Utrzymanie na odpowiednim poziomie zmienności genetycz- 
nej, co ma pozwolić na prowadzenie pracy hodowlanej, a w razie 
potrzeby na wykorzystanie genotypu tych koni do tworzenia no-
wych ras w kierunku odpowiadającym zmianom i zagrożeniom 
środowiskowym.

3. Stabilizacja wzorca rasowego oraz zachowanie specyficznych 
cech genetycznych i fenotypowych takich jak: typ i pokrój, do-
skonałe zdolności adaptacyjne do skrajnych warunków śro-
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dowiskowych i paszy niskiej jakości, doskonałe zdolności 
adaptacyjne do zmieniających się warunków otoczenia i róż-
norodnych sposobów wykorzystania koni huculskich, zdro-
wotność i duża odporność, wysoka płodność, bardzo dobre 
cechy mateczne, doskonale rozwinięty instynkt stadny, żywot-
ność i wytrwałość, wszechstronna użytkowość (zaprzęgowa, 
wierzchowa), łagodny charakter, zrównoważony temperament, 
autentyczna potrzeba i chęć kontaktu z człowiekiem.

4. Doskonalenie cech związanych z użytkowaniem rekreacyjnym 
(ruch) bez zasadniczej zmiany typu koni.

W związku z tym jest prowadzona selekcja indywidualna z uwzględ-
nieniem:

1. analizy rodowodowej;
2. selekcji na podstawie cech eksterierowych i rozwoju fizycznego;192
3. selekcji na podstawie wyników wartości użytkowej.
Program zawiera stwierdzenie, że konieczne jest zachowanie cią-

głości wszystkich rodów męskich (Gurgula, Gorala, Hrobego, Ousora, 
Pietrosu, Polana i Prislopa193), co może być związane z nieznacznym 
zmniejszeniem ostrości selekcji, gdyż w każdym momencie wśród ogie-
rów kryjących powinno być użytkowanych w hodowli co najmniej po 
dwóch przedstawicieli każdego rodu (nawet jeśli żaden z przedstawi-
cieli danego rodu nie spełnia wymogów stawianych licencjonowanym 
ogierom, należy spośród nich wyznaczyć co najmniej dwa konie, które 
będą użytkowane – taka sytuacja, jak dotąd, nie miała jednak miejsca). 
Komisja klasyfikująca ogiery z danego rodu powinna mieć możliwość 
wyboru przynajmniej spośród 4–5 reproduktorów z każdego rodu, 
razem około 40 w pokoleniu.

W populacji objętej programem ochrony należy stosować krycie 
naturalne (krycie z ręki lub krycie tabunowe). Według zmian wpro-
wadzonych do programu w 2009 roku dopuszcza się inseminację 

192 Stopnie selekcji stosowane w hodowli koni rasy huculskiej: – ocena źrebiąt 
przy matkach (typ, pokrój, ruch, zdrowie – razem do 20 pkt.); – ocena roczniaków (typ, 
pokrój, ruch, zdrowie – razem do 20 pkt.); – ocena dwulatków (typ, pokrój, ruch, zdro-
wie – razem do 20 pkt.); – kwalifikacja do hodowli (bonitacja do 100 pkt); – weryfikacja 
wymiarów i bonitacji po ukończeniu 5 roku życia.

193 Ród Prislopa, jak już wielokrotnie było to podkreślane, jest odgałęzieniem rodu 
Gorala. Niemniej jednak w niemal wszystkich oficjalnych dokumentach ród Prislopa 
traktowany jest jako pełnoprawny ród męski.
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nasieniem świeżym lub schłodzonym. Inseminacja nasieniem mrożo-
nym jest dozwolona wyłącznie w szczególnych przypadkach, po uzy-
skaniu pisemnej zgody Grupy Roboczej do spraw ochrony zasobów 
genetycznych koni powołanej zarządzeniem Dyrektora Instytutu 
Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego. Od 2019 roku 
sztuczne unasiennianie nasieniem świeżym, schłodzonym lub mro-
żonym oraz przenoszenie zarodków dopuszczalne są po uzyskaniu 
zgody Komisji Księgi Stadnej.

Klaczy nie wolno kryć ogierami blisko z nią spokrewnionymi, 
czyli: ojcem, synami, braćmi i półbraćmi. Pierwsze zaźrebienie klaczy 
nie powinno mieć miejsca wcześniej niż przed ukończeniem przez 
nią 30. miesiąca życia.

W celu zabezpieczenia ciągłości rodów męskich i linii żeńskich, 
w uzasadnionych przypadkach materiał biologiczny ma być groma-
dzony i przechowywany w postaci zmrożonego nasienia od wyty-
powanych ogierów. W razie potrzeby, od wytypowanych dawczyń 
pobierane będą również zarodki w celu ich zamrożenia. Zdepono-
wany materiał będzie stanowił rezerwową pulę genów. Materiał 
biologiczny koni huculskich objętych programem ochrony będzie 
zdeponowany i przechowywany w Banku Materiałów Biologicznych 
Instytutu Zootechniki – PIB.

Dla hodowców udział ich koni w Krajowym Programie Ochrony 
Zasobów Genetycznych Zwierząt związany był z dopłatami otrzymy-
wanymi na każdą objętą programem klacz. Żeby klacze mogły być 
objęte programem, muszą spełniać następujące warunki:

1. Wysokość w kłębie, obwód klatki piersiowej i obwód nadpęcia 
klaczy muszą być zgodne z wzorcem rasy.

2. Maść klaczy może być dowolna z wyjątkiem dereszowatej, albi-
notycznej, siwej i tarantowatej, natomiast maść kasztanowata 
może być tylko w wyjątkowych przypadkach194.

194 Taki zapis, choć zgodny ze współczesnym wzorcem rasy, dziwi, ponieważ siwe 
konie huculskie nie występują w polskiej populacji od połowy lat 60., a dereszowate, 
albinotyczne (zapewne chodzi tu o maść cremello, gdyż, jak już wspomniano w roz-
dziale 4.4, nie istnieje pojęcie albinotycznej maści koni) i tarantowate nie występowały 
nigdy. Najprawdopodobniej nieakceptowana jest również maść izabelowata, ale tego 
nie sprecyzowano. W ogólności, definicje zbioru dopuszczalnych w rasie huculskiej 
maści często w oficjalnych polskich dokumentach i publikacjach państwowych insty-
tucji są nieprecyzyjne lub nie w pełni poprawne – na przykład w informatorze „Ochrona 
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3. Klacze muszą spełniać warunki wpisu do polskiej księgi stad-
nej koni huculskich.

4. Klacze muszą wywodzić się z uznanych rodzin żeńskich: Agatki, 
Bajkałki, Czeremchy, Gurgul195, Góralki Nowosądeckiej, Laliszki, 
Nakonecznej, Polanki196, Redy, Sekundy197, Sroczki, Wołgi, Wrony 
i Wydry. Zaznaczono przy tym, że dwie rodziny żeńskie, Redy 
i Sekundy są zagrożone wymarciem, gdyż żyją pojedyncze 
sztuki należące do tych rodzin.

5. Klacze muszą uzyskać w ocenie pokroju w skali 100-punkto-
wej co najmniej 76 punktów bonitacyjnych, w tym co najmniej 
13 punktów za typ rasowy.

6. Klacze muszą mieć pisemne świadectwo pokrycia lub mieć 
źrebię nie starsze niż 12 miesięcy.

7. Klacze muszą być stanowione ogierami huculskimi, wska-
zanymi przez podmiot prowadzący księgę. Ogiery te muszą 
spełniać takie same wymogi co klacze, z tym wyjątkiem, że 
w ocenie pokroju w skali 100-punktowej muszą mieć co naj-
mniej 78 punktów bonitacyjnych.

8. Klacze do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat, 
muszą zaliczyć zasadniczą próbę dzielności.

Ponadto hodowca / właściciel koni huculskich uczestniczący 
w programie ochrony zobowiązany był do utrzymywania co najmniej 
3 klaczy tej rasy (stan średnioroczny) w przypadku realizacji PROW 
2004–2006 (stawka 1300 zł od klaczy) lub do utrzymywania co naj-
mniej 2 klaczy tej rasy (stan średnioroczny) w przypadku realizacji 
PROW 2007–2013 (stawka 1500 zł od klaczy). W pierwszej kolejności 
do udziału w programie kwalifikowane były konie niskozinbredo-
wane z zagrożonych rodów męskich i rodzin żeńskich.

zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich” umieszczonym na stronie interne-
towej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krajowy Koordynator ds. ochrony zaso-
bów genetycznych zwierząt gospodarskich dr hab. Elżbieta Martyniuk [2009b] pisze: 
umaszczenie jest najczęściej jednolite gniade i kare, ale bywają hucuły siwe czy srokate.

195 Chodzi tu o rodzinę kontynuowaną w Polsce przez sprowadzoną z Czechosło-
wacji klacz Gurgul V-23, będącą najprawdopodobniej przedstawicielką wywodzącej się 
z Rumunii rodziny klaczy Aglaia.

196 Chodzi tu o rodzinę, która powinna być nazywana rodziną Połoniny, bo tak 
miała na imię matka Polanki.

197 Chodzi tu o rodzinę, która powinna być nazywana rodziną Zyrki, bo tak miała 
na imię matka Sekundy.



460

Fakt, że programem nie zostały objęte klacze wywodzące się 
z niepolskich rodzin żeńskich spotkał się z niezadowoleniem hodow-
ców. Siejak [2010] zauważył, że w Polsce na początku 2010 roku było 
17 klaczy z rodzin nie objętych programem, które stanowiły 2% pogło-
wia klaczy, a Witczak [2010], że objęta programem rodzina Gurgul 
także nie jest rdzennie polska. Obaj byli przy tym zgodni, że przy-
najmniej klacze z rodzin najstarszych, sięgających czasów Austro-

-Węgier, takich jak rodzina Kittki, powinny zostać objęte programem 
ochrony zasobów genetycznych.

W 2005 roku do programu ochrony zakwalifikowanych było 
479 klaczy, w 2007 roku – 713 klaczy u blisko 100 hodowców, w 2009 
roku – 919 klaczy, a w 2012 – ponad 1150 klaczy u około 250 hodowców.

Na przełomie wieków sporo koni zostało sprowadzanych do Polski 
przez osoby prywatne. W 1999 roku importowano grupę sześciu kla-
czy ze stadniny w Łuczynie w Rumunii. Klacze te otrzymały pol-
skie imiona. Były to: skarogniada Gazdynia ex Goral XIX-17 Khc 398 
(Goral XIX – 689 Hroby XXI-2 Juci po Hroby XXI rum.) urodzona 
w 1996 roku, skarogniada Gotka ex Goral XIX-16 Khc 409 (Goral XIX – 
685 Prislop VIII-76 po Prislop VIII) urodzona w 1996 roku, skaro-
gniada Piwna ex Prislop X-7 Khc 625 (Prislop X – 698 Ousor VIII-26 
po Ousor VIII rum.) urodzona w 1996 roku, skarogniada Puszka 
ex Prislop X-4 Khc 669 (Prislop X – 570 Goral XV-28 po Goral XV 
rum.) urodzona w 1996 roku, skarogniada Putyra ex Prislop IX-74 
Khc 670 (Prislop IX – 538 Pietrosu VIII-67 po Pietrosu VIII) uro-
dzona w 1993 roku i ciemnogniada Rumia ex Hroby XXI-76 Khc 685 
(Hroby XXI – 722 Prislop IX-63 po Prislop IX) urodzona w 1996 roku.

Rodowód Gazdyni, Piwnej i Puszki ze strony matki da się 
doprowadzić do rumuńskiej klaczy 4 Chitka. Rodowód Gotki da 
się doprowadzić do rumuńskiej klaczy 86 Deremoxa. Rodowód 
Putyry – do rumuńskiej klaczy 1 Panca, a Rumii do – rumuńskiej 
klaczy 16 Aglaia. Tym samym zaistniała szansa na pojawienie się 
w polskiej hodowli trzech nowych rodzin żeńskich. 

Do Polski trafiła również spora grupa klaczy ze Słowacji. Były to:
 • wyhodowane w państwowym gospodarstwie Dobsina: ciem-

nogniada Angelika Khc 335 (Hroby VI-7 – Husa po Gurgul 
V-9) urodzona w 1995 roku, gniada Beata vel Bużka Khc 353 
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(Hroby VI-7 – Husa po Gurgul V-9) urodzona w 1996 roku, 
gniada Bibiana (Hroby VI-7  – Kleopatra po Gurgul V-9) 
urodzona w  1996  roku, kasztanowata Bohusa Khc 362 
(Hroby VI-7 – Fasáda po Ousor-3 Úver) urodzona w 1996 roku, 
myszata Glieda Khc 403 (Lemiesz – Kleopatra po Gurgul V-9) 
urodzona w  2001 roku, bułana Gurgul VIII-22 Jazmina 
(Gurgul VIII – Bonsai po Hroby VI-7), ciemnogniada Kalina ex 
Gurgul VIII-20 Julka (Gurgul VIII – Uzina po Hroby VI-2) uro-
dzona w 2004 roku, bułana Zuzka Khc 819 (Hroby VI-7 – Fasáda 
po Ousor-3 Úver) urodzona w 1994 roku,

 • wyhodowane w SK Topolczanki: gniada Goral XIII-31 Khc 406 
(Goral XIII – Ruta po Luzak) urodzona w 1999 roku, ciemno-
gniada Goral XIII-35 Hnedka Khc 407 (Goral XIII – 361 Ousor-12 
po Ousor Muráň) urodzona w  2000 roku, skarogniada 
Hroby XII-1 (Hroby XII – Hroby VII-14 po Hroby XVII rum.) 
urodzona w 2000 roku, jasnogniada Lulka ex Hroby XII-13 
(Hroby XII – 566 Goral XIII-9 po Goral XIII cz.) urodzona w 2001 
roku, gniada R-Buhovinka ex Goral XV-6 vel Buszka (Goral XV – 
621 Goral XIII-21 po Goral XIII cz.) urodzona w 2002 roku, kara 
Rożnawa ex Ousor III-4 (Ousor III – 514 Goral XIV-4 po Lemiesz) 
urodzona w 2003,

 • skarogniada Cilka (Hroby VII – Nataša II po Gurgul V-38) uro-
dzona w 1991 roku u Jindřicha Goliáša w Pribylinie,

 • bułana klacz Era (Ousor-4 – Cilka po Hroby VII cz.) urodzona 
w 1998 roku u Vladimira Dudaka w miejscowości Hubová,

 • gniada Kora (Goral Fernet – 5125 Ousor I-2 Cora po Ousor I) 
urodzona w 2003 roku.

Rodowód Bibiany, Cilki, Ery, Gliedy i Kaliny ze strony matki da 
się doprowadzić do urodzonej w 1942 roku czechosłowackiej kla-
czy 90 Macocha. Rodowód Bohusy i Zuzki ze strony matki da się 
doprowadzić do urodzonej w 1944 roku czechosłowackiej klaczy 
39 Franca (zwanej też Zuzika). Rodowód Bibiany, Ery, Gliedy, Gur-
gul VIII-22 Jazminy i Kaliny ze strony matki da się doprowadzić do 
urodzonej w 1942 roku czechosłowackiej klaczy 90 Macocha. Rodo-
wód Goral XIII-35 Hnedki, Lulki, R-Buhovinki i Rożnawy ze strony 
matki da się doprowadzić do urodzonej w 1935 roku czechosłowac-
kiej  klaczy 588 Bukovina. Rodowód Gurgul VIII-22 Jazminy ze 
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strony matki da się doprowadzić do urodzonej w 1940 roku klaczy 
48 Mulica.  Rodowód Kory ze strony matki da się doprowadzić do 
urodzonej w 1941 roku w Czechosłowacji klaczy 825 Agla. Rodowód 
Angeliki i Beaty ze strony matki da się doprowadzić do czechosło-
wackiej klaczy 71 Róza. Tym samym ze sprowadzeniem tych kla-
czy zaistniała szansa na pojawienie się w polskiej hodowli sześciu 
nowych rodzin żeńskich.

Niestety, część z tych klaczy nie jest do końca obca rodowo-
dowo polskim koniom. Glieda jest córką, a R-Buhovinka i Rożnawa 
wnuczkami ogiera polskiej hodowli – Lemiesz Khc 139 (Elf – Gazela 
po Hroby V-22). Goral XIII-31 i Hroby XII-1 wywodzą się z polskiej 
rodziny żeńskiej Połoniny.

Nie wszystkie sprowadzone klacze były też czystymi hucułami. 
Wśród przodków Angeliki, Beaty, Bibiany, Bohusy i Zuzki w czwartej 
generacji znajdziemy bułanego ogiera Rokoš – syna konia Przewal-
skiego Uran (Horymir – Minka po 56 Halle 1) i klaczy biłgorajskiej 
Runa (NN – NN), a w szóstej haflingera 99 Campi (NN – NN). U kla-
czy Kalina i R-Buhovinka ci sami przodkowie występują odpowied-
nio w piątej i siódmej generacji. U Gurgul VIII-22 Jazminy w piątej 
generacji przodków Rokoš występuje dwa razy, a w siódmej generacji 
występuje Campi. U klaczy Era wśród przodków w czwartej gene-
racji występuje fiording, ogier Dychov (Ringulv – Doris II po Stig) 
urodzony w 1952 roku w Polsce, a w piątej fiording Byrlad (Olaf – 
Strype po NN) urodzony w 1948 roku w Polsce. U klaczy Kora w pią-
tej generacji przodków występuje ogier fiordzki Sirocco (Stabben – 
Siri po Pluggen) urodzony w 1955 roku w Polsce w SK Prudnik.

Z Węgier importowano klacze: kara Goral Uncia (Goral Ploskor – 
Ousor Edina po Ousor-26) urodzona w 2004 roku w Parku Narodo-
wym Aggtelek i skarogniada Goral Uganda (Goral Ploskor – Polan 
Picur po Rapsod) urodzona w 2004 roku w ZOO w Budapeszcie.

Rodowód Goral Unci ze strony matki da się doprowadzić do 
węgierskiej klaczy Aspiráns, a rodowód klaczy Goral Uganda do 
rumuńskiej klaczy 1 Panca. Tym samym ze sprowadzeniem tych kla-
czy zaistniała szansa na pojawienie się w polskiej hodowli kolejnej 
rodziny żeńskiej.

Obie klacze są córkami ogiera o polskim pochodzeniu – Goral 
Ploskor (Parter – Płoska po Ousor I), a Goral Uganda jest także ze 
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strony matki wnuczką polskiego ogiera Rapsod Khc 163 (Luzak – 
Jagła po Zefir). Nie ma to jednak większego znaczenia, gdyż jak dotąd 
żadna z nich nie została użyta w hodowli.

Sprowadzano także klacze z Czech. Były to: kara Artemis (Goral 
XIV-9 – Ramona po Gurgul Zmrzlík Faun) urodzona w 1995 roku 
w  Hucul Club Praha, gniada Barzava (Ousor Míša  – Juno po 
Gurgul V-2 Uran) urodzona w 2001 roku, ciemnomyszata Hana 
(Goral XIV-9 – Tajga po Gurgul Zmrzlík Faun) urodzona w 2002 roku 
w Hucul Club Praha, gniada Hurka (Hroby Hron – Lea po Goudi) uro-
dzona w 2003 roku u Jana Němeca w miejscowości Lověice, gniada 
z gwiazdką Laura (Ousor Míša – Lucka po Goral XII-11) urodzona 
w 2000 roku, gniada Linda (Dychov Šumavský – Gurgul V-30 Lucka 
po Gurgul V cz.) urodzona w 1997 roku, jasnomyszata (później osi-
wiała) Linda (Goral Pedro – Lucina po Gurgul Šumavský-3) urodzona 
w 2003 roku u Lubomira Kuchara, ciemnogniadosrokata Panda vel 
Enże (Surmacz – Passa po Neszor) urodzona w 2004 roku u Petera 
Zdenka w Pradze, jasnogniada Slowanka vel Erma (Surmacz – Soraja 
po Szafir) urodzona w 2004 roku u Petera Zdenka w Pradze.

Rodowód Artemis i Barzavy ze strony matki da się doprowa-
dzić do urodzonej w 1943 roku czechosłowackiej klaczy 111 Rumina. 
Rodowód Hany ze strony matki da się doprowadzić do klaczy 
2 Kittka, należącej do grupy pierwszych 10 klaczy huculskich 
kupionych w 1877 roku do austro-węgierskiej stadniny w Łuczynie. 
Rodowód Laury ze strony matki da się doprowadzić do urodzonej 
w 1942 roku czechosłowackiej klaczy 23 Klapka. Rodowód Lindy po 
Dychov Šumavský ze strony matki da się doprowadzić do urodzo-
nej w 1941 roku czechosłowackiej klaczy 825 Agla. Rodowód Lindy 
po Goral Pedro ze strony matki da się doprowadzić do urodzonej 
w 1935 roku czechosłowackiej klaczy 588 Bukovina. Tym samym 
wraz ze sprowadzeniem tych klaczy zaistniała szansa na pojawienie 
się w polskiej hodowli nowych rodzin żeńskich.

Niestety, część tych klaczy nie jest obca rodowodowo polskim 
koniom, Artemis, Hana i Linda po Goral Pedro są wnuczkami ogiera 
polskiej hodowli Lemiesz Khc 139 (Elf – Gazela po Hroby V-22), 
a Panda i Slowanka są córkami koni polskiej hodowli.

Wśród przodków Hurki w  piątej generacji przodków znaj-
dziemy bułanego ogiera Rokoš – syna konia Przewalskiego Uran 
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(Horymir – Minka po 56 Halle 1) i klaczy biłgorajskiej 450 Runa 
(NN – NN), a w siódmej haflingera 99 Campi (NN – NN), w szóstej 
generacji przodków dwa razy występuje ogier fiordzki 559 Dychov 
(Ringulv – Doris II po Stig) i raz ogier fiordzki Grom (Snau – Grzyb-
nia po Jarnar), a w siódmej generacji przodków dwa razy powtarza 
się ogier fiordzki Byrlad (Olaf – Strype po NN) i po razie wystę-
pują ogiery fiordzkie 546 Hron (Barbadoux – 68/1938 Condorcet) 
i 560 Sirocco (Sabben – 427 Siri po Pluggen). Wśród przodków kla-
czy Linda po Dychov Šumavský w trzeciej generacji występuje ogier 
fiordzki 559 Dychov (Ringulv – Doris II po Stig), w czwartej ogier 
fiordzki Byrlad (Olaf – Strype po NN), a w piątej klacz zimnokrwista. 
Wśród przodków Laury ogier fiordzki 559 Dychov występuje w pią-
tej generacji przodków, a ogier fiordzki Byrlad – w szóstej. U Lindy 
po Goral Pedro w piątej generacji przodków znajdziemy bułanego 
ogiera Rokoš, syna konia Przewalskiego Uran (Horymir – Minka po 
56 Halle 1) i klaczy biłgorajskiej Runa (NN – NN), ale ponieważ Linda 
osiwiała, prawdziwość jej rodowodu stoi pod znakiem zapytania.

W temacie maści siwej – oprócz stawki wcześniej wymienionej 
sprowadzono jeszcze jedną klacz z Rumunii. Była to Hada (Ousor IX – 
Hroby XXI-89 po Hroby XXI rum.) urodzona w 2001 roku w SK Łuczyna, 
wywodząca się z rodziny rumuńskiej klaczy 1 Panca. Klacz ta straciła 
prawo do licencji z powodu osiwienia. Zagadnienie pojawienia się 
maści siwej u Lindy i Hady zostało dokładniej opisane w rozdziale 4.4.

Prywatni hodowcy kupowali za granicą również ogiery. W 2001 
roku zostały sprowadzone: skarogniady Hroby VII-25 Khc 212 
(Hroby VII – 361 Ousor-12 po Ousor Muráň) urodzony w 1991 roku 
w SK Topolczanki na Słowacji, który, niestety, został wykorzystany 
w hodowli na bardzo wąską skalę (pozostawił po sobie tylko 8 czy-
storasowych źrebiąt) i padł w 2007 roku. W 2001 roku Marian Siejak 
sprowadził urodzone w 2000 roku w Parku Narodowym Aggtelek na 
Węgrzech ogiery z rodu Polana: kary Pagat Khc 252 (Rapsod – Ousor 
Ében po Ousor-26), skarogniady Pamacs Khc 253 (Rapsod – Ousor VIII 
Anett po Ousor VIII rum.) i kary Pongo (Rapsod – Ousor Gertrud po 
Ousor-26). Niestety, Pongo nie jest też czystym hucułem, gdyż w szó-
stej generacji jego przodków znajduje się ogier fiordzki Dychov 
(Ringulv – Doris II po Stig), a w siódmej ogier fiordzki Byrlad (Olaf – 
Strype po NN). Pamacs, który niestety padł w sile wieku w 2015 roku, 
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został ojcem 5 uznanych ogierów. W 2015 roku Polski Związek Hodow-
ców Koni ufundował specjalną nagrodę dla Zofii i Mariana Siejaków, 
których własnością był Pamacs przez większość swojej kariery hodow-
lanej, z podziękowaniem za wkład w zachowanie rzadkiego rodu Pola-
na, z którego Pamacs się wywodził. W 2003 roku do SKH „Skarbiec” Ka-
tarzyny Majewskiej został sprowadzony gniady ogier Bandita Khc 192 
(406 Ousor-Zmrzlík Mars – K 60 Luna Gurgul Edo 2–6 po Gurgul 
Edo-2 Baltis) urodzony w 1996 roku w Hucul Club Praha w Czechach. 
W 2007 roku importowano do Polski z Austrii: wilczatego ogiera Napis 
(Parter – Nastia po Ousor I) z rodu Gorala, urodzonego w 1996 roku 
u Karla Reitera w Achenkirch, którego oboje rodzice to konie polskiej 
hodowli i jego syna, czyli myszatego ogiera Nefryt (od Nota po Luzak) 
urodzonego w 2003 roku u Christine Jansen, a rok później karego ogie-
ra Luzifer Prislop (Prislop IX – Goral XVI-112 Hurilh po Goral XVI rum.) 
urodzonego w 1997 roku SK Łuczyna w Rumunii.

W latach 1997–2003 Marian Siejak sprowadził z Ukrainy z terenu 
rdzennej Huculszczyzny 42 klacze. Spora ich liczba pozostała w jego 
gospodarstwie. Reszta trafiła do innych hodowców. Klacze te były 
nieznanego pochodzenia, ale pokrojowo przypominały hucuły. 
Hodowcy wystąpili do Polskiego Związku Hodowców Koni z projek-
tem utworzenia dla nich rejestru. Planowano, że jeśli one, ich córki 
i wnuczki będą kryte ogierami huculskimi, po czterech pokoleniach 
ich potomkowie będą mogli zostać wpisani do księgi stadnej. Klacze 
z którymi rozpoczęto pracę hodowlaną były to: kara Aza urodzona 
w 1994 roku, kasztanowata Azja (takie imię nadano jej w Polsce) 
urodzona w 1996 roku, kasztanowata Czajka urodzona w 1997 roku, 
kara Diana urodzona w 1997 roku, gniada Gaja (takie imię nadano 
jej w Polsce) urodzona w 1999 roku, kara Hala urodzona w 1997 roku, 
skarodniada Ksenia urodzona w 1999 roku, gniada Marusia uro-
dzona w 2000 roku, bułana Merosia urodzona w 1985 roku, kara 
Rumba (takie imię nadano jej w Polsce) urodzona w 1999 roku, 
kasztanowatosrokata Rusłana urodzona w 1998 roku, siwa Wenus 
urodzona w 1996 roku, kasztanowatosrokata Westa198 urodzona 

198 Jak wskazuje zdjęcie tej klaczy (rysunek 42), zarówno ona jak i jej źrebię – klaczka 
Wanilia po ogierze huculskim Wawel Khc 304 (Jasmon – Wisłoka po Wabigon) urodzona 
w 2000 roku reprezentują typ umaszczenia srokatego sabino nie występującego we 
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w 1993 roku (fotografia 64) i kara Zoria urodzona w 1999 roku. Kla-
cze te były nieznanego pochodzenia, ale pokrojowo przypominały 
hucuły. Hodowcy wystąpili do Polskiego Związku Hodowców Koni 
z projektem utworzenia dla nich rejestru. Planowano, że jeśli one, ich 
córki i wnuczki będą kryte ogierami huculskimi, po czterech pokole-
niach ich potomkowie będą mogli zostać wpisani do księgi stadnej. 
Projekt ten nie został jednak zaaprobowany przez PZHK i klacze te 
zostały w Polsce uznane za nierasowe kuce.

Jak podał Jackowski [2001b], w 2001 roku w SKH Gładyszów znaj-
dowało się około 200 koni, w tym 65 matek stadnych, w innych ośrod-
kach państwowych (Odrzechowa, Bieszczadzki Parka Narodowy, 
Akademia Rolnicza w Krakowie i inne) było około 70 matek stad-
nych, a w rękach prywatnych 220–230 klaczy matek. Polska posiadała 
także 65 ogierów. Natomiast w 2002 roku według Jackow skiego [2002] 
w ośrodkach państwowych poza SKH Gładyszów znajdowało się już 
około 87 klaczy matek, a w rękach prywatnych 280–300. W Polsce 

współczesnej zarejestrowanej populacji koni huculskich. Można więc podejrzewać, że 
albo ten typ umaszczenia przetrwał na Ukrainie, albo jego pojawienie dowodzi krzyżo-
waniu koni w typie hucuła z końmi innych ras w tym rejonie świata.

Fotografia 64. 
Sprowadzona z Ukrainy 
z terenu rdzennej 
Huculszczyzny kasztano-
watosrokata klacz Westa, 
nieznanego pochodzenia, 
urodzona w 1993 roku, 
oraz jej córka Wanilia po 
ogierze Wawel (Jasmon – 
Wisłoka po Wabigon). 
U Westy i Wanilii 
najprawdopodobniej 
występuje umaszczenie 
srokate w typie sabino 
(fot. Marian Siejak)
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żyło także 70 ogierów, z czego 41 w rękach prywatnych. Według 
danych zamieszczonych na stronie internetowej PZHK (tabela 31) 
było ich jeszcze więcej.

Gancarz i in. [2002b] porównywali wyniki reprodukcji i wymiary 
ciała klaczy huculskich należących do różnych rodzin żeńskich 
i rodów męskich. Materiał do badań stanowiły klacze (łącznie 186) 
czynne w hodowli na terenie działania Okręgowego Związku Hodow-
ców Koni w Rzeszowie w latach 1985–2001. Porównywano rodziny 
klaczy: Bajkałka (8 klaczy), Czeremcha (4), Jagoda (Góralka Nowo-
sądecka) (10), Laliszka (16), Nakoneczna (12), Polanka (Połonina) (35), 
Sroczka (10), Wołga (27), Wrona (8), Wyderka (Wydra) (39). Przedsta-
wicielki pozostałych, mniej licznych linii, umieszczono w zbiorczej 
grupie „pozostałe”. Rody męskie rozpatrzono z podziałem na ogiery, 
które zapoczątkowały daną linię w Polsce: Cukor-Gurgul-5 (ród Gur-
gula) (54 klacze), Goral X (35) i Goral XIII-4 (23) (podzielono klacze 
na „rody” Gorala X i Gorala XIII-4, mimo że ogiery te są przedstawi-
cielami dwóch odgałęzień tego samego rodu – Gorala), Hroby I (ród 
Hrobego) (43), Ousor I (ród Ousora) (11), Polan (16). Przedstawicielki 
pozostałych, mniej licznych rodów umieszczono, tak jak w przy-
padku rodzin żeńskich, w zbiorczej grupie „pozostałe”.

Gancarz i in. [2002b] odnotowali najwyższą źrebność w rodzi-
nie Bajkałki – 92%, a najniższą w rodzinie klaczy Jagoda (Góralka 
Nowosądecka) – 57,5%. Analiza straty ciąż wykazała najwięcej poro-
nień w rodzinie Jagody (Góralki Nowosądeckiej) – 4,3%, a martwych 
urodzeń w rodzinie Wyderki (Wydry) – 4,3%. W rodzinach Bajkałki, 
Czeremchy, Laliszki, Wołgi i Wrony poronienia nie występowały 
w ogóle, a w rodzinach Czeremchy, Jagody (Góralki Nowosądeckiej), 
Sroczki i Wrony nie wystąpiły martwe urodzenia. Niewiele samic 
jałowiło w rodzinie Bajkałki – 3,7%, natomiast w rodzinie Jagody 
(Góralki Nowosądeckiej) jałowiło aż 40% klaczy. Analiza liczby źre-
biąt odsadzonych wykazała, że od wszystkich klaczy odchowano 
co najmniej 93% potomstwa (rodzina Czeremchy). 100% źrebiąt 
odchowano w rodzinach Jagody (Góralki Nowosądeckiej), Laliszki, 
Nakonecznej i Sroczki. Analiza długości użytkowania rozpłodowego 
samic wykazała, że średnio były w hodowli przez 6 sezonów. Najkró-
cej (3,5 sezonu) wykorzystywano klacze z rodziny Bajkałki, najdłużej 
(9,3 sezonu) klacze reprezentujące rodzinę Czeremchy.
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20
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20
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20
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20
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20
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20
15

20
16

20
17

20
18

liczba klaczy starszych 
wpisanych w poprzed-
nich latach do księgi 
stadnej, poddanych 
przeglądom w danym 
roku (źrebne, 
wyźrebione, jałowe)

435 500 426 644 734 840 925 1172 1172 1211 1241 1280 1268 1361 1407 1283 1336

liczba młodych 
klaczy wpisanych 
w danym roku do 
księgi stadnej (źrebne 
lub wyźrebione)

80 79 148 146 162 175 195 209 191 205 205 187 223 200 203 130 170

liczba ogierów 
starszych wpisanych 
w poprzednich latach 
do księgi stadnej, pod-
danych przeglądom 
w danym roku

79 77 96 114 122 146 190 149 163 174 169 169 168 178 166 161 147

liczba młodych ogierów 
wpisanych w danym 
roku do księgi stadnej

20 28 24 23 33 21 24 19 17 12 8 6 8 8 12 0 10

liczba urodzonych 
w danym roku źrebiąt 
spełniających warunki 
wpisu do księgi stadnej

285 328 336 358 445 620 668 748 654 678 603 662 651 795 739 779 800

liczba urodzonych 
w danym roku źrebiąt 
niespełniających 
warunków wpisu 
do księgi stadnej

? ? ? ? ? ? ? 65 53 50 45 40 32 39 26 19 33

liczba ogierów, które 
w danym roku pokryły 
co najmniej jedną klacz

93 82 114 129 147 155 174 182 182 179 ? 156 142 164 169 152 154

średnia liczba 
pokrytych klaczy przy-
padająca na jednego 
ogiera użytkowa-
nego rozpłodowo

7,48 7,18 7,63 7,27 7,27 7,63 7,14 6,48 5,81 5,11 ? 7,19 7,88 7,27 7,83 8,09 8,2

Tabela 31. 
Liczba licencjonowanych klaczy i ogierów huculskich 
w latach 2002–2014 w Polsce [PZHK 2014b]
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Według Gancarz i in. [2002b] przy uwzględnieniu przynależności 
klaczy do rodów męskich źrebność kształtowała się na poziomie od 
75,6% (Cukor-Gurgul-5) do 94,1%(Ousor I), natomiast płodność wahała 
się od 73,1% (Cukor-Gurgul-5) do 92,6% (Ousor I). Najczęstsze poronie-
nia (3,7%) wykazano u klaczy wywodzących się od ogiera Polan, a naj-
więcej martwych urodzeń (3,3%) u klaczy z rodu Gorala X. Wskaźniki 
jałowień mieściły się w dość szerokim przedziale od 5,9% w rodzie 
Ousora I do 18,8% w rodzie Cukora-Gurgula-5. Nie zanotowano upad-
ków źrebiąt w rodzie Ousora I, a najwyższy poziom upadków (3,5%) 
odnotowano w rodzie Cukora-Gurgula-5. Liczną stawkę potom-
stwa do dalszej hodowli pozostawiono z rodów Hrobego I (23,8%) 
i Ousora I (20,6%), a niewielką z rodu ogiera Goral XIII-4 (7,7%). Dłu-
gość użytkowania rozpłodowego klaczy wahała się od 3 („pozostałe” 
rody) do 8,1 sezonów (ród Polana). Różnice między rodami były sta-
tystycznie istotne.

Gancarz i in. [2002b] podali, że w analizowanej populacji średnia 
wysokość w kłębie wahała się od 135,0 cm (rodzina Jagody – Góralki 
Nowosądeckiej) do 137,2 cm (rodziny Wyderki (Wydry) i Nakonecznej), 
średni obwód klatki piersiowej od 170,3 cm (rodzina Jagody – Góralki 
Nowosądeckiej) do 180,0 cm (rodzina Wrony), a średni obwód nad-
pęcia od 17,62 cm (rodziny Czeremchy i Nakonecznej) do 18,10 cm 
(rodzina Sroczki).

Według Gancarz i in. [2002b] przy podziale klaczy według przyna-
leżności do rodów męskich ich średni wzrost wahał się od 135,4 cm (ród 
Polana) do 141,2 cm („pozostałe” rody), średni obwód klatki piersiowej 
od 173,2 cm (ród Gorala X) do 178,5 cm (ród Ousora I), a średni obwód 
nadpęcia od 17,61 cm (ród Gorala XIII-4) do 18,37 cm („pozostałe” rody).

Różni autorzy na podstawie obserwacji również dopatrzyli się 
różnic pomiędzy poszczególnymi rodzinami żeńskimi:

 • Agatki – niezbyt liczna, według Jackowskiego [2005e] klacze 
z tej rodziny odznaczają się znacznym wzrostem.

 • Bajkałki – rodzina nie należy do licznych. Według Jackow-
skiego [2005e] swego czasu konie z tej rodziny należały do 
upartych, co być może przyczyniło się do małej ich liczebności. 
Zdarzały się też u nich wyraźne wady pokrojowe.

 • Czeremchy – według Jackowskiego [2005e] w tej rodzinie domi-
nują cechy ogiera Cedryt (patrz ogiery kryjące w SK Siary) 
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poprzez jego myszatą córkę Olszynę Khc 87 (od Buczyna 
po Czeremosz). Często spotyka się u tej rodziny obniżoną 
mleczność.

 • Góralki Nowosądeckiej – według Krzemienia i Kario [1991] 
konie z tej rodziny (przez nich nazywanej rodziną Jagody – 
od imienia wnuczki Góralki Nowosądeckiej) charakteryzują 
się szczupłą, lekką, bardzo szlachetną głową oraz suchością. 
Mocno dziedziczą przy tym niski wzrost (130–135 cm), co powo-
duje, że pomimo wielu zalet niechętnie włączane są do hodowli. 
Według Jackowskiego [2005e] to najwybitniejsza, choć niezbyt 
liczna rodzina klaczy huculskich, reprezentujących stary typ 
dobrego, niezbyt dużego hucuła, co niegdyś bywało, niestety, 
powodem ich brakowań. Według Gajewskiego [za Deszczyńska 
2010c] nie było ani jednego złego konia z tej rodziny, a poznał 
ich około 35.

 • Laliszki – według Jackowskiego [2005e] klacze z tej rodziny 
należą do najgorzej pracujących.

 • Nakonecznej – według Krzemienia i Kario [1991] występujące 
w tej rodzinie dwa odgałęzienia różnią się pod względem typu. 
Odgałęzienie założone przez karosrokatą Fortalezę Khc 16 
(Żelazny – Nakoneczna po NN) to konie dość niskie, w typie 
orientalnym, z suchą i szlachetną głową, o długich liniach i zwię-
złej budowie ciała, szybkie w galopie. Przedstawicielki drugiego 
odgałęzienia, założonego przez gniadą Makowlaną Khc 69 
(Wipczyj – Nakoneczna po NN), charakteryzują się cięższą 
budową, są w typie koni azjatyckich. Podobnie o tej rodzinie 
pisał też Jackowski [2005e], a Gajewski [za Deszczyńska 2010c] 
wszystkie klacze z tej rodziny uważał za szybkie.

 • Połoniny – jedna z najstarszych i najliczniej reprezentowanych 
rodzin w hodowli. Według Krzemienia i Kario [1991] konie z tej 
rodziny (przez nich nazywanej rodziną Pastuszki – od imie-
nia wnuczki Połoniny) charakteryzują się małym obwodem 
nadpęcia (do 17,5 cm) i często niezbyt poprawną budową koń-
czyn. Według Jackowskiego [2005e] zauważalna jest w tej 
rodzinie (przez niego nazywanej rodziną Polanki – od imienia 
córki Połoniny) skłonność do występowania ślepoty. Według 
Gajewskiego [za Deszczyńska 2010c] konie z tej rodziny bardzo 
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dobrze się ruszały, ponadto cały ród bardzo dobrze ciągnął, ale 
konie to były charakterne, harde i bata nie znosiły.

 • Sroczki – według Jackowskiego [2005e] uważana za przeciętną, 
ponadto konie z tej rodziny w pracy w zaprzęgu bywają gorsze, 
niż inne hucuły.

 • Wołgi – według Jackowskiego [2005e] rodzina ani niewy-
różniająca się, ani bardzo liczna. Według Gajewskiego [za 
Deszczyńska 2010c] w latach 60. i 70. sporo koni z tej rodziny 
osiągało bardzo duże rozmiary i jego zdaniem w ogóle nie 
powinny być one wpisane do księgi stadnej jako hucuły. Były 
to jednak czasy, gdy dążono do zwiększenia rozmiarów koni 
huculskich.

 • Wrony – według Jackowskiego [2005e] konie z tej rodziny były 
nierówne, niczym się nie wyróżniające, stąd niewielka liczeb-
ność jej przedstawicielek.

 • Wydry – według Krzemienia i Kario [1991] konie z tej rodziny 
(przez nich nazywanej rodziną Wyderki – od imienia córki 
Wydry) odznaczają się dużą szlachetnością wyglądu. Posiadają 
też cechy pokroju charakterystyczne dla koni ras szlachetnych. 
Mają ponadto żelazne zdrowie, doskonale wykorzystują paszę 
i szybko regenerują siły. Klacze z tej rodziny bardzo dobrze 
pracują w zaprzęgu. Jackowski [2005e] również zauważył takie 
zalety tej rodziny jak dobre wykorzystanie paszy, żywotność, 
pracowitość, ambicja, inteligencja i świetna regeneracja sił.

W 2004 roku Polska Księga Stadna Koni Huculskich została uznana 
przez społeczność europejską za księgę pochodzenia koni rasy hucul-
skiej. Było to ogromnym wyróżnieniem dla Polski. Jak na razie jest 
to pierwszy i jedyny przypadek tak dużego uznania, dotyczący nie 
tylko koni, ale w ogóle wszystkich gatunków zwierząt hodowanych 
w Polsce.

Na początku XXI wieku wśród hodowców prywatnych i w ho- 
dowlach państwowych rozpowszechnił się zwyczaj dodawania do 
imienia konia litery lub przydomku symbolizujących miejsce pocho-
dzenia. Wszystkie konie urodzone w Odrzechowej od 2004 roku 
(i niektóre urodzone w latach 2001–2003) mają do imienia dodaną 
literę „-O”. Wszystkie konie urodzone w Wołosatem w Bieszczadzkim 
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Parku Narodowym od 2005 roku (i niektóre urodzone w latach 2002–
2004) mają do imienia dodaną literę „-W”. Konie urodzone w Zabierzo-
wie, gospodarstwie ówcześnie należącym do Zakładu Doświadczal-
nego Instytutu Zootechniki w Brzeziu, a obecnie sprywatyzowanym, 
mają od 2005 roku dodany do imienia przydomek „z Brzezia”.

Kolejny, VIII tom Polskiej Księgi Stadnej Koni Huculskich uka-
zał się drukiem dopiero w 2005 roku. Do opóźnienia wydania doszło 
z powodu licznych pomyłek źrebiąt, w wyniku czego u wszystkich 
koni huculskich trzeba było przeprowadzić badania krwi (markerów 
genetycznych DNA) w celu potwierdzenia ich pochodzenia. Weryfi-
kacja rodowodów została zakończona wiosną 2004 roku. Od tamtej 
pory pobierana była krew od wszystkich źrebiąt, co miało wykluczyć 
ewentualne niezgodności w pochodzeniu. Badania były przeprowa-
dzane na koszt hodowcy w upoważnionym laboratorium. Z powodu 
zmniejszającej się liczby koni huculskich wpisywanych do księgi 
stadnej (około 60% klaczek i zaledwie kilka procent ogierków) na 
mocy decyzji Komisji Księgi Stadnej dla koni urodzonych od dnia 
1 stycznia 2014 roku obowiązują jedynie badania dorosłych klaczy 
i ogierów kwalifikowanych do wpisu do księgi stadnej.

Do VIII tomu wpisane zostały 133 ogiery i 500 klaczy. 278 koni było 
gniadych, 181 – srokatych, 84 – myszate, 31 – skarogniadych, 30 – karych, 
21 – kasztanowatych, 8 – bułanych. 39 ogierów pochodziło z rodu Gur-
gula, 39 – Gorala (w tym 5 zaliczanych do rodu Prislopa), 27 – Hrobego, 
11 – Ousora, 10 – Pietrosu i 7 – Polana. 33 ogiery wywodziły się z rodziny 
Połoniny, 18 – Wydry, 11 – Laliszki, 10 – Czeremchy, 10 – Wrony, 8 – Wołgi, 
7 – Bajkałki, 7 – Sroczki, 6 – Nakonecznej, 5 – Agatki, 4 – Zyrki, 3 – Góralki 
Nowosądeckiej, 2 – Aglai, 2 – rumuńskiej klaczy Sarata, 1 – węgierskiej 
klaczy Aspiráns, 1 – czechosłowackiej klaczy Barna, 1 – czechosłowac-
kiej klaczy Bukovina, 1 – rumuńskiej klaczy 4 Chitca, 1 – rumuńskiej 
klaczy Deremoxa, 1 – rumuńskiej klaczy 1 Panca, 1 – Redy. 175 klaczy 
wywodziło się z rodu Gurgula, 138 – Gorala (w tym 12 zaliczanych do 
rodu Prislopa), 89 – Hrobego, 37 – Ousora, 34 – Pietrosu i 27 – Polana. 
98 klaczy pochodziło z rodziny Połoniny, 87 – Wydry, 51 – Wołgi, 37 – 
Laliszki, 36 – Sroczki, 30 – Nakonecznej, 27 – Góralki Nowosądeckiej, 23 – 
Bajkałki, 22 – Agatki, 22 – Wrony, 16 – Aglai, 15 – Czeremchy, 12 – Redy, 9 – 
Zyrki, 3 – rumuńskiej klaczy Chitca, 2 – czechosłowackiej klaczy Franca, 
2 – czechosłowackiej klaczy Macocha, 2 – czechosłowackiej klaczy Róza, 
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1 – czechosłowackiej klaczy Bukovina, 1 – rumuńskiej klaczy Deremoxa, 
1 – rumuńskiej klaczy Panca. 

Ponadto 3 klacze wywodziły się ze strony żeńskiej od polskich 
klaczy o nieznanym pochodzeniu. Możliwe było więc ugruntowanie 
dwóch nowych linii rodzimych pochodzących z hodowli terenowej: 
Dukli, poprzez gniadosrokatą klacz Prima Khc 657 (Hultaj – Pigwa po 
Ples od Pipi po Puszczyk od Dukla) urodzoną w 1999 roku w Fundacji 
Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych 
w Toruniu, oraz Hali, poprzez dwie klacze hodowli Mariana Miko-
łajewicza z Nielepic: jasnogniadosrokatą Worochtę Khc 807 (Fant – 
Werchowyna po Wabigon od Hosadyna po Umiar od Hala) urodzoną 
w 1997 roku i myszatosrokatą Wigę Khc 769 (Fant – Werchowyna 
po Wabigon od Hosadyna po Umiar od Hala) urodzoną w 1998 roku. 
O Dukli i Hali nie wiadomo nic pewnego poza tym, że Dukla była 
gniada i urodziła się około 1982 roku, a Hala urodziła się w 1963 roku. 
Co prawda klacze Prima, Worochta i Wiga otrzymały licencje i zostały 
wpisane do Polskiej Księgi Stadnej Koni Huculskich, ale później 
uznano, że ze względu na „zbyt krótkie rodowody” ich potomstwo 
nie może być uznawane za hucuły. Decyzja ta wydaje się sensowna, 
pozostaje jednak pytanie, dlaczego tym koniom w ogóle przyznano 
licencje i wpisano je do księgi? Wydaje się to tym bardziej ciekawe, 
że decyzja o zamknięciu księgi wstępnej dla koni huculskich, jak 
twierdzi Peckiel [2011a] (pracownik Działu Hodowlanego PZHK), była 
podjęta przez Radę Hodowlaną PZHK prawdopodobnie pod koniec 
1994 roku lub na początku 1995 roku, jako że Regulamin Prowadzenia 
Ksiąg Zarodowych z 1995 roku nie zawiera już informacji o tej księdze 
wstępnej, a poprzedni, z 1984 roku, jeszcze je zawiera. Jeszcze bar-
dziej interesujący jest fakt, że w publikacjach poświęconych koniom 
huculskim bardzo trudno znaleźć jakiekolwiek wzmianki o księdze 
wstępnej. Ja znalazłam je tylko u Hroboniego [1968], który twierdził, 
że w 1968 roku było 47 klaczy huculskich wpisanych do wstępnej 
księgi stadnej, u Skucińskiego [1970], który pisał, że 1969 roku były 
42 klacze huculskie wpisane do księgi powiatowej i wstępnej, oraz 
u Terczyńskiej-Bomby [1993], która, opisując bieszczadzką stadninę 

„Tabun” Stanisława Myślińskiego, podała, że w stadzie matek znajduje 
się klacz ze wstępną księgą Hosadyna. Nie znalazłam jednak nigdzie 
celu ani zasad prowadzenia tej księgi.
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Sprawa wygląda jeszcze ciekawiej, gdy przyjrzymy się temu, 
jak faktycznie zapisane jest potomstwo wyżej wymienionych kla-
czy w bazie rodowodowej koni PZHK. Spośród sześciorga źrebiąt 
Primy Khc 657 urodzonych w latach 2003–2010 wszystkie zapisane 
są jako hucuły, choć żadne jak dotąd nie otrzymało licencji. Sześcioro 
źrebiąt Worochty Khc 807 urodzonych w latach 2002–2008 opisanych 
jest jako hucuły. Jedno z nich, klacz Wadira (po Neszor) urodzona 
w 2002 roku otrzymała licencję jako klacz huculska, a jej (dotych-
czas jedyna) córka Wiórka (po Miłek) urodzona w 2007 roku otrzy-
mała licencję jako klacz huculska. Za hucuła uznane zostało również 
pierwsze źrebię Wiórki, urodzone w 2013 roku. Natomiast kolejna 
córka Worochty, Wena (po Baca) urodzona w 2004 roku, została wpi-
sana do Rejestru Kuców i Koni Małych. Również sześcioro źrebiąt 
Wigi Khc 769 urodzonych w latach 2003–2013 opisano jako hucuły, 
choć żadne, jak dotąd, nie otrzymało licencji. Wciąż użytkowana 
w hodowli jest też matka Worochty i Wigi – Werchowyna, ale jej 
źrebięta urodzone w latach 2004 – 2008, choć po ogierach hucul-
skich, opisywane są jako kuce. Tak samo jest z potomstwem trzeciej 
licencjonowanej (co ciekawe, również jako hucułka) córki Wercho-
wyny – klaczy Wokanda (po Fant) urodzonej w 1999 roku. Jej źre-
bię z 2003 roku opisano jako hucuła, źrebię z 2004 roku jako kuca, 
a potomstwo z lat 2006 – 2009 jako konie małe, choć wszystkie jej 
dzieci są po ogierach huculskich. Natomiast w przypadku urodzonej 
w 1992 roku pełnej siostry Werchowyny, klaczy Wetlinka, potomstwo 
urodzone w latach 1995 – 2001 opisywano jako hucuły, w latach 2004 – 
2005 jako kuce, w latach 2006 – 2008 jako konie małe, a w latach 2009 – 
2013 znów jako hucuły, choć każde z jej dzieci jest po ogierze hucul-
skim. Spośród potomstwa Wetlinki licencje jako hucuły otrzymały: 
Wiewiórka (po Jasmon) urodzona w 1996 roku, której jedyne umiesz-
czone w bazie źrebię zostało uznane za hucuła, i Wolna (po Fant) 
urodzona w 1999 roku. Wolna dała 8 źrebiąt po ogierach huculskich, 
z czego 5 urodzonych w latach 2003 – 2009 zostało opisanych jako 
hucuły, a urodzona w 2010 roku Wiosenka (po Olaf) została począt-
kowo zapisana jako polski kuc wierzchowy (p.k.w.), później jednak 
uznano ją za hucuła. Źrebię z 2013 roku zostało opisane jako koń mały, 
a z 2016 ponownie jako hucuł. Wokada (Sputnik – Wolna po Fant) 
urodzona w 2003 roku, choć opisana jako hucuł, została wpisana do 
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Rejestru Kuców i Koni Małych, a jej córka Woalka (po Rumianek) 
urodzona w 2009 roku została opisana jako koń mały.

Do VIII tomu księgi stadnej wpisana jest także kolejna po kla-
czy Gwiazda Khc 257 (po Szafir) córka Gryki (Niedźwiadek – Gurga 
po Cukor-Gurgul-5 od Reda) kontynuatorka linii Redy – Gloria Khc 404 
(Szafir – Gryka po Niedźwiadek), klacz jasnogniadosrokata, urodzona 
w 1991 roku, hodowli Fundacji Rozwoju Ziemi Rzeszowskiej w Mich-
niowcu, o wymiarach 133–160–16,5 cm i 74 punktach bonitacyjnych.

Od 2005 roku do księgi wpisywane są tylko najlepsze ogiery 
w wieku co najmniej 30 miesięcy, spełniające wzorzec biometryczny, 
mogące się pochwalić minimum 78 punktami bonitacyjnymi na 
100 możliwych w ocenie eksterieru, mające zaliczoną wstępną (wierz-
chową lub zaprzęgową) próbę dzielności. Do księgi nie mogą być wpi-
sane ogiery, u których stwierdzono: obustronną ślepotę, nieprawi-
dłową budowę szczęki (tzw. karpiowaty199 albo szczupaczy200 zgryz), 
jedno – lub obustronne wnętrostwo201, szpat kostny oraz ogiery, 
które uzyskały mniej niż połowę maksymalnej liczby punktów przy 
ocenie kłody, nóg przednich, nóg tylnych, kopyt i ruchu. Nie wpisuje 
się do księgi ogierów kasztanowatych (od 2005 roku) i z odmianami 
(od 2007 roku, a od 2014 roku dopuszcza się kwiatek). Peckiel [2007a] 
pisze, że brak możliwości wpisu do księgi stadnej ogierów z odmia-
nami czy kasztanowatych nie jest bezpodstawną chęcią wyelimino-
wania którejś z maści. Uważa także, że fakt ten nie wpłynie znacząco 
na pogłowie koni huculskich, zwłaszcza że w ostatnich dwóch latach 
(2005–2006) uznano jedynie jednego ogiera maści kasztanowatej na 
53 licencjonowane. Z tezą Peckiel dotyczącą liczebności populacji nie 
sposób się nie zgodzić. Zabrakło jednak w tym artykule owej pod-
stawy do eliminacji tych umaszczeń.

Od 2005 roku klacze wpisywane do księgi muszą ukończyć 
30 miesięcy, być pokryte lub urodzić jedno zarejestrowane źrebię, 
uzyskać co najmniej 74 punkty bonitacyjne i zaliczyć wstępną próbę 

199 Zgryz karpiowaty – żuchwa jest wysunięta, a dolne siekacze zachodzą na górne.
200 Zgryz szczupaczy – żuchwa jest nadmiernie cofnięta.
201 Wnętrostwo – wada polegająca na umiejscowieniu jednego lub obu jąder 

w jamie brzusznej lub kanale pachwinowym zamiast w mosznie. Niezstąpienie jąder 
grozi ich przegrzaniem, co może doprowadzić do zatrzymania produkcji plemników 
i sprzyja powstaniu nowotworu jądra. Takie konie (nazywane wnętrami) są też z reguły 
bardziej pobudliwe niż ogiery zbudowane prawidłowo.
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polową. Klacze powinny być kryte nie wcześniej niż po ukończeniu 
30 miesięcy. Potomstwo klaczy krytych przed ukończeniem 30 mie-
sięcy nie ma prawa wpisu do księgi stadnej. Tak samo jak w przy-
padku ogierów, do księgi nie mogą być wpisane klacze, u których 
stwierdzono: obustronną ślepotę, nieprawidłową budowę szczęki 
i szpat kostny oraz klacze, które uzyskały mniej niż połowę maksy-
malnej liczby punktów przy ocenie kłody, nóg przednich, nóg tyl-
nych, kopyt i ruchu. Od 2014 roku klacze muszą uzyskać co najmniej 
76 punktów bonitacyjnych i zaliczyć próbę zasadniczą do końca 
roku kalendarzowego, w którym kończą 7 lat. Niedopuszczalne są 
odmiany u klaczy kasztanowatych.

Od 1 stycznia 2017 roku minimalny wiek klaczy i ogierów wpisy-
wanych do księgi wynosi 36 miesięcy.

Wszystkie osobniki sprowadzone z zagranicy oraz urodzone 
w Polsce po ogierach zagranicznych przed otrzymaniem zgody na 
wpis do polskiej księgi stadnej muszą być poddane bardzo szczegó-
łowej weryfikacji, ponieważ, jak napisano w programie hodowli koni 
rasy huculskiej z 2007:

W innych krajach nie było do tej pory tak rygorystycznych zasad wpisu i nie 
wszystkie kraje posiadają Księgę Stadną. W wielu rodowodach koni, które 
uznawane są za granicą za huculskie, znajdują się różne mieszanki rasowe, dla-
tego też każdy koń sprowadzony z zagranicy musi mieć pochodzenie pisemnie 
uwierzytelnione przez Komisję Księgi Stadnej (także co najmniej do czwartego 
pokolenia).

Należy przy tym zauważyć, że nie zweryfikowano wstecznie 
wielu krzyżówek, które już przeniknęły do polskiej hodowli. Przy-
kładem skutecznej weryfikacji negatywnej jest czeska gniada 
klacz Poménka (Goral Pedro – Gabra po 340 Ousor-9), urodzona 
w 2000 roku, która została w Polsce uznana za kuca. Ma ona w czwar-
tej generacji przodków ogiera fiordzkiego Byrlad (Olaf – Strype po 
NN), a w piątej nieznaną z imienia klacz zimnokrwistą.

W programie hodowlanym z 2007 roku podano, że w połowie 
poprzedniego stulecia było 17 rodzin żeńskich, jednak trzy przestały 
istnieć. Trudno stwierdzić, które trzy rodziny twórcy programu mieli 
na myśli, gdyż wiele klaczy mogło założyć swoje rodziny w tamtym 
okresie.
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W programie hodowlanym z 2007 roku sprecyzowano także, jakie 
imiona powinny nosić konie urodzone w Polsce od sprowadzonych 
z zagranicy matek. Imiona koni z rodzin wywodzących się z Czech 
powinny zaczynać się na literę D, ze Słowacji – na literę K, z Węgier – na 
literę M, z Rumunii – na literę R. W 2019 roku, gdy ogłoszono uznanie 
ukraińskiej księgi stadnej przez HIF, postanowiono także, że rodzinom 
koni wywodzącym się z Ukrainy będą nadawane imiona na literę U.

W programie hodowlanym z 2014 roku wprowadzono nowy prze-
pis: imię konia nie powinno powtarzać się wcześniej niż po upływie 
20 lat. Z pewnością mogłoby ułatwić to w przyszłości identyfika-
cję koni. Przepis ten jednak nie jest rygorystycznie przestrzegany. 
W 2019 roku dodano jeszcze, że koniom nie można nadawać imion 
założycieli rodów męskich i rodzin żeńskich.

Od 2005 roku ogiery wpisane do księgi do końca roku kalenda-
rzowego, w którym kończą 5 lat, muszą zaliczyć zasadniczą próbę 
dzielności wierzchową lub zaprzęgową. Jak podaje Gibała [2009], 
w latach 2007–2008 poddano próbom 76 ogierów. Po ukończeniu 
4 roku życia ogiery mogą brać udział w konkursach kwalifikacyjnych 
do Ogólnopolskiego Czempionatu Użytkowego. Od 2014 roku także 
klacze muszą zaliczyć zasadniczą próbą dzielności. Mają na to nieco 
więcej czasu, bo do końca roku kalendarzowego w którym kończą 
7 lat. Jednak na początku 2018 roku, Polski Związek Hodowców Koni 
zdecydował się przedłużyć ten termin o rok, ponieważ u hodowców 
znajdowało się aż 58 klaczy, które nie zdążyły zdać próby w terminie.

W polowej wstępnej próbie dzielności, przeprowadzanej zarówno 
pod siodłem, jak i w zaprzęgu, koń może wziąć udział w wieku co 
najmniej 30 miesięcy. Pokonuje wtedy dystans 150–200 m po trasie 
o naturalnym podłożu (ziemnym lub trawiastym) w dwóch równo-
ległych odcinkach po 75–100 m. Ocena dokonywana jest w dwóch 
nawrotach. Najpierw cały dystans koń z jeźdźcem lub z zaprzęgiem 
pokonuje stępa, a następnie, po tej samej trasie, kłusem (ocena za 
stęp i kłus wynosi do 10 punktów za każdy ruch – żeby zaliczyć próbę, 
koń musi zdobyć minimum 6). Komisja ocenia również stanie, sposób 
ruszenia z miejsca i zatrzymania się, sposób reakcji na wodze lub lejce, 
posłuszeństwo konia i jego charakter. Ogier, który zaliczy wstępną 
próbę dzielności i uzyska na tej podstawie wpis do księgi, może 
kryć 3 klacze w sezonie, a możliwość krycia nieograniczonej liczby 
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klaczy zyskuje dopiero zaliczając z wynikiem pozytywnym zasadni-
czą polową próbę dzielności (omówioną dalej). Kwalifikację młodych 
ogierów przeprowadza się wyłącznie na przeglądach, gdy istnieje 
możliwość porównania ich na tle co najmniej pięcioogierowej stawki.

Aby koń rasy huculskiej (ogier lub klacz) mógł przystąpić do zasad-
niczej polowej próby dzielności, musi mieć ukończone 36 miesięcy 
życia i zaliczoną z wynikiem pozytywnym polową próbę wstępną. 
W skład próby zasadniczej wchodzą ocena eksterieru i próba tere-
nowa, czyli ścieżka huculska (dokładnie będą opisane później). Alter-
natywą dla ścieżki huculskiej jest próba zaprzęgowa. Składa się ona 
z czterech elementów przeprowadzanych w następującej kolejności: 
zręczność powożenia na placu z przeszkodami (8 przeszkód, do 40 
punktów), ruch w kłusie na dystansie 1 km (do 15 punktów), ruch 
w stępie na dystansie 500 m (do 20 punktów), badanie tętna i odde-
chu po upływie 30 minut od zakończenia stępowania (do 5 punktów). 
Do próby zaprzęgowej najczęściej zgłaszane były ogiery zakwalifiko-
wane do Stad Ogierów (prywatni hodowcy preferują ścieżkę hucul-
ską). Warunkiem zdania próby dzielności jest uzyskanie wyniku mini-
mum 95 punktów dla ogierów i minimum 85 punktów dla klaczy na 
130 możliwych (50 za ocenę eksterieru i 80 za próbę użytkowości).

Najwyższym poziomem oceny koni huculskich jest Ogólnopolski 
Czempionat Użytkowy (od 2017 roku nazwany Mistrzostwami Polski 
Koni Rasy Huculskiej), składający się z oceny pokroju i próby pod 
siodłem (rajd i ścieżka huculska).

Jackowski [2001c] pisał, że trudno już dociec, kto pierwszy wymy-
ślił ścieżkę huculską jako taką, i przytoczył nazwiska osób, które 
były tym zagadnieniem zainteresowane: on sam – Maciej Jackowski 
(naukowiec, działacz na rzecz hodowli koni huculskich i jeździecki 
sędzia sportowy), Marek Krzemień (fotograf i dziennikarz), Wło-
dzimierz Kario (prezes SKH Gładyszów w  latach 1993–2006), 
Andrzej Goraus (dyrektor Stada Ogierów Klikowa od 1988 roku do 
momentu likwidacji stada w 2010 roku), oraz Władysław Mróz (ini-
cjator imprez turystycznych z udziałem hucułów). Krzemień [2013] 
twierdzi, że idea zrodziła się podczas pierwszego kursu Przewod-
ników Górskiej Turystyki Jeździeckiej PTTK, zorganizowanego 
w Gładyszowie w 1990 roku. Poszukiwano odpowiedniej formy 
egzaminów praktycznych, ponieważ ludzie, którzy mieli później 
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prowadzić jadących wierzchem turystów, nie powinni mieć proble-
mów z pokonywaniem przeszkód terenowych. Krzemień zapropono-
wał test, w którym na małym powierzchniowo terenie znajdowałoby 
się jak najwięcej, możliwie najtrudniejszych, przeszkód terenowych, 
z którymi można się spotkać na górskich szlakach. W pobliżu stad-
niny znaleziono odpowiedni wąwóz (stromy zjazd i stromy podjazd), 
na którego dnie płynął potok (przejazd przez wodę). W pobliżu nie 
brakowało też przeszkód terenowych takich jak powalone drzewa 
lub nisko wiszące gałęzie. Dobudowano jeszcze kładkę i równoważnię.

Prapoczątki ścieżki huculskiej można również wiązać z bada-
niami dotyczącymi użytkowania hucułów prowadzonymi przez 
Katedrę Hodowli Koni Akademii Rolniczej w Krakowie. Podczas 
obserwacji i doświadczeń nad ruchem hucułów (oceniano chody 
koni prezentowanych w ręku, pod siodłem i w zaprzęgu oraz skoki 
luzem i pod jeźdźcem) próbowano ustalić pewien charakterystyczny 
czynnik określający specyfikę użytkowania konia huculskiego. Bada-
nia te były prowadzone w Gładyszowie w latach 1992–1993. Zaczęto 
się zastanawiać, do jakich celów ma służyć koń huculski. Wtedy też 
powstała idea próby dzielności hucuła, mierzonej również poprzez 
ocenę jego przydatności do turystyki górskiej.

Jackowski [2002b] uważa, że nazwę „ścieżka huculska” wymyślił 
Władysław Mróz, ponieważ to określenie w jego stylu.

Po raz pierwszy ścieżka huculska została rozegrana w 1995 roku 
podczas Hubertusa w SKH Gładyszów. Miała charakter pokazowo-

-zabawowy. Od następnego roku stadnina w Gładyszowie stała 
się organizatorem corocznej imprezy będącej swoistym świętem 
hucułów – Dni Huculskich, odbywających się zazwyczaj w połowie 
września202. Pierwsza odsłona imprezy w 1996 roku została później 
nazwana II Dniami Huculskimi (przez parę pierwszych lat imprezy 
nie numerowano), tym samym o rok wcześniejszy Hubertus należy 
poniekąd traktować jako ich pierwszą edycję. Zresztą w czasie 
II Dni Huculskich odbyła się też gonitwa za lisem. Dopiero później 
Dni Huculskie i Hubertus rozdzielono na dwie imprezy.

202 Raz, w 2003 roku, zorganizowano Dni Huculskie na początku października, co 
miało związek z terminem premiery filmu „Stara baśń” (19 września), w którym wystę-
powały konie z Gładyszowa, i wizytą na Dniach Huculskich jego reżysera, Jerzego 
Hoffmana.
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Przez wiele lat gospodarzem Dni Huculskich był Włodzimierz 
Kario, choć pomysł organizacji takiej imprezy według Deszczyńskiej 
[2014b] należał do Stanisława Pasonia. Z powodu braku odpowied-
niego miejsca w stadninie przez pierwszych kilka lat odbywały się 
one na terenie tzw. Starej Cegielni w dużej mierze na prywatnej 
ziemi Włodzimierza Kario. W 2001 roku Dni Huculskie po raz pierw-
szy zostały zorganizowane w nowym obiekcie stadniny w Regietowie.

W tym też roku w trakcie imprezy ustanowiono rekord w liczbie 
koni zaprzęgniętych do jednego pojazdu. Sprzęgnięto w czwórkach 32 
konie, czyli 31 hucułów (Jagódka, Pamiątka, Wygnanka, Wizir, Grafina, 
Ożanka, Spisa, Fikcja, Iwa, Pamela, Murawa, Fryga, Popielatka, Jodełka, 
Salamandra, Florynka, Prosta, Luna, Agafia, Pepsi, Nektarynka, Szum-
na, Gapa, Westa, Nadia, Pręga, Pożoga, Wist, Lizus, Nobel, Liściak) i ko-
nika polskiego Papaj, bijąc w ten sposób rekord Guinnessa. Długość 
zaprzęgu wynosiła 28 metrów, a długość lejcy do pierwszej czwórki – 
31 metrów (ogółem całość lejcy wyniosła 150 metrów). Lejce w czwór-
kach spięto w systemie bałagulskim. Pojazd (dyliżans) ważył 1200 kg. 
Zaprzęg w stępie i kłusie przejechał około 2 kilometrów (dwa okrąże-
nia po pastwisku). Powoził nim koniuszy ze stadniny Janusz Micha-
lak, a pomocnikami powożącego byli Stefan Fil i Andrzej Peregrym.

W 1997 roku swoich sił w ścieżce huculskiej w czasie Dni Hucul-
skich próbował kuc feliński. W 1998 roku w rajdzie startowały także 
duże konie. W 2000 i 2005 na trasie ścieżki i rajdu pojawiły się koniki 
polskie. Ponadto w towarzyszących imprezie amatorskich zawodach 
w powożeniu od pierwszej edycji do 2006 roku brały udział duże 
konie, a w latach 2004 – 2005 także koniki polskie. Częstymi gośćmi 
na zawodach są również konie z zagranicy – z Węgier (fotografia 65), 
Czech, Słowacji i Austrii (fotografia 66).

W 1996 roku ścieżkę huculską, po raz pierwszy rozgrywaną jako 
oficjalny konkurs, wygrała klacz Powiastka Khc 302 (Margiel – Rabka 
po Luzak), jasnogniada z odmianami (gwiazdka, obie tylne nogi białe), 
urodzona w 1990 roku w SK Siary (fotografia 67).

W 1997 roku w trakcie III Dni Huculskich ścieżkę rozegrano jako 
część czempionatu użytkowego. Od tego czasu ścieżka jest rozgry-
wana, z różnymi zmianami i poprawkami w przepisach, właśnie jako 
część czempionatu. Dane zwycięskich koni ze ścieżki z Dni Hucul-
skich umieszczono w tabeli 32.
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W 1998 roku trasę ścieżki podzielono na trzy etapy o wzrastają-
cym stopniu trudności. Do czempionatu liczone były wyniki tylko 
z etapu pierwszego. Dalsze etapy można uznać za przyczynek do 
trudniejszej wersji ścieżki, rozgrywanej jako niewchodząca w skład 
czempionatu ścieżka sportowa (bez górnej normy czasu) prawdopo-
dobnie od 2003 roku.

Fotografia 65. 
Skarogniada klacz 
Polan Ékes (Rapsod – 
Hroby Cybnybrü 
po Hroby XXI-32 Donci), 
urodzona w 2005 roku 
na Węgrzech. Na zdjęciu 
w trakcie pokonywania 
równoważni podczas 
XIV Dni Huculskich 
w 2008 roku. W ścieżce 
huculskiej startowała 
gościnnie poza kon-
kursem (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 66. 
Ciemnogniadosrokaty wa-
łach Nimbus (Agat – Negura 
po Luzak), urodzony w 2003 
roku u Christine Jansen 
w Achenkirch w Austrii. 
Jest to syn sprzedanego do 
Austrii gniadosrokatego 
ogiera Agat (Jaśmin – Agara 
po Ousor I), urodzonego 
w 1996 roku w SKH Głady-
szów. Na zdjęciu Nimbus 
pod Theres Huber, przed 
przeszkodą stanowiącą 
połączenie kładki na pod-
wyższeniu i firanki podczas 
XIV Dni Huculskich w 2008 
roku. W ścieżce huculskiej 
startował gościnnie poza 
konkursem (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 67. 
Jasnogniada klacz 
Powiastka Khc 302 
(Margiel – Rabka po Luzak), 
urodzona w 1990 roku, 
zwyciężczyni pierwszej 
ścieżki huculskiej rozegra-
nej jako konkurs sportowy 
w 1996 roku w Gładyszo-
wie. Zgrubienie na prawym 
nadgarstku jest wynikiem 
kontuzji, która wyłączyła 
ją z użytkowania wierz-
chowego (fot. Małgorzata 
Serafin-Kozyra)

Fotografia 68.  
Gniadosrokaty ogier Tuhaj-Bej Khc 297 (Puszczyk – Terka po Trop) dosiadany przez Zbigniewa Żurawicza podczas 
I Memoriału Jaśmina w Bukowej Małej w 2007 roku w rzędzie westernowym (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 69.  
Eliminacyjne ścieżki huculski odbywały się kiedyś w bardzo spartańskim warunkach. W Chmielewie 
w2011 roku nie było żadnych udogodnień dla publiczności (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 70.  
Przejazd na oklep 
podczas I Memoriału 
Jaśmina w Bukowej 
Małej w 2007 roku 
(fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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rok płeć imię konia rodzice maść rok ur. hodowca

1997 kl. Sewilla Neszor – Prymulka gn. 1992 SK Siary

1998 og. Piast Rygor – Przylaszczka gn.sr. 1993 ZZD Odrzechowa

1999
kl. L-Ofelia Rewir – Laszka kara 1994 SKH Gładyszów

kl. Pianka Luzak – Pożoga mysz.sr. 1987 SK Siary

2000 kl.
Rumia

(Hroby XXI-76)
Hroby XXI – Prislop IX-63 mysz. 1996

SK Łuczyna
(Rumunia)

2001 wał. Wigor Wabigon – Pigwa c.mysz. 1994 Stanisław Myśliński

2002 kl. Lawenda Rewir – Salamandra gn.sr. 1998 SKH Gładyszów

2003
kl. Borta Jaśmin – Pardwa gn. 1988 SK Siary

kl. A-Rosa Olaf – Rebelia c.mysz.sr. 2000 Piotr Iskrzycki

2004 kl. Hewia Olaf – Hurma gn.sr. 2001 Zbigniew Radziejewski

2005 kl. Wega Szatyn – Wesołka c.mysz. 2002 Janusz Szajna

2006 kl. Agnes Olaf – Anda c.gn.sr. 2000 Piotr Iskrzycki

2007 wał. Agar Hroby XXI-50 – Alaska ex Nelka kaszt. 2001 SKH Gładyszów

2008 og. Pac Rygor – Smolna c.mysz. 2003 Stanisław Myśliński

2009 kl. Pralinka Jaśmin – Powiastka gn. 1999 SKH Gładyszów

2010 og. Olgierd-O Lotnik – Oliwia gn. 2006 ZZD Odrzechowa

2011 og. Oficer Puszkar – Olszanica gn. 2005 Józef Babiś

2012 kl. Polatucha Rygor – Hawajka c.mysz. 2006 Teresa Berkan-Roman

2013 kl. Opończa Piaf – Olsza j.gn.sr. 2003 SKH Gładyszów

2014 kl. Forteca Rewir – Fryga j.gn.sr. 2008 SKH Gładyszów

2015 kl. Auna Wantos – Aula gn. 2008 Teresa Hołubowicz

2016 kl. Lotka Neszor – Lilijka gn. 2007 Stanisław Gajewski

2017 kl. Leksja-O Ważniak – Lemona gn. 2004 ZZD Odrzechowa

2018 og. Ozi Wikt – Oktawia gn. 2007 Elżbieta Wałaszek

2019 og. Pączek Natan – Pantera buł. 2013 Tadeusz Pędzioł

Tabela 32. 
Zwycięzcy ścieżki huculskiej w ramach 
czempionatu użytkowego
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W pierwszym czempionacie zwycięzcę wyłoniono systemem pu-
charowym. Za uplasowanie się na konkretnych miejscach w poszcze-
gólnych konkurencjach przyznawane były punkty rankingowe, taka 
sama liczba za dane miejsce we wszystkich konkurencjach.

Od 2001 roku w czempionacie użytkowym w Gładyszowie mogą 
brać udział tylko te konie, które zakwalifikowały się do niego w cza-
sie eliminacji rozgrywanych wiosną i latem w różnych miejscach 
Polski. Do zakwalifikowania się wystarczy odpowiednio dobry 
wynik w trakcie jednych z eliminacji, można natomiast brać udział 
w wielu, a przy układaniu rankingu zawsze brany jest pod uwagę 
tylko najlepszy wynik. Celem prowadzenia rankingu było wyłonie-
nie 40 koni z najlepszymi wynikami w sezonie (choć w pierwszym 
roku obowiązywania eliminacji w czempionacie wystartowały tylko 
24 konie), a od 2016 roku jest wyłonienie 50 koni. Konie te uzyskują 
prawo startu w Ogólnopolskim Czempionacie Użytkowym Koni 
Rasy Huculskiej podczas Dni Huculskich. Jeśli któryś z nich zosta-
nie wycofany ze startu, prawo wzięcia udziału w czempionacie uzy-
skuje najlepszy koń z listy rezerwowej. Na liście rezerwowej znajduje 
się 10 koni (do 2015 roku miejsca 41 – 50 w rankingu, od 2016 roku 
miejsca 51 – 60). Hucuły z dalszych miejsc nie mogą wziąć udziału 
w czempionacie, nawet jeśli zostanie wycofanych więcej niż dziesięć 
koni. Od 2006 ogólnopolski ranking publikowany jest w Internecie. 
Początkowo miejsca w rankingu ustalano, sumując wynik punktowy 
z oceny płytowej i ścieżki huculskiej. 

Od 2011 roku z punktami ze ścieżki sumuje się połowę wyniku 
punktowego z płyty. Od 2017 roku w czempionacie użytkowym 
w Gładyszowie mogą brać udział tylko konie polskiej hodowli. Nie 
wydaje się to słuszną decyzją, ponieważ w Polsce i tak znajduje się 
bardzo mało koni urodzonych za granicą, w innych krajach konie 
też najczęściej nie przechodzą tak rozbudowanych prób dzielności, 
tak więc nie zagrażają polskim koniom jako konkurenci do zwycię-
stwa na zawodach, a wymagają sprawdzenia użytkowości. Ponadto, 
z biegiem lat i tak słabnie zainteresowanie widzów i zawodników 
gładyszowską imprezą (co może mieć związek z jej coraz mniej roz-
budowaną oprawą). Tym bardziej więc, nie powinno się jej zamykać 
dla obcych rodowodowo koni. Zmniejsza to bowiem jej znaczenia 
i sprawia, że zawody odbywają się w stałym gronie, bez „nowej krwi”, 



486

która w przypadku tak mało licznej i wciąż niestety mało znanej rasy 
jest bardzo potrzebna.

W trakcie imprez towarzyszących eliminacjom często rozgry-
wane są także różnorodne konkursy dla koni huculskich, na przy-
kład ścieżka huculska w wersji sportowej, konkursy skoków, kon-
kursy powożenia i wyścigi. W tabeli 33 zestawiłam listę imprez 
kwalifikacyjnych wraz z informacją o towarzyszących im konkur-
sach dodatkowych. Istnieje możliwość, że lista nie jest kompletna 
i zwłaszcza w dawniejszych latach może jakichś imprez lub konkur-
sów brakować.

Obecnie czempionat użytkowy również składa się z trzech części. 
Nigdy nie mogły w nim brać udziału klacze wysokoźrebne, w 2009 roku 
sprecyzowano, że klacze mogły brać udział w czempionacie do 
6 miesiąca ciąży, a w 2010 roku stwierdzono, że do 5 miesiąca ciąży.

Pierwszą z nich jest ocena eksterieru przez komisję sędziowską 
według regulaminu wystawowego. Typ, budowa, ruch (stęp i kłus) 
oraz wrażenie ogólne (prezentacja i pielęgnacja) oceniane są w skali 
od 0 do 10 punktów przez komisję sędziowską. Do 2004 roku stęp 
i kłus były oceniane łącznie, i tym samym koń mógł zdobyć maksy-
malnie 40 punktów. Od 2005 roku stęp i kłus są oceniane oddzielnie, 
więc koń może zdobyć maksymalnie 50 punktów. W taki sam spo-
sób konie są oceniane podczas zasadniczej polowej próby dzielno-
ści. W 2006 roku sprecyzowano, że w przypadku takiej samej liczby 
punktów o pierwszym miejscu decyduje liczba punktów za typ, 
a kiedy i ta jest taka sama, za ruch (stęp i kłus).

Drugą częścią czempionatu jest rajd rozgrywany na trasie 15–20 km. 
Do 2011 roku obowiązywała prędkość 8–14 km/h, w 2012 roku zmie-
niono ją na 8–10 km/h , a w 2016 roku – na 9–11 km/h, a w 2019 roku na 
10–12 km/h. Od 2013 roku przejazd szybszy lub wolniejszy o więcej niż 
2 km/h powoduje eliminację zawodnika. A jeżeli zawodnik nie zmie-
ści się w wyznaczonym tempie, ale nie przekroczy granicy 2 km/h, 
karany jest 1 punktem karnym. W 2005 roku sprecyzowano, że trasę 
próby kondycyjnej zamyka odcinek kontrolny wynoszący 2 km, który 
zawodnicy muszą pokonać wierzchem (na trasie rajdu dozwolone 
jest prowadzenie konia) w stępie lub kłusie, w przeciwnym wypadku 
dostawali 20 punktów karnych, od 2009 roku 5 punktów karnych, a od 
2012 roku 2 punkty karne. Do 2008 roku tętno konia musiało spaść do 
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64 uderzeń na minutę w ciągu co najwyżej 30 minut od chwili prze-
kroczenia linii mety. W czasie tych 30 minut, w dowolnym momencie, 
ale nie później niż w 30 minucie, zawodnik mógł zgłosić konia do bada-
nia weterynaryjnego. Jeżeli tętno konia było za wysokie, zawodnik 
mógł przystąpić do badania powtórnie po kilku-kilkunastu minutach. 
Jeżeli jednak tętno konia nie spadło do wyznaczonej normy w ciągu 
30 minut, następowała dyskwalifikacja. Od 2009 roku czas na zgłosze-
nie do badania skrócono do 20 minut. Od 1998 roku za udział w rajdzie 
można zdobyć maksymalnie 80 punktów. Przyznawane są one pod-
czas oceny weterynaryjnej. Mogą zostać pomniejszone o ewentualne 
punkty karne za rozbieżność z normą czasu (zawodnik musi przeje-
chać linię mety w wyznaczonym czasie z dokładnością do 1 minuty). 
Zasady punktowania rajdu często się zmieniały. W latach 2006–2008 
oceniane były: stan błon śluzowych, poziom odwodnienia, wypełnie-
nie naczyń włosowatych, perystaltyka jelit i ruch konia po wysiłku. 
Za każdą cechę można było maksymalnie zdobyć 10 punktów, co razem 
dawało 50, jakkolwiek uzyskane punkty były dodatkowo przemna-
żane (50 punktów zamieniało się w 80 i zgodnie z tą proporcją suma 
punktów zdobytych przez konia odpowiednio rosła). W 2009 roku 
oceniane były czas wejścia na bramkę weterynaryjną (im wcześniej, 
tym lepiej), poziom odwodnienia i ruch konia po wysiłku. Za każdą 
cechę można było zdobyć maksymalnie 5 punktów, które potem prze-
mnażano przez współczynnik uzależniony od średniej prędkości na 
trasie (od 0,8 do 1,4). Łącznie, przy najwyższym współczynniku, można 
więc było zdobyć maksymalnie 21 punktów. Te punkty, tak jak w przy-
padku wcześniej obowiązujących zasad, były na koniec dodatkowo 
przemnażane (21 punktów zamieniało się w 80 i zgodnie z tą proporcją 
suma punktów zdobytych przez konia odpowiednio rosła). W latach 
2010–2011 oceniane były czas wejścia na bramkę weterynaryjną, poziom 
odwodnienia i ruch konia po wysiłku, za które można było zdobyć 
maksymalnie po 5 punktów. Dodatkowo przeprowadzano test Rid-
geway’a203, za wynik którego można było zdobyć od -2 do +2 punktów.  

203 Przy badaniu koń kłusuje w ręku przez około 25 sekund, a po minucie ponow-
nie kontrolowane jest tętno. U dobrze przygotowanych koni tętno po kłusie na tak 
krótkim dystansie spada od razu do poziomu sprzed kłusa lub jeszcze niżej. Wzrost 
tętna sugeruje natomiast nieprawidłowe przygotowanie konia do rajdu i jego zmęcze-
nie w chwili badania.
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rok miejsce nazwa imprezy konkursy dodatkowe

2001
Regietów,

SKH Gładyszów
II Majówka w Regietowie ?

Rudawka Rymanowska Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim ?

2002
Regietów,

SKH Gładyszów
III Majówka w Regietowie skoki, ścieżka sportowa

Rudawka Rymanowska II Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim ?

2003
Regietów, 

SKH Gładyszów
IV Majówka w Regietowie ścieżka sportowa

Rudawka Rymanowska III Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim rajd, powożenie pary – kegle

2004

Regietów, 
SKH Gładyszów 

V Majówka w Regietowie ścieżka sportowa

Rudawka Rymanowska IV Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim rajd

Rawa Mazowiecka
Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Czempionatu Koni Huculskich

ścieżka sportowa

2005
Regietów, 

SKH Gładyszów 
VI Majówka w Regietowie skoki

Rudawka Rymanowska V Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim rajd, próba dzielności

2006

Regietów, 
SKH Gładyszów 

VII Majówka w Regietowie skoki

Nielepice Turystyczny Turniej Konia Huculskiego skoki, ścieżka sportowa, rajd

Sielec I Świętokrzyska Ścieżka Huculska ścieżka sportowa

Janów-Grodziec II Wielkopolski Czempionat Hodowlany próba dzielności

Polana Bieszczadzki Czempionat Koni Huculskich próba dzielności

Rudawka Rymanowska VI Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim próba dzielności

2007

Regietów, 
SKH Gładyszów 

VIII Majówka w Regietowie skoki, próba dzielności

Nielepice Turystyczny Turniej Konia Huculskiego skoki, ścieżka sportowa, rajd

Sielec II Świętokrzyska Ścieżka Huculska skoki, ścieżka sportowa, próba dzielności

Janów-Grodziec III Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich  ?

Bukowa Mała I Memoriał Jaśmina
skoki, ścieżka sportowa, rajd, wyścig, 

pony games dla dzieci, próba dzielności

Plecka Dąbrowa Ścieżka Huculska Ziemi Kutnowskiej  ?

Rawa Mazowiecka
Eliminacje do Ogólnopolskiego 
Czempionatu Koni Huculskich

skoki, ścieżka sportowa, próba dzielności

Polana Bieszczadzki Czempionat Koni Huculskich  ?

Rudawka Rymanowska VII Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim skoki, próba dzielności

Tabela 33. 
Spis imprez eliminacyjnych i towarzyszących im 
dodatkowych konkursów dla koni huculskich
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rok miejsce nazwa imprezy konkursy dodatkowe

2008

Regietów, 
SKH Gładyszów 

IX Majówka w Regietowie skoki, próba dzielności

Sielec
III Świętokrzyska Ścieżka Huculska 

„Z hucułem na wakacje”
skoki, wyścig

Hawłowice Zajazd Huculski  ?

Janów-Grodziec IV Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich  ?

Bukowa Mała II Memoriał Jaśmina skoki, ścieżka sportowa, wyścig

Plecka Dąbrowa II Ścieżka Huculska Ziemi Kutnowskiej  ?

Rudawka Rymanowska VIII Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

2009

Nielepice Turystyczny Turniej Konia Huculskiego próba dzielności

Regietów, 
SKH Gładyszów 

X Majówka w Regietowie
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Sielec
IV Świętokrzyska Ścieżka Huculska 

„Z hucułem na wakacje”
 skoki

Janów-Grodziec V Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielności

Hawłowice II Zajazd Huculski skoki, ścieżka sportowa, próba dzielności

Bukowa Mała III Memoriał Jaśmina skoki, próba dzielności

Plecka Dąbrowa III Ścieżka Huculska Ziemi Kutnowskiej próba dzielności

Rudawka Rymanowska IX Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim
skoki, powożenie pary – kegle, 

wyścig, próba dzielności 

2010

Chmielewo
II Mazowiecka Ścieżka Huculska 
„Z Hucułem przez Dolinę Narwi”

próba dzielności

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XI Majówka w Regietowie
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Sielec
V Świętokrzyska Ścieżka Huculska 

„Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – kegle, 

wyścig, próba dzielności 

Hawłowice III Zajazd Huculski
skoki, powożenie pary – kegle, 

ścieżka sportowa, próba dzielności 

Plecka Dąbrowa Ścieżka Huculska Ziemi Kutnowskiej próba dzielności

Nielepice Turystyczny Turniej Konia Huculskiego próba dzielności

Rudawka Rymanowska X Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim
skoki, powożenie pary – kegle, 

wyścig, próba dzielności 
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rok miejsce nazwa imprezy konkursy dodatkowe

2011

Regietów,
SKH Gładyszów 

XII Majówka w Regietowie próba dzielności

Sielec
VI Świętokrzyska Ścieżka Huculska 

„Z hucułem na wakacje”
powożenie pary – kegle, ścieżka 

sportowa, próba dzielności

Hawłowice IV Zajazd Huculski
skoki, powożenie pary – kegle, 

ścieżka sportowa

Bukowa Mała IV Memoriał Jaśmina
skoki, próba dzielności, 

klasyfikacja ogólna

Plecka Dąbrowa Ścieżka Huculska Ziemi Kutnowskiej próba dzielności

Nowa Łomnica I Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej próba dzielności

Chmielewo
III Mazowiecka Ścieżka Huculska 
„Z Hucułem przez Dolinę Narwi”

próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XI Pożegnanie Wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Boguszynek
VI Wielkopolski Czempionat 

Konia Huculskiego
próba dzielności

2012

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XIII Majówka w Regietowie
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Sielec
VII Świętokrzyska Ścieżka Huculska 

„Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Hawłowice V Zajazd Huculski im. Józefa Babisia
skoki, powożenie pary – kegle, 

ścieżka sportowa, próba dzielności

Chmielewo
IV Mazowiecka Ścieżka Huculska 
„Z Hucułem przez Dolinę Narwi”

próba dzielności

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa próba dzielności

Bukowa Mała V Memoriał Jaśmina ścieżka huculska dla młodych jeźdźców

Nowa Łomnica II Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XII Pożegnanie Wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Boguszynek
VII Wielkopolski Czempionat 

Konia Huculskiego
próba dzielności

2013

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XIV Majówka w Regietowie
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Sielec
VIII Świętokrzyska Ścieżka Hucul-

ska „Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Chmielewo
V Mazowiecka Ścieżka Huculska 
„Z Hucułem przez Dolinę Narwi”

skoki, próba dzielności

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa skoki, próba dzielności

Nowa Łomnica III Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XIII Pożegnanie Wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Boguszynek VIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielności
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rok miejsce nazwa imprezy konkursy dodatkowe

2014

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XV Majówka w Regietowie
skoki, skoki juniorzy, powożenie 

pary – kegle, próba dzielności 

Sielec
IX Świętokrzyska Ścieżka Hucul-

ska „Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Hawłowice VI Zajazd Huculski im. Józefa Babisia
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Chmielewo
VI Mazowiecka Ścieżka Huculska 
„Z Hucułem przez Dolinę Narwi”

skoki, próba dzielności

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa powożenie pary – kegle, próba dzielności 

Nowa Łomnica IV Ścieżka Huculska Ziemi Kłodzkiej próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XIV Pożegnanie Wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Boguszynek
IX Wielkopolski Czempio-

nat Konia Huculskiego 
próba dzielności, rajd

2015

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XVI Majówka w Regietowie próba dzielności

Sielec
X Świętokrzyska Ścieżka Hucul-

ska „Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Hawłowice VII Zajazd Huculski im. Józefa Babisia
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Warszawa Białołęka VII Mazowiecki Weekend z Hucułem 
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa skoki, próba dzielności

Boguszynek X Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XV Pożegnanie wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

2016

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XVII Majówka w Regietowie próba dzielności

Sielec
XI Świętokrzyska Ścieżka Hucul-

ska „Z hucułem na wakacje”
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Warszawa Białołęka VIII Mazowiecki Weekend z Hucułem 
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa 
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Młodzikowo XI Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XVI Pożegnanie wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – kegle
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rok miejsce nazwa imprezy konkursy dodatkowe

2017

Zalutyń
Kwalifikacje do Mistrzostw Polski 

Koni Rasy Huculskiej
skoki, próba dzielności

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XVIII Majówka w Regietowie
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności

Warszawa Białołęka IX Mazowiecki Weekend z Hucułem
skoki, powożenie pary – 
kegle, próba dzielności 

Kołaczyce
VII Galicyjskie Lato z Koniem – 

Koń przyciąga i inspiruje
skoki, powożenie pary – kegle

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa 
skoki, skoki juniorzy, powożenie pary – 

kegle, ścieżka huculska dla dzieci

Młodzikowo XII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielności

Rudawka Rymanowska
XVII Pożegnanie wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, powożenie pary – kegle, 

ścieżka huculska dla dzieci

2018

Regietów, 
SKH Gładyszów 

XIX Majówka w Regietowie próba dzielności

Filice ? próba dzielności

Rzeszotary Z Hucułem do Krakowa 
skoki, skoki juniorzy, ścieżka huculska 

dla dzieci, powożenie pary – kegle 

Chorzów Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej próba dzielności, powożenie pary – kegle

Kołaczyce
VIII Galicyjskie Lato z Koniem – 

Koń przyciąga i inspiruje

skoki, powożenie pary – kegle dla 
dzieci, powożenie pary – kegle, 

powożenie pary – pełny konkurs 

Racot XIII Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich
próba dzielności, ścieżka 

huculska dla dzieci

Rudawka Rymanowska 
XVIII Pożegnanie wakacji 

w Rudawce Rymanowskiej
skoki, zaprzęgi, ścieżka 

huculska dla dzieci

2019

Regietów, SKH Gładyszów XX Majówka w Regietowie
skoki, skoki juniorzy, powożenie 

pary – kegle, ścieżka huculska 
dla dzieci, próba dzielności

Chorzów Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej próba dzielnoości

Rzeszotary VIII Zawody Konne „Z Hucułem do Krakowa" 
skoki, skoki juniorzy, powożenie pary – 

kegle, ścieżka huculska dla dzieci

Racot XIV Wielkopolski Czempionat Koni Huculskich próba dzielnoości

Rudawka Rymanowska
XIX Regionalny Czempionat Hodowlany 

i Użytkowy Koni Rasy Huculskiej 
skoki, powożenie pary – kegle, 

ścieżka huculska dla dzieci
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Dalsze procedury przeprowadzano tak samo jak poprzednio, czyli 
z mnożnikiem prędkości na trasie (od 0,8 do 1,4), co daje maksymalny 
możliwy wynik równy 23,8, który następnie zmieniał się w 80 i zgod-
nie z tą proporcją przeliczano punkty konia. W 2012 roku procedurę 
przyznawania punktów nieco uproszczono – oceniane były czas 
wejścia na bramkę weterynaryjną, ruch konia po wysiłku i pręd-
kość na mecie. Za każdą cechę można było maksymalnie zdobyć 
3 punkty (czyli łącznie 9, które następnie zamieniano w 80 i zgodnie 
z tą proporcją przeliczano punkty konia). Od 2017 roku za czas wej-
ścia na bramkę można zdobyć 8 punktów, za ruch – 4, a za prędkość 
także – 8 (czyli łącznie 20, które następnie zmienia się w 80). Jeżeli 
kilku zawodników uzyskało taki sam wynik punktowy, o miejscach 
zajętych w rajdzie decydował czas wejścia na bramkę weteryna-
ryjną. Dane koni, które zwyciężyły w rajdzie rozgrywanym w trakcie 
Dni Huculskich, umieszczono w tabeli 34. Niestety, nie udało mi się 
skompletować danych ze wszystkich lat. W 2008 roku rajdu nie roze-
grano z powodu silnego deszczu padającego przez cały czas trwania 
imprezy.

W czasie konkursów eliminacyjnych rajd z reguły nie jest roz-
grywany.

Trzecią część czempionatu stanowi ścieżka huculska. Począt-
kowo na trasie ścieżki musiało znaleźć się minimum 9 przeszkód. 
Obowiązkowe były: równoważnia, bramka z „firankami” (zawieszo-
nymi w niej kolorowymi tasiemkami), kłody, przejazd przez głęboką 
wodę, stromy zjazd, stromy podjazd, ciasny przejazd, skok posłuszeń-
stwa204 i „kałuża”. W roku 2000 uznano, że na ścieżce powinno być od 
12 do 15 przeszkód. W 2004 roku (lub nieco wcześniej, nie udało mi się 
ustalić konkretnej daty) wprowadzono zasadę, że ścieżka ma skła-
dać się z 16 przeszkód (12 przeszkód obowiązkowych do zbudowa-
nia i 4 wybrane przez organizatora z listy 12 przeszkód dowolnych). 
Ta zasada nadal obowiązuje w zasadniczej polowej próbie dzielności, 
natomiast w ścieżkach eliminacyjnych i czempionacie obowiązywała 
do roku 2008. Od 2009 roku liczbę przeszkód zwiększono do mini-
mum 20 (12 obowiązkowych, maksymalnie 5 wymyślonych przez 

204 Skok posłuszeństwa – bardzo wąska przeszkoda sprawiająca dla konia wraże-
nie, że łatwiej ją ominąć, niż przeskoczyć. Pozwala sprawdzić, czy koń w pełni poddaje 
się woli jeźdźca.
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gospodarza ścieżki205, pozostałe z listy 12 przeszkód dowolnych). 
W 2014 roku ustalono, że przeszkód powinno być 20–25 (12 obowiąz-
kowych, maksymalnie 8 wymyślonych przez gospodarza ścieżki, 
pozostałe z listy przeszkód dowolnych), natomiast w konkursie 
finałowym liczba przeszkód może być zwiększona do maksymalnie 
30. Od 2016 roku liczba przeszkód skokowych w kwalifikacjach ogra-
niczona jest do 5, a w konkursie finałowym do 7 sztuk.

Początkowo dystans ścieżki musiał wynosić od 300 do 1000 m. 
W roku 2000 uznano, że trasa ścieżki powinna być nie krótsza niż 
1000 m. W 2004 roku (lub nieco wcześniej, nie udało mi się ustalić kon-
kretnej daty) wprowadzono zasadę, że dystans ścieżek huculskich 
musi wynosić 1500–2000 m. Ta zasada nadal obowiązuje w zasad-
niczej polowej próbie dzielności, natomiast w ścieżkach elimina-
cyjnych i czempionacie obowiązywała do roku 2008. Od 2009 roku 
dystans wydłużono do 2000–3000 m w ścieżkach eliminacyjnych 
i 3000–5000 m w czempionacie. Od 2017 roku dystans w ścieżkach 
eliminacyjnych może wynosić 2000–3500 m.

W czempionacie użytkowym za ścieżkę huculską do zdobycia 
jest maksymalnie 80 punktów. Początkowo ścieżka oceniana była 
albo w punktach bonifikacyjnych, albo punktach karnych, albo 
w przeliczeniu ich na czas przejazdu (decyzja sposobu punktacji 
należała do komisji sędziowskiej i zależała od trudności trasy. Przy 
trasach łatwiejszych preferowany był system przeliczania błędów 
na sekundy karne). Punkty bonifikacyjne przyznawano za: czas 
przejazdu krótszy niż norma czasu (jednak nie krótszy niż 55–60% 
normy w zależności od trudności trasy, za każdą sekundę poniżej 
przyznawano 0,25 punktu karnego). Jackowski [2001c] wspomi-
nał, że w czasie pierwszych zawodów w 1995 roku normę czasu 
ustalono na podstawie jego bardzo szybkiego przejazdu na klaczy 
Powiastka Khc 302 (Margiel – Rabka po Luzak). Ponadto oceniany 
był styl pokonywania przeszkód (od 0 do 5 punktów bonitacyjnych).  

205 Przeszkodami zaproponowanymi przez gospodarza ścieżki huculskiej bywają 
na przykład: slalom pomiędzy sznurami z praniem, przejazd przez dziurę w płocie 
(fotografia 70), perełaz (fotografia 71), zygzak (fotografia 75). Fantazja gospodarza może 
również iść w kierunku estetycznej modyfikacji typowej przeszkody, testującej odwagę 
konia – spotykane są na przykład przeszkody skokowe z doczepionymi motylimi skrzy-
dłami, stylizowane na szyby wiertnicze lub przybierające postać dużych muchomorów, 
kieliszków na podwyższeniu wypełnionych wodą lub miniaturowej chaty (fotografia 69).
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rok płeć imię konia rodzice maść rok ur. hodowca

1997 ? Poker ? ? ? ?

1998 ? ? ? ? ? ?

1999 kl. Alaska ex Nelka Luzak – Nadzieja mysz. 1994 SKH Gładyszów

2000 kl. Piwna (Prislop X-7) Prislop X – Ousor VIII-26 sk.gn. 1996 SK Łuczyna (Rumunia)

2001 kl. Roxana Okoń – Rebelia c.gn.sr. 1997 Piotr Iskrzycki

2002

kl.
Gotka

(Goral XIX-16)
Goral XIX – Prislop VIII-76 sk.gn. 1998 SK Łuczyna (Rumunia)

kl.
Putyra

(Prislop IX-74)
Prislop IX – Pietrosu VIII-67 sk.gn. 1993 SK Łuczyna (Rumunia)

2003 og. Otto Rygor – Otawa c.gn. 2001 ZZD Odrzechowa

2004 kl. Czuha Piast – Czata mysz.sr. 2000 SKH Gładyszów

2005 og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. 1999 ZZD Odrzechowa

2006 wał. Głuszec Okoń – Gotka (Goral XIX-16) sk.gn.sr. 2002 Janusz Szot

2007 og. Afisz Prislop IX-81 – Alaska ex Nelka gn. 2000 SKH Gładyszów

2008 – – – – – –

2009 kl. Juma Puszkar – Jurata gn. 2004 Józef Babiś

2010 wał. Neron Puszkar – Nela br.kaszt. 2003 Józef Babiś

2011 kl. Fala Sonet – Fajka c.gn.sr. 2003 Wojciech Krzyżak

2012 kl. Grabina Fryderyko – Gotka (Goral XIX-16) c.gn. 2006 Janusz Szot

2013 kl. Pamirka Tabun Saracen – Puszcza sk.gn. 2008 Stanisław Myśliński

2014 og. Poter Ousor VIII-50 – Pożoga j.gn. 2003 Stanisław Gajewski

2015 kl. Praga GJ Wtorek – Palestyna mysz.sr. 2010 Jacek Gładkowski

2016 kl. Galera Piaf – Grażda c.mysz. 2008 SKH Gładyszów

2017 kl. Czerszla Waldi – Burka c.mysz. 2008 Danuta Ruta

2018 kl. Leksja-O Ważniak – Lemona gn. 2004 ZZD Odrzechowa

2019 kl. Wiki Lexus – Waszta gn.sr. 2008 Janina Toczyłowska

Tabela 34. 
Zwycięzcy rajdu w ramach 
czempionatu użytkowego
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Punkty karne naliczano za: ominięcie lub niepełne pokonanie 
przeszkody (10 punktów), naprawione pomylenie trasy (pierw-
sze 5 punktów, drugie 10 punktów), upadek jeźdźca lub jeźdźca 
z koniem (pierwszy 10 punktów, drugi 30 punktów), przekroczenie 
normy czasu (0,25 punktu za każdą rozpoczętą sekundę). Elimina-
cją karano niezaliczenie konkretnego procenta przeszkód (począt-
kowo więcej niż 30% przeszkód, później więcej niż 20%), nienapra-
wione pomylenie trasy lub trzecie naprawione, początkowo trzeci, 
a później drugi upadek jeźdźca lub jeźdźca z koniem, przekroczenie 
podwójnej normy czasu. O zwycięstwie decydowała większa liczba 
punktów bonifikacyjnych, mniejsza karnych lub szybszy czas prze-
jazdu, zależnie od obranego systemu oceniania. Przy równej ilości 
punktów o przyznanym miejscu decydowała (w przypadku oceny 
bonifikacyjnej) wyższa ocena za styl, a gdy i ta była taka sama (lub 
w przypadku oceny punktami karnymi) – faktyczny czas przejazdu. 
Od 2000 roku punkty karne odejmuje się od bonifikacyjnych. Jeźdźcy, 
którzy pokonują przeszkodę bezbłędnie, zdobywają od 2 do 8 punk-
tów bonifikacyjnych za tę przeszkodę, w zależności od stopnia jej 
trudności. Również od 2000 roku tolerancja między dolną i górną 
normą czasu wynosiła 10 sekund, a zbyt wczesne lub zbyt późne 
przekroczenie linii mety karane było 0,25 punktu karnego za każdą 
rozpoczętą sekundę. Podniesiono też liczbę punktów karnych za upa-
dek jeźdźca do 25, a upadek jeźdźca z koniem zaczęto karać dyskwali-
fikacją. Dyskwalifikowano również za ominięcie więcej niż czterech 
przeszkód lub dwukrotne przekroczenie normy czasu. Od 2003 roku 
tolerancja między dolną i górną normą czasu wynosiła 10–20 sekund 
w zależności od warunków atmosferycznych. Za wcześniejsze przy-
jechanie na metę lub spóźnienie zaczęto naliczać 1 punkt karny za 
każde rozpoczęte 5 sekund. Nieposłuszeństwo konia zaczęto karać 4 
punktami karnymi, przy czym trzecie nieposłuszeństwo na tej samej 
przeszkodzie zaczęło powodować dyskwalifikację. Dyskwalifikacją 
zaczęto karać niezaliczenie więcej niż 30% przeszkód, co stanowiło 
ułatwienie w stosunku do wcześniejszych zasad. Od 2004 roku 
ponownie za zbyt późne przekroczenie linii mety przyznaje się 0,25 
punktu karnego za każdą rozpoczętą sekundę, a za zbyt wczesne – 
0,5 punktu karnego za każdą rozpoczętą sekundę. Zawodnicy mogli 
ominąć już tylko 3 przeszkody bez podjęcia próby ich pokonania.
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W czasie prób dzielności eliminacja następuje za: drugi upadek 
jeźdźca lub pierwszy upadek konia, przekroczenie normy czasu 
o 50%, trzecią odmowę konia na tej samej przeszkodzie, ominięcie 
więcej niż 3 przeszkód w konkursie, pomylenie trasy.

Oprócz wymienionych powyżej sytuacji, na wszystkich rodza-
jach ścieżek eliminacja zawodnika następuje za widoczną kontuzję 
konia i skorzystanie z pomocy grzecznościowej (choć zdarza się, że 
sędzia przeszkodowy przymyka oko, gdy widownia podpowiada 
jeźdźcowi, w jakiej kolejności ma pokonywać przeszkody).

Od 2006 roku konie muszą mieć ogłowia wędzidłowe, wcześniej 
ten wymóg dotyczył tylko ogierów. Od 2009 roku obowiązkowe stało 
się stosowanie klasycznego rzędu jeździeckiego206, wcześniej rząd 
mógł być dowolnego typu, dozwolone były także starty na oklep. Od 
tego samego roku obowiązkowe stało się pokonywanie przeszkód 
drewnianych wyłącznie stępa. Wtedy też wprowadzono obowią-
zek podjęcia próby pokonania wszystkich przeszkód na trasie, przy 
czym ominięcie przeszkody skutkuje nie tylko brakiem punktów, ale 
także naliczeniem punktów karnych (i odjęciem ich od ostatecznego 
wyniku) – początkowo dwóch, a od 2011 roku w liczbie równej warto-
ści punktowej przeszkody. W zasadniczej polowej próbie dzielności 
dopuszcza się ominięcie 3 przeszkód bez podjęcia próby ich pokonania.

Do 2008 roku koń na trasie powinien poruszać się w tempie 
140–220 m/min, co nadal obowiązuje w zasadniczej polowej próbie 
dzielności. Od 2009 roku w eliminacjach i czempionacie użytkowym 
zwiększono dozwolone tempo do 300 m/min.

Przeszkody obowiązkowe:
 • stromy zjazd i podjazd – traktowane jako dwie przeszkody 

(długość mierzona po stoku: 4–12 m, choć w terenie naturalnym 
może być więcej, nachylenie: 30–45°, szerokość trasy: 1,5–2 m),

 • przejazd przez wodę (długość: ok. 5 m, głębokość: 0,2–0,8 m, sze-
rokość: min. 1 m; fotografia 74),

 • wiatrołom (rozrzucone na długości ok. 4 m kłody lub belki bez 
ostrych krawędzi),

206 Stosowane powszechnie w nowożytnej Europie ogłowie z wodzami i siodło 
z czaprakiem stanowią podstawowy klasyczny rząd jeździecki, w skład którego mogą 
jeszcze wchodzić części pomocnicze, np. wytok, napierśnik, podogonie oraz ochraniacze 
na nogi.
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Fotografia 71. 
Jasnogniadosrokata klacz 
Okowita (Satelita – Okazja 
po Hawrań), urodzona 
w 2003 roku u Wacława 
Kurowskiego w Rzeszota-
rach, która w czasie XX Dni 
Huculskich w 2014 roku 
zdobyła tytuł czempiona 
użytkowego. Na zdjęciu 
pod Magdaleną Kurowską 
skacze przez miniaturową 
chatę w czasie XVII Dni 
Huculskich w 2011 
roku. Ponieważ jest to 
dość trudna przeszkoda, 
używana jest głównie 
w sportowej ścieżce 
huculskiej (fot. Beata Gan)
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 • niskie przejazdy (trzy, ustawione jedna za drugą, w odstępach 
ok. 1–1,2 m bramki szerokości 1,5 m z poziomymi poprzeczkami 
na wysokości 1,8 m, spadającymi przy potrąceniu; rysunek 81),

 • ciasny przejazd (dwie ściany wysokości min. 1,5 m wykonane 
z drągów lub balotów słomy, tworzące korytarz szerokości 0,8 m 
i długości 3–4 m, utrudnienie stanowią spadające elementy),

Fotografia 72. 
Jasnogniadosrokata klacz 
Opończa (Piaf – Olsza 
po Jaśmin), urodzona 
w 2003 roku, pokonuje 

„dziurę w płocie” w trakcie 
ścieżki huculskiej na 
XIX Dniach Huculskich 
w 2013 roku, kiedy to zdo-
była tytuł czempiona użyt-
kowego (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 73. 
Myszatosrokata 
klacz Puma Khc 664 
(Baca – Pożoga po Zefir), 
urodzona w 2000 roku. Na 
zdjęciu w czasie XIII Dni 
Huculskich w 2007 roku 
pokonuje perełaz, czyli 
przeszkodę symulującą 
kładkę nad woryniami 
(huculskim płotem), 
niegdyś powszechnie 
spotykaną na Huculsz-
czyźnie (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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 • kładka nad rowem (suchym lub z wodą, odległość dna od kładki – 
0,8 m, kładka powinna mieć 0,8 m szerokości i 3–4 m długości, 
w tym 2–3 m części wiszącej),

 • kładka na podwyższeniu (długość: 4 m, szerokość: 0,7 m, wyso-
kość od podłoża: 0,3 m),

 • równoważnia (kładka o długości 4 m i szerokości 1 m, ułożona 
na belce o średnicy min. 25–30 cm; fotografia 65),

 • bramka (otwierana w stronę najazdu z rygla lub zapadki, 
trzeba ją przejechać i zamknąć za sobą, jej wysokość wynosi 
1,2 m, szerokość 1–1,2 m, a całej konstrukcji – 2–3 m),

 • labirynt (korytarz o wysokości 15–20 cm, szerokości 0,6 m 
i łącznej długości 10 m z umocowanych do podłoża drągów 
ułożonych tak, by koń mógł między nimi swobodnie zakręcić, 
zmieniając zwrot o 180°; fotografia 75),

 • stacjonata207 (do 2008 roku do 50 cm wysokości na wszystkich 
rodzajach ścieżek, od 2009 roku nadal do 50 cm na próbie dziel-
ności i do 70 cm na ścieżkach eliminacyjnych i finałowej).

Przeszkody dowolne:
 • przejazd przez rów (suchy, głębokości 1,5 m, szerokości min. 3 m, 

nachyleniu ścian maks. 40°),
 • skok przez kłodę (50 cm wysokości),
 • żywopłot (skok 50 cm),
 • skok posłuszeństwa (szerokość przeszkody 1,2 m),
 • slalom (między tyczkami o wysokości 2 m, rozstawionymi co 

1,5–2 m),
 • cofanie (na pasie długości 3 m i szerokości 1 m),
 • bramka z firankami (wysokość 2 m, szerokość 1,5 m, na po- 

przeczce zawieszone są paski foliowe o długości 1 m),
 • wąska droga na wprost (korytarz z drągów umocowanych na 

wysokości 15–20 cm od podłoża, jego długość wynosi 5 m, a sze-
rokość 35 cm; fotografia 76),

 • wąska droga po łuku (szerokość 40 cm),

207 Stacjonata – pionowa przeszkoda zbudowana z dwóch stojaków i drągów 
zawieszonych jeden nad drugim. Drągi umocowane są za pomocą tzw. kłódek, które 
umożliwiają przesuwanie ich w górę lub w dół w celu zmiany wysokości przeszkody. 
Kłódki nie trzymają drągów mocno, więc te spadają przy potrąceniu przez konia.
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 • wskok na bankiet208 i zeskok z bankietu – traktowane jako 
dwie przeszkody (0,5 m wysokości i 1,5 m szerokości),

 • drzwi do saloonu (drewniana bramka dwuskrzydłowa, otwie-
rana w kierunku wjazdu pod naporem piersi konia, zamyka-
jąca się samoczynnie po przekroczeniu; szerokości obu skrzy-
deł: 1,5 m, wysokość: 1,2 m, szerokość całej konstrukcji 3 m).

Ponadto na trasie ścieżki obowiązkowe są co najmniej dwa 
wyznaczone odcinki stępa o długości minimum 100 m każdy oraz 
co najmniej jeden wyznaczony odcinek galopu o długości minimum 
100 m. Na trasie ścieżki mogą pojawiać się też wydzielone odcinki, 
które należy pokonać konkretnym chodem. Dystans pomiędzy 
trzema ostatnimi przeszkodami oraz metą należy pokonać kłusem 
po najkrótszej linii.

Początkowo na trasach ścieżek huculskich pojawiały się też 
takie zadania jak dosięgnięcie zawieszonego przedmiotu, podnosze-
nie z ziemi kostki o wymiarach 10×10×10 cm, wrzucanie jabłek do 
kosza lub przewożenie między stolikami szklanki wody (tego typu 
przeszkody powróciły w 2015 roku). Planowano także, by na 15 minut 
przed rozpoczęciem ścieżki koń musiał pokonać prosty czworobok 
o wymiarach 20×40 m, na którym w skali od 0 do 6 punktów oce-
niany byłby stęp, kłus, galop, zatrzymanie, cofnięcie o 2–4 kroki i koło 
o średnicy 20 m. Tuż przed startem obowiązkowy miał być przejazd 
20 m po prostej zawodnika powodującego koniem prawą ręką, z lewą 
założoną za głowę. Natomiast po zakończeniu przejazdu zawodnik 
miał przeskoczyć okser209 o wysokości 70–80 cm, którego strącenie 
miało powodować naliczenie 5 sekund karnych. Jednak ani w trak-
cie Dni Huculskich, ani na żadnej imprezie eliminacyjnej nigdy nie 
rozegrano ścieżki z tymi dodatkowymi zadaniami.

Jak stwierdzili Stachurska i in. [2006], najłatwiejsze dla koni 
huculskich przeszkody to bramka i firanka, a najtrudniejsze – labi-
rynt i zygzak (przeszkoda nieznajdująca się ani na liście obowiązko-
wej, ani na dowolnej, mimo to bardzo popularna – patrz fotografia 77).

208 Bankiet – stała przeszkoda ziemna z umocnionym frontem, na którą koń musi 
wskoczyć lub z niej zeskoczyć.

209 Okser – przeszkoda złożona składająca się z dwóch stacjonat, pokonywana 
jednym skokiem (jednoczłonowa). Stacjonaty ustawione są jedna za drugą i są równej 
wysokości.
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Fotografia 74. 
Gniady ogier Pako 
(Puchacz – Paprotka 
po Piołun), urodzony 
w 2008 roku u Tomasza 
Maciejewskiego, na 
zdjęciu w trakcie przejazdu 
przez wodę w czasie 
XVIII Dni Huculskich 
w 2012 roku pod 
Magdaleną Korytowską 
(fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 75. 
Ciemnogniadosrokata 
klacz Fala (Sonet – Fajka 
po Rewir), urodzona 
w 2003 roku, na zdjęciu 
pod Anną Chojniak 
pokonuje labirynt w czasie 
XVII Dni Huculskich 
w 2011 roku, kiedy to 
została czempionką 
użytkową (fot. Beata Gan)

Początkowo (w 1998 roku) ustalono, że tytuł Ogólnopolskiego 
Czempiona Użytkowego Koni Rasy Huculskiej otrzymuje koń 
(ogier, klacz lub wałach), który uzyskał największą łączną liczbę 
punktów bonifikacyjnych w trzech elementach próby. W 2005 roku 
do regulaminu czempionatu wprowadzono zapis, że zwycięzca 
nie może zdobyć mniej punktów niż 170 (taka sytuacja dotychczas 
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Fotografia 77. 
Jasnogniady ogier 
Lando-O (Ważniak – Lira 
po Rygor) w czasie 
XIX Dni Huculskich 
w 2013 roku pod Rafałem 
Dąbkowskim pokonuje 
zygzak – niby niepozorną, 
a jednak jedną z naj-
trudniejszych przeszkód 
(fot. Kamil Olszewski)

Fotografia 76. 
Dobra użytkowo karosro-
kata klacz Biela (Wawel – 
Bibiana po Hroby VI-7), 
urodzona w 2003 roku. 
Na zdjęciu w strugach 
deszczu pod Aleksandrą 
Wieczorek pokonuje wąską 
drogę na wprost podczas 
XIV Dni Huculskich 
w 2008 roku. Patrząc na 
jej pokrój trudno uwierzyć, 
że w szóstej generacji 
przodków ma konia Prze-
walskiego (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

nie miała miejsca). Od 2012 roku punkty z oceny płytowej prze-
mnaża się przez współczynnik 0,8 (do zdobycia jest 40 punktów 
przeliczeniowych). W latach 2012–2013 punkty z próby kondycyj-
nej (rajdu) przemnażało się przez współczynnik 0,825 (do zdoby-
cia było 66 punktów przeliczeniowych), a punkty ze ścieżki prze-
mnażało się przez współczynnik 1,3 (do zdobycia były 104 punkty 
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Fotografia 78. 
Wałach Lokaj z Bacówki 
(Puszkar – Laka po Okoń), 
urodzony w 2007 roku u 
Janusza Szota w Iwkowej. 
Na zdjęciu podczas XXIV Dni 
Huculskich w 2018 roku pod 
Beatą Holewą pokonuje skok 
posłuszeństwa (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
Przewalskiego (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

przeliczeniowe). Od 2014 roku punkty z próby kondycyjnej prze-
mnaża się przez współczynnik 0,75 (do zdobycia jest 60 punktów 
przeliczeniowych), a punkty ze ścieżki przemnaża się przez współ-
czynnik 1,25 (do zdobycia jest 100 punktów przeliczeniowych). 
O kolejności miejsc w czempionacie w przypadku takiej samej 
liczby punktów u dwóch lub więcej koni decyduje lepszy wynik za 
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ścieżkę huculską, a w przypadku, gdy i on jest identyczny, lepszy 
wynik uzyskany na płycie.

Dane koni, które zwyciężyły w czempionacie użytkowym, 
umieszczono w tabeli 35. Dwoje zwycięzców czempionatu użytko-
wego: kary z gwiazdką ogier Powiew Khc 269 (po Hroby XXI-50)  
(fotografia 55) i  gniada z  gwiazdką klacz Pralinka Khc 653 
(po Jaśmin) (fotografia 85) to potomstwo Powiastki Khc 302 (Mar-
giel – Rabka po Luzak), zwyciężczyni pierwszej oficjalnie rozgrywa-
nej w Gładyszowie ścieżki huculskiej w 1996 roku. Dwoje zwycięz-
ców: gniadosrokata Lawenda Khc 462 (od Salamandra po Jaśmin) 
i gniadosrokata Wiosna Khc 783 (od Jagódka po Zefir) to potom-
stwo ciemnogniadego ogiera Rewir Khc 166 (Marmur – Jemioła po 
Hroby V-22). Dwoje zwycięzców: gniady ogier Puszkar Khc 276 (od 
Pielnia po Rygor) (fotografia 86) i ciemnogniadosrokata klacz Fala 
(od Fajka po Rewir) (fotografia 87) to potomstwo gniadego ogiera 
Sonet Khc 174 (Dioryt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5). Dwie zwycięż-
czynie: ciemnogniada Pokora (od Pepsi po Rewir) i jasnogniadosro-
kata Opończa (od Olsza po Jaśmin) to córki ciemnogniadego ogiera 
Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po Luzak).

Ojciec Powiewa, myszaty ogier Hroby XXI-50 Khc 213 (Hroby XXI – 
450 Pietrosu VIII-23 po Pietrosu VIII), również był czempionem użyt-
kowym. Podobnie ojciec brudnokasztanowatego wałacha Neron 
(od Nela po Wicher) (fotografia 88), ogier Puszkar, był czempionem 
użytkowym.

Jak dotąd tylko gniademu ogierowi Ozi (Wikt – Oktawia po Saj-
gon) udało się wygrać w czempionacie dwukrotnie, choć próbowały 
tego także: Sewilla, Hroby XXI-50, Lawenda, Wiosna, Powiew, Pokora, 
Wega, Puszkar, Lutnia, Pralinka, Neron, Fala, Polatucha, Opończa, 
Okowita, Auna i Leksja-O.

Do tej pory najczęściej, 15 razy, czempionat wygrywała klacz. 6 razy 
wygrał ogier, a wałach – 2 razy. 9 zwycięskich koni urodziło się w SKH 
Gładyszów, 2 – w Odrzechowej, 11 – w hodowli prywatnej, 1 – za granicą 
(w SK Łuczyna w Rumunii). 11 zwycięskich koni było gniadych, 5 – srokatych, 
3 – myszate, 1 – bułany, 1 – kary, 1 – skarogniady, 1 – kasztanowaty210.

210 Takie podsumowanie otrzymujemy, gdy oprzemy się na dokumentach, jednak 
Wilisowska [2013b] twierdzi, że Neron to koń ciemnoczerwonobułany.
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Fotografia 79. 
Klacz Auna (Wantos – Aula po Jaśmin), urodzona w 2008 roku u Teresy Hołubowicz w Przewłoce, która 
w 2015 roku zdobyła tytuł czempiona użytkowego. Na zdjęciu w trakcie XXI Dni Huculskich w 2015 roku 
na trasie ścieżki sportowej, w ścieżce czempionatowej konie musiały wejść po trapie na wóz, przejść po 
nim i zeskoczyć z drugiej strony (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 80. 
Wałach Piątek (Wtorek –  
Pristilla po Szok), urodzo-
ny w 2009 roku u Jacka 
Gładkowskiego w Katarzy-
ninie. Na zdjęciu w trakcie 
XXII Dni Huculskich w 
2016 roku dosiadany 
przez hodowcę pokonuje 
przeszkodę nazywaną 
zegarem, którą trzeba ob-
jechać dookoła nie strącają 
drągów, ani piłeczek z pa-
chołków (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 81. 
Wałach Lennik (Sonet – Salamandra po Jaśmin), urodzony w 2005 roku w SKH Gładyszów, 
wielokrotny zwycięzca konkursów skoków dla koni huculskich. Na zdjęciu w trakcie 
XXIII Dni Huculskich w 2017 roku na trasie ścieżki czempionatowej pod Marlonem 
Wróblem pokonuje wiatrołom (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 82. 
Klacz Pretoria (Szok – 
Palestyna po Fant), 
urodzona w 2007 roku 
u Jacka Gładkowskiego 
w Kościanie. Podczas 
XXIII Dni Huculskich 
w 2017 roku pod Zuzanna 
Polaszek pokonuje bramkę, 
z której trzeba było zdjąć 
drąg, a po jej przejechaniu 
odłożyć z powrotem 
(fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 83. 
Klacz Arktyka-W (Nefryt – 
Alaska-W po Semen), 
urodzona w 2012 roku 
w Bieszczadzkim 
Parku Narodowym. 
Podczas XXIII Dni 
Huculskich w 2017 roku 
pod Zbigniewem 
Kowalkowskim pokonuje 
niski przejazd ustawiony 
w slalom (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 84. 
Przeszkody na ścieżkach, zwłaszcza tych sportowych, nieraz przypominają przeszkody do WKKW.  
Na zdjęciu klacz Opończa (Piaf – Olsza po Jaśmin) dosiadana przez Jakuba Steca w trakcie ścieżki sportowej 
na XXIV Dniach Huculskich w 2018 roku, w której zwyciężyła (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Jak dotąd po tytuł czempiona użytkowego 7 razy sięgali zwy-
cięzcy ścieżki huculskiej (Sewilla, która była też czempionką ho-
dowlaną, Lawenda, Pączek, Pralinka, Polatucha, Opończa i Auna, 
Leksja-O i Ozi, gdy wygrywał po raz drugi), 2 razy zwycięzcy rajdu 
(Neron i Fala), 2 razy zdobywczynie tytułu czempiona hodowlane-
go (Sewilla i Wiosna). Najczęściej tytuł czempiona uzyskiwał koń, 
który nie był zwycięzcą żadnej z prób wchodzących w skład czem-
pionatu ( jakkolwiek we wszystkich wypadł dość dobrze), a dwóm 
ogierom (Olgierd-O, Oficer), mimo zdobycia tytułu czempiona ho-
dowlanego i zwycięstwa w ścieżce huculskiej, nie udało się zdobyć 
tytułu czempiona użytkowego. Niestety, nie ze wszystkich edycji 

Fotografia 85. 
Gniada z gwiazdką klacz Pralinka Khc 653 (Jaśmin – Powiastka po Margiel), urodzona w 1999 roku, 
czempionka użytkowa XV Dni Huculskich w 2009 roku. Na zdjęciu pod Agnieszką Szymczyk 
w trakcie zwycięskiego przejazdu (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 86. 
Gniady ogier Puszkar Khc 276 (Sonet – Pielnia po Rygor), urodzony 
 w 1999 roku, czempion użytkowy XIII Dni Huculskich w 2007 roku 
 i najlepszy użytkowo koń I Międzynarodowego Ogólnozwiązkowego 
Czempionatu Koni Huculskich w Stadl-Paura w Austrii 
(fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Dni Huculskich udało mi się zgromadzić pełne dane o zwycięzcach 
poszczególnych prób.

Średnia wieku koni wygrywających czempionat wynosi 7,30 roku. 
Najstarszą zdobywczynią tytułu była trzynastoletnia Leksja-O. Najczę-
ściej, bo aż 5 razy, tytuł ten zdobywały konie młode, czteroletnie. Były 
to: Wilma, Lawenda, Powiew, Pokora i Wega. 8 zwycięskich koni pocho-
dziło z rodu męskiego Gorala, 6 – Hrobrego, 4 – Pietrosu, 3 – Gurgula, 
1 – Ousora, 1 – Polana. 6 zwycięskich koni pochodziło z rodziny żeńskiej 
Połoniny, 4 – Wołgi, 3 – Laliszki, 3 – Wydry, 2 – Laliszki, 2 – Sroczki, 2 – 
Wołgi, 2 – Wrony, 1 – Agatki, 1 – Nakonecznej, 1 – rumuńskiej klaczy Sarata. 
Inne rodziny żeńskie nie były reprezentowane wśród zwycięskich koni.
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Fotografia 87. 
Ciemnogniadosrokata 
klacz Fala (Sonet – Fajka 
po Rewir), urodzona 
w 2003 roku, czempionka 
użytkowa XVII Dni 
Huculskich w 2011 roku, 
na zdjęciu pod Anną 
Chojniak galopuje po zwy-
cięstwo (fot. Beata Gan)
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Dla koni Powiew, Pokora, Wega (fotografia 89), Puszkar, Lutnia,  
Pralinka, Neron, Opończa, Okowita (fotografia 71) i Ozi zwycię-
stwo w czempionacie użytkowym nie było jedynym osiągnię-
ciem. Wielokrotnie były one nagradzane w różnych konkursach 
dla koni huculskich. Gniady z kwiatkiem wałach Wizir (Mar-
giel – Nasturcja po Afekt) (fotografia 90) zasłynął natomiast jako 
najbardziej „wzięty” huculski aktor. Wystąpił w filmach: „Ogniem 
i mieczem” Jerzego Hoffmana (gdzie wcielił się w rolę konia tatar-
skiego, ciągnął wóz z rannym Skrzetuskim, a także „topił się nur-
tach Dniepru”), „Stara baśń” Jerzego Hoffmana (tylko Wizir spośród 
gładyszowskich hucułów miał odpowiednią posturę, by unieść 
dwumetrowego, masywnego jarla Wikingów), „Szatan z  siód-
mej klasy” Kazimierza Tarnasa i w telewizyjnej reklamie Palusz-
ków Lajkonik. Wizir był także gościem w programie telewizyj-
nym MdM211 prowadzonym przez Wojciecha Manna i Krzysztofa 
Maternę. W 2001 roku podczas VII Dni Huculskich szedł w pierw-
szej czwórce rekordowego zaprzęgu w 32 konie. Był ozdobą nie-
jednego pokazu. Na co dzień jednak koń ten pracował pod sio-
dłem w rekreacji i w zaprzęgu – jak relacjonowała Deszczyńska 
[2005b], z równym spokojem wozi obornik i turystów na kuligach.  
Nauczył się nawet pomagać przy odpalaniu traktora. Deszczyńska 
[2005b] pisała pociągnie go sam i jeszcze dokładnie wie, że rusza się 
dopiero, kiedy człowiek wsiądzie do kabiny, a staje – gdy silnik zasko-
czy. Kiedyś wyciągnął terenówkę z błota. Był koniem wyjątkowo spo-
kojnym i odważnym (wprowadzano go nawet po schodach do klubu 
w Gładyszowie i na przykład kazano położyć się na podłodze, czego 
nauczył się na planie filmu „Ogniem i mieczem”), a przy tym staran-
nie wypełnia pierwsze przykazanie każdego prawdziwego hucuła: 
jedz, kiedy tylko możesz, czym w macierzystej stadninie zapracował 
na przezwisko Prosiak. Kario [za Deszczyńska 2005b] powiedział 
o nim: Choć to wałach, to już zrobił tyle dla promocji koni hucul-
skich, że można to porównać z osiągnięciami ogierów czołowych. 
W późniejszym wieku został przekazany przez stadninę ośrodkowi 
hipoterapii.

211 MdM, czyli Mann do Materny, Materna do Manna – telewizyjny talk-show emi-
towany w TVP1 w latach 1994–2001.
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Fotografia 89. 
Ciemnomyszata klacz 
Wega (Szatyn – Wesołka 
po Wabigon), urodzona 
w 1994 roku, czempionka 
użytkowa XII Dni Hucul-
skich w 2006 roku. Zdjęcie 
zrobione podczas XVI Dni 
Huculskich w 2010 roku – 
Wega oczekuje na ocenę 
na płycie (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 88. 
Brudnokasztanowaty 
wałach Neron (Pusz-
kar – Nela po Wicher), 
urodzony w 2003 roku, 
czempion użytkowy XVI 
Dni Huculskich w 2010 
roku. Zdjęcie zrobione na 
trasie ścieżki hucul-
skiej podczas XVIII Dni 
Huculskich (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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rok płeć imię konia rodzice maść rok ur. hodowca

1997 kl. Sewilla Neszor – Prymulka gn. 1992 SKH Gładyszów

1998 kl. Wilma Luzak – Wygnanka gn. 1994 SKH Gładyszów

1999 og. Hroby XXI-50 Hroby XXI – Pietrosu VIII-23 mysz. 1992 SK Łuczyna (Rumunia)

2000 wał. Wizir Margiel – Nasturcja gn. 1992 SKH Gładyszów

2001 kl. Wyrwa Wabigon – Fama gn. 1992 Stanisław Myśliński

2002 kl. Lawenda Rewir – Salamandra gn. sr. 1998 SKH Gładyszów

2003 kl. Wiosna Rewir – Jagódka gn. sr. 1998 SKH Gładyszów

2004 og. Powiew Hroby XXI-50 – Powiastka kary 2000 SKH Gładyszów

2005 kl. Pokora Piaf – Pepsi c.gn. 2001 SKH Gładyszów

2006 kl. Wega Szatyn – Wesołka c.mysz. 2002 Janusz Szajna

2007 og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. 1999 ZZD Odrzechowa

2008 kl. Lutnia Baca – Lira sk.gn. 2000 Janusz Szot

2009 kl. Pralinka Jaśmin – Powiastka gn. 1999 SKH Gładyszów

2010 wał. Neron Puszkar – Nela br.kaszt. 2003 Józef Babiś

2011 kl. Fala Sonet – Fajka c.gn.sr. 2003 Wojciech Krzyżak

2012 kl. Polatucha Rygor – Hawajka c.mysz. 2006 Teresa Berkan-Roman

2013 kl. Opończa Piaf – Olsza j.gn.sr. 2003 SKH Gładyszów

2014 kl. Okowita Satelita – Okazja j.gn.sr. 2003 Wacław Kurowski

2015 kl. Auna Wantos – Aula gn. 2008 Teresa Hołubowicz

2016 og. Ozi Wikt - Oktawia gn. 2007 Elżbieta Wałaszek

2017 kl. Leksja-O Ważniak - Lemona gn. 2004 ZZD Odrzechowa

2018 og. Ozi Wikt - Oktawia gn. 2007 Elżbieta Wałaszek

2019 og. Pączek Natan - Pantera buł. 2013 Tadeusz Pędzioł

Tabela 35. 
Zwycięzcy czempio-
natu użytkowego

W tabeli 36 przedstawiono dane ogierów, które podczas Dni 
Huculskich uzyskały tytuł czempiona hodowlanego. Każdy ogier 
może otrzymać ten tytuł w swojej karierze tylko raz (oczywiście 
nie mogą go zdobyć konie bez licencji). Jednak skarogniady ogier 
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Judym (Len – Iliada po Prislop IX-81) otrzymał go dwukrotnie w 2016 
i 2018 roku. W 2017 roku zmieniła się nazwa imprezy, być może 
więc z tej okazji zaczęto liczyć czempionów od nowa, bo przepisy 
w tej kwestii się nie zmieniły, a w każdym razie bez zmian zostały 
wydrukowane w katalogu koni startujących w mistrzostwach 
w 2018 roku212. Niemniej jednak w 2017 roku ten sam Judym i Nasir 
(Jaśmin – Neretwa po Baca) nie wzięły udziału w wyborach czem-
piona, bo choć zdobyły największą liczbę punktów w ocenie płyto-
wej, to miały już tytuł czempiona z czasów, gdy impreza nazywała 
się inaczej. W 2019 roku podczas Dni Huculskich poinformowano 
publiczność, że ograniczenie to zostało zdjęte, wiele osób twierdziło, 
że słyszało o tym już wcześniej, ale w katalogu koni startujących 
w mistrzostwach przepis nadal był drukowany bez zmian213. Skaro-
gniady ogier Baca Khc 191 (Piaf – Betania po Rewir), zdobywca tytułu 

212 Patrz bibliografia: Regulamin Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej Regietów, 
21–23 września 2018 r., [w:] Katalog koni hodowlanych, s. 6–12.

213 Patrz bibliografia: Regulamin Mistrzostw Polski Koni Rasy Huculskiej Regietów, 
13–15 września 2019” r., [w:] Katalog koni hodowlanych, s. 7–14.

Fotografia 90. 
Po prawej gniady wałach 
Wizir (Margiel – Nasturcja 
po Afekt), urodzony 
w 1992 roku, podczas 
dekoracji na VI Dniach 
Huculskich w 2000 roku, 
kiedy to dosiadany 
przez Sławomira 
Kozyrę zdobył tytuł 
czempiona użytkowego. 
Obok Julinka Khc 446 
(Piaf – Jodełka po Elf), 
która zajęła wtedy drugie 
miejsce w ścieżce 
huculskiej (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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czempiona hodowlanego, jest ojcem dwóch innych czempionów. Są 
to skarodniady Promień Khc 272 (od Pożoga po Zefir) i ciemnogniady 
Nominał (od Nadia po Neszor). Czempionem hodowlanym był także 
ojciec Bacy ciemnogniady ogier Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po 

rok imię konia rodzice maść rok ur. hodowca

1996 Rewir Marmur – Jemioła c.gn. 1984 SK Siary

1997 Baca Piaf – Betania sk.gn. 1993 SKH Gładyszów

1998 Piaf Margiel – Rabka c.gn. 1988 SK Siary

1999 Sonet Dioryt – Zawieja gn. 1985 SK Siary

2000 Hroby XXI-50 Hroby XXI – Pietrosu VIII-23 mysz. 1992 SK Łuczyna (Rumunia)

2001 Lunak Hawrań – Szarfa gn. 1992 ZZD Odrzechowa

2002 Tuhaj-Bej Puszczyk – Terka gn.sr. 1996 Franciszek Żur

2003 Ważniak Sonet – Wetlina gn. 2001 ZZD Odrzechowa

2004 Promień Baca – Pożoga sk.gn. 2001 SKH Gładyszów

2005 Nominał Baca – Nadia c.gn. 2002 SKH Gładyszów

2006 Powiew Hroby XXI-50 – Powiastka kara 2000 SKH Gładyszów

2007 Fryderyko Okoń – Fajka c.gn. 2001 Wojciech Krzyżak

2008 Nasir Jaśmin – Neretwa gn.sr. 2003 SKH Gładyszów

2009 Lotnik Ousor VIII-50 – Lotna gn. 1998 ZZD Odrzechowa

2010 Olgierd-O Lotnik – Oliwia gn. 2005 ZZD Odrzechowa

2011 Oficer Puszkar – Olszanica gn. 2005 Józef Babiś

2012 Wieśniak Ważniak – Wibracja gn. 2008 Andrzej Pelc

2013 Lando-O Ważniak – Lira j.gn. 2004 ZZD Odrzechowa

2014 Wrzos-W Baca – Nadia gn. 2009 Bieszczadzki Park Narodowy

2015 Poter Ousor VIII-50 – Pożoga j.gn. 2003 Stanisław Gajewski

2016 Judym Len – Iliada sk.gn. 2010 SKH Gładyszów

2017 Ogień Puszkar – Wenus mysz. 2007 Krzysztof Banasiewicz

2018 Judym Len – Iliada sk.gn. 2010 SKH Gładyszów

2019 Pędziwiatr Prislop IX-81 – Plamka gn. 2007 Wiesław Oleszczuk

Tabela 36. 
Ogiery, które uzyskały ty-
tuł czempiona hodowlane-
go w czasie Dni Huculskich
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Luzak), a Nominał sam został ojcem czempiona – gniadego ogiera 
Wrzos-W (od Niezabudka po Puszczyk). Tytuł czempiona hodow-
lanego był również obecny w kolejnych pokoleniach w przypadku 
gniadego Soneta Khc 174 (Dioryt – Zawieja po Cukor-Gurgul-5), jego 
syna – gniadego Ważniaka Khc 305 (od Wetlina po Elf) i dwóch wnu-
ków – gniadego Wieśniaka (od Wibracja po Tuhaj-Bej) i jasnognia-
dego Lando-O (od Lira po Rygor) (fotografia 91), w przypadku mysza-
tego Hrobego XXI-50 Khc 213 (Hroby XXI – 450 Pietrosu VIII-23 
po Pietrosu VIII) i jego syna – karego z gwiazdką Powiewa Khc 269 
(od Powiastka po Margiel) oraz w  przypadku gniadego Lot-
nika Khc 228 (Ousor VIII-50 – Lotna po Hawrań) i jego syna – gnia-
dego Olgierda-O (od Oliwia po Szafir). Oboje rodzice jasnogniadego 
ogiera Poter (Ousor VIII-50 – Pożoga po Zefir) byli także rodzicami 
innego czempiona. Dwaj czempioni, Oficer (od Olszanica po Rygor) 
i Ogień (od Wenus po Wabigon) byli synami gniadego ogiera Puszkar 
Khc 276 (Sonet – Pielnia po Rygor).

7 ogierów, które zdobyły tytuł czempiona, urodziło się w SKH Gła-
dyszów, 3 – w SK Siary (czyli z hodowlanego punktu widzenia 
w tej samej stadninie co konie gładyszowskie), 5 – w Odrzechowej, 

Fotografia 91. 
Jasnogniady ogier 
Lando-O (Ważniak – Lira 
po Rygor), urodzony 
w 2005 roku, czempion 
hodowlany XIX Dni 
Huculskich w 2013 roku. 
Na zdjęciu w czasie 
oceny płytowej, przed 
zdobyciem tytułu. Konia 
prezentuje Rafał Dąb-
kowski (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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7 – w hodowli prywatnej, 1 – w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 
1 – za granica (w SK Łuczyna w Rumunii). 14 ogierów było gniadych, 
4 – skarogniade, 2 – srokate, 2 – myszate, 1 – kary214. Średnia wieku 
w latach ogierów zdobywających tytuł czempiona hodowlanego wy-
nosiła 7,32 roku. Najstarszym zdobywcą tytułu był piętnastoletni 
Sonet, a najmłodszym jego dwuletni syn, Ważniak. 10 zwycięskich 
ogierów wywodziło się z rodu męskiego Hrobego, 5 – Pietrosu, 3 – 
Ousora, 2 – Gurgula, 2 – Polana i 2 – Gorala (w tym jeden z odgałęzie-
nia uznawanego za ród Prislopa). 5 zwycięskich ogierów wywodziło 
się z rodziny żeńskiej Połoniny, 5 – Wołgi, 3 – Laliszki, 3 – Wydry, 2 – Gó-
ralki Nowosądeckiej, 2 – Nakonecznej, 1 – Bajkałki, 1 – Wrony, 1 – Zyrki, 
1 – rumuńskiej klaczy Sarata. Inne rodziny żeńskie nie były reprezen-
towane wśród zwycięzców.

W tabeli 37 przedstawiono dane klaczy, które podczas Dni Hucul- 
skich uzyskały tytuł czempiona hodowlanego. Tytuł ten klacz (licen-
cjonowana) teoretycznie może otrzymać w swojej karierze tylko raz. 
Jednak Szarlotka z Izb (Saturn – Sonia z Izb po Okoń) otrzymała go 
dwukrotnie w 2018 i 2019 roku. O zamieszaniu związanym z niena-
niesieniem na drukowane regulaminy zmiany przepisów była już 
mowa przy omawianiu zwycięskich ogierów. Wśród wyróżnionych 
klaczy można zaobserwować najwięcej tendencji rodowodowych. 
5 było córkami ciemnogniadego ogiera Rewir Khc 166 (Marmur – 
Jemioła po Hroby V-22), 4 – ciemnogniadego ogiera Piaf Khc 186 (Mar-
giel – Rabka po Luzak), 3 – gniadosrokatego ogiera Jaśmin Khc 132 
(Zefir – Dziewanna po Hroby V-22), 3 – gniadego ogiera Puszkar Khc 
276 (Sonet – Pielnia po Rygor), 2 – wilczatego ogiera Neszor Khc 151 
(Ousor I – Olcha ex Oktawa po Dioryt). 2 razy po tytuł czempiona się-
gnęły córki ogiera Rewir Khc 166 od gniadosrokatej klaczy Jagódka 
Khc 177 (Zefir – Zagadka po Cukor-Gurgul-5).

Również sama Jagódka, urodzona w 1977 roku w SK Siary, była 
klaczą urodziwą, o wymiarach 142–178–18 cm, zbonitowaną aż na 
83 punkty, w tym 15 za ruch, a 14 za typ. Wielokrotnie reklamowała 
swoją rasę, uczestniczyła w pokazach, wystawach i działaniach pro-
mujących SKH Gładyszów, czym (tak jak jej słynny półbrat z tego 

214 Takie zestawienie maści otrzymujemy, posługując się dokumentacją hodowlaną, 
jednak opisany jako myszaty ogier Ogień (Puszkar – Wenus po Wabigon) wydaje się 
być koniem karym, a przynajmniej ciemnomyszatym.
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samego rocznika – Jaśmin) mocno przyczyniła się do wzrostu zainte-
resowania rasą huculską. W 1986 roku została nagrodzona złotym me-
dalem na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Warszawie.  

rok imię konia rodzice maść rok ur. hodowca

1996 Popielatka Margiel – Kłosówka gn. 1989 SK Siary

1997 Sewilla Neszor – Prymulka gn. 1992 SK Siary

1998 Fala Jaśmin – Ircha mysz. 1990 SK Siary

1999 Westa Rewir – Jagódka gn. 1992 SK Siary

2000 Agafia Jaśmin – Afina j.gn.sr. 1995 SKH Gładyszów

2001 Ambrozja Luzak – Nadzieja j.mysz. 1993 SKH Gładyszów

2002 Pepsi Rewir – Pogoń gn. 1996 SKH Gładyszów

2003 Wiosna Rewir – Jagódka gn.sr. 1998 SKH Gładyszów

2004 Olszynka Neszor – Oksza c.gn. 2000 ZDIZ Brzezie

2005 Liana Piaf – Lisna c.gn. 1999 SKH Gładyszów

2006 Libra Piaf – Salamandra gn.sr. 1999 SKH Gładyszów

2007 Oleśnica Puszkar – Olszanica c.gn. 2003 Józef Babiś

2008 Sobótka Jaśmin – Sewilla j.gn. 2003 SKH Gładyszów

2009 Grażda Rewir – Grafina j.gn. 1995 SKH Gładyszów

2010 Oliwka Puszkar – Wenus mysz. 2005 Krzysztof Banasiewicz

2011 Azalia-W Ousor VIII-50 – Astelia j.gn. 2006 BPN Wołosate

2012 Cisawa Piaf – Czacza gn. 2007 SKH Gładyszów

2013 Forteca Rewir – Fryga j.gn.sr. 2008 SKH Gładyszów

2014 Lena Puszkar – Limba mysz. 2009 Bogusław Gil

2015 Suzi Baca – Sawana c.gn. 2005 Jan Pasternak

2016 Furora Piaf – Fala c.gn. 2009 Wojciech Krzyżak

2017 Peira Wieśniak – Padżerka c.gn. 2012 Andrzej Pelc

2018 Szarlotka z Izb Saturn – Sonia z Izb c.mysz. 2011 Jan Rączka

2019 Szarlotka z Izb Saturn – Sonia z Izb c.mysz. 2011 Jan Rączka

Tabela 37. 
Klacze, które uzyskały ty-
tuł czempiona hodowlane-
go w czasie Dni Huculskich
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Fotografia 92. 
Jasnogniadosrokata klacz Forteca (Rewir – Fryga po Jaśmin) urodzona w 2008 roku 
w SKH Gładyszów, czempionka hodowlana XIX Dni Huculskie. Zdjęcie zrobione w 
czasie XX Dni Huculskich, na których klacz zajęła pierwsze miejsce w ścieżce czem-
pionatowej i trzecie w ścieżce sportowej (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 93. 
Ogier Judym (Len – Iliada 
po Prislop IX-81), urodzony 
w 2010 roku w SKH Głady-
szów, czempion hodow-
lany XXII Dni Huculskich 
w 2016 roku. Na zdjęciu na 
trasie ścieżki czempiona-
towej w tym samym roku, 
w której pod Łukaszem 
Pupczykiem zajął drugie 
miejsce, pokonuje kom-
binację perełazu i rów-
noważni (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 94. 
Ogier Poter (Ousor VIII-50 – Pożoga po Zefir), urodzony w 2003 roku u Stanisława Gajewskiego w Pleckiej Dąbrowie. 
Podczas XX Dni Huculskie w 2014 roku zdobył tytuł vice czempiona hodowlanego i został uznanym za najbardziej typo-
wego ogiera huculskiego. Podczas XXI Dni Huculskie w 2015 roku tytuł czempiona hodowlanego. Na zdjęciu pod Jagodą 
Rejman na trasie ścieżki sportowej podczas XIX Dni Huculskie w 2013 roku (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 95. 
Gniady ogier Pędziwiatr (Prislop IX-81 – Plamka po Sonet), urodzony w 2007 roku u Wiesława Oleszczuka w Zamościu, 
czempion hodowlany XXV Dni Huculskich w 2019 roku. Na zdjęciu dosiadany przez Karolinę Bielanin na trasie ścieżki 
czempionatowej podczas tychże Dni Huculskich (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 96. 
Bułany ogier Pączek 
(Natan – Pantera po Szafir), 
urodzony w 2013 roku 
u Tadeusza Pędzioła 
w Lublinie, czempion 
użytkowy XXV Dni 
Huculskich w 2019 roku. 
Na zdjęciu dosiadany 
przez Szybę-Giżyńską 
pokonuję równoważnie, 
ostatnią przeszkodę 
ścieżki czempionatowej 
w 2019 roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Fotografia 97. 
Bok klaczy Cisawa (Piaf – 
Czacza po Rewir), opisanej 
jako gniada, która wydaje 
się raczej myszata. Ciemne, 
przerywane pręgi mogą 
świadczyć, iż występuje 
u niej nieopisywana 
w Polsce maść brindle, 
której powstanie może 
być spowodowane chime-
ryzmem (wystąpieniem 
jednocześnie dwóch 
różnych genotypów 
umaszczenia u tego same-
go konia) (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)

Fotografia 98. 
Wałach Lando-O (Weśniak – Libra po Rygor) i klacz Werona (Lando-O – Wibracja po Tuhaj-Bej) powożone 
przez Rafała Dobkowskiego – zdobywczy Kryształowej Kuli w powożeniu w 2017 roku. Na zdjęciu podczas 
XXIII Dni Huculskich w tymże roku (fot. Katarzyna Kwiecińska-Olszewska)
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Wieloletni prezes SKH Gładyszów Włodzimierz Kario [2003b] nazwał 
ją nawet huculską Bandolą215. Oprócz urody Jagódkę charakteryzo-
wał bardzo dobry ruch, żywy temperament oraz przyjazny stosunek 
do ludzi. Zawsze chętnie pracowała zarówno pod siodłem, jak i w za-
przęgu. Wykazywała także duże zdolności skokowe. Nigdy jednak 
nie brała udziału w poważnych zawodach, bo takich, dopuszczają-
cych start koni huculskich, w tamtych czasach po prostu nie było. 
Jedynym osiągnięciem użytkowym, jakim mogła się pochwalić, było 
miejsce w pierwszej czwórce rekordowego zaprzęgu w 32 konie pod-
czas VII Dni Huculskich w 2001 roku.

Gniada Sewilla Khc 704 (Neszor – Prymulka po Luzak) sama zdo-
była tytuł czempiona hodowlanego, a także została matką czem-
pionki – jasnogniadej klaczy Sobótka (po Jaśmin).

10 klaczy, które uzyskały tytuł czempiona Dni Huculskich, uro-
dziło się w SKH Gładyszów, 4 – w SK Siary (czyli z hodowlanego 
punktu widzenia w tej samej stadninie co konie gładyszowskie), 
1 – w Brzeziu, 1 – w Bieszczadzkim Parku Narodowym, 5 – u pry-
watnych hodowców. 13 klaczy było gniadych, 6 – myszatych, 4 – sro-
kate216. Średnia wieku klaczy zdobywających tytuł czempiona 
hodowlanego wynosiła 6,19 roku. Najstarszą zdobywczynią tytułu 
była czternastoletnia jasnogniada Grażda Khc 411 (Rewir – Grafina 
po Jasmin), a najmłodszymi – czteroletnie ciemnogniada Olszynka 

215 Siwa klacz Bandola (Witraż – Bałałajka po Amurath Sahib) to jedna z najwybit-
niejszych przedstawicielek polskiej hodowli koni czystej krwi arabskiej. Urodziła się 
w 1948 roku w SK Albigowa i początkowo była użytkowana w macierzystej stadninie, 
a potem w SK Janów Podlaski. Urodziła 16 źrebiąt, wśród których były klacze wcielone 
do stada matek w Janowie Podlaskim oraz wybitne ogiery.

216 Takie podsumowanie otrzymujemy, gdy oprzemy się na dokumentach, jednak 
rzekomo ciemnogniada z odmianami (cztery nogi białe i pasma siwych włosów na lewej 
łopatce i brzuchu) klacz Liana Khc 471 (Piaf – Lisna po Jaśmin) musiała być źle opisaną 
klaczą srokatą, ponieważ z jasnogniadym ogierem Lando-O (Ważniak – Lira po Rygor) 
w 2009 roku dała gniadosrokatą klacz Linda, a w 2010 roku gniadosrokatego ogiera 
Litwin. Również klacz Cisawa (Piaf – Czacza po Rewir), opisana jako gniada, wydaje 
się być myszata. Ma ona też na bokach ciemne, przerywane pręgi, mogące świadczyć, 
iż występuje u niej nieopisywana w Polsce maść brindle (można spotkać się też z okre-
śleniem „pręgowanie tygrysie”). Powstanie tej maści może być spowodowane chime-
ryzmem (wystąpieniem jednocześnie dwóch różnych genotypów umaszczenia u tego 
samego konia), czasem, jak podaje Wilisowska [2014], nie wiedzieć dlaczego, występuje 
u koni posiadających gen warunkujący maść bułaną (a więc też myszatą i czerwonobu-
łaną), co dodatkowo każe sądzić, że Cisawa jest jednak myszata – fotografia 65.
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Punkty przyznawane 
parze jeździec-koń lub 
zaprzęgowi za zajęcie ko-
lejnych miejsc w ścieżkach 
huculskich lub zawodach 
zaprzęgów liczone do 
pucharu o Kryształową 
Kulę w 2014 roku



527

(Neszor – Oksza po Elf) i ciemnogniada Oleśnica (Puszkar – Olsza-
nica po Rygor). 8 zwycięskich klaczy wywodziło się z rodu męskiego 
Pietrosu, 5 – Gorala, 4 – Hrobego, 3 – Gurgula, 3 – Ousora, 1 – Polana. 
5 zwycięskich klaczy wywodziło się z rodziny żeńskiej Sroczki, 
3 – Agatki, 3 – Laliszki, 3 – Połoniny, 3 – Wołgi, 3 – Wrony, 2 – Wydry, 
1 – Aglai, 1 – Czeremchy. Inne rodziny żeńskie niebyły reprezento-
wane wśród zwycięskich klaczy.

W 2014 roku Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego, mając 
na celu zachęcenie jeźdźców do uczestnictwa w zawodach i podnosze-
nia ich umiejętności, postanowił przeprowadzić dodatkową klasyfika-
cję zawodników startujących w ścieżkach eliminacyjnych – mogą oni 
teraz walczyć również o puchar nazwany Kryształową Kulą. W klasyfi-
kacji tej ma brać udział para – jeździec i koń – przy czym w danym roku 
jeździec może być klasyfikowany tylko z jednym koniem. W pierw-
szym sezonie do punktacji były zaliczane wyniki ze ścieżek huculskich 
o podobnej skali trudności (z Sielca, Hawłowic, Rzeszotar i Rudawki 
Rymanowskiej). Punkty pucharowe otrzymywali zawodnicy za zaję-
cie miejsc od 1 do 30, przy czym wyniki uzyskane w różnych punkto-
wanych ścieżkach były sumowane. Sposób punktacji przedstawiono 
w tabeli 38. Jeżeli dwóch zawodników zajęłoby w tych samych zawo-
dach to samo miejsce, to obaj uzyskaliby tyle samo punktów. Pierw-
sze miejsce i nagrodę główną, którą stanowi puchar, otrzymać miał 
zawodnik, który uzyska największą sumę punktów w sezonie. Jeżeli 
dwóch lub więcej zawodników uzyskałoby taką samą liczbę punktów 
w danym roku, to o pierwszym miejscu decydować miał wynik uzy-
skany w zawodach w Rudawce Rymanowskiej. W tym samym roku 
Związek wprowadził także klasyfikację na zawodach w powożeniu 
parami koni huculskich. Ten puchar także nazwano Kryształową Kulą, 
a powożący mieli być punktowani na tej samej zasadzie, co zawodnicy 
startujący w ścieżkach eliminacyjnych. Rok później zmieniono zasady 
punktowania, przyznając je tylko za 15 pierwszych miejsc – tabela 39. 
W 2018 roku Kryształowej Kuli w powożeniu nie przyznano na pod-
stawie rankingu, a cztery najlepiej wypadające w nim pary walczyły 
o to trofeum w ramach Cavaliady w Poznaniu w dniach 1 – 2 grudnia. 
Wydaje się to sensownym posunięciem, z punktu widzenia promocji 
koni huculskich i prezentacji ich szerszej publiczności. Zdobywców 
Kryształowych Kul umieszczona w tabelach 40 i 41. 
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Punkty przyznawane 
parze jeździec-koń lub 
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Organizowane są także czempionaty młodzieżowe, na których 
porównywany jest pokrój młodych koni huculskich. Pierwsza taka 
impreza miała miejsce 9 września 2001 roku na terenie SO Klikowa. 
Wzięły w niej udział konie roczne i dwuletnie. Czempionat młodzie-
żowy w następnych latach również był organizowany w Klikowej. 
W 2011 roku po raz pierwszy oceniane były także konie trzyletnie 
(tylko klacze). W 2013 roku czempionat po raz pierwszy odbył się 
w innym miejscu – w Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym w Kołaczy-
cach. Wtedy też po raz pierwszy ocenie poddano trzyletnie ogiery, 
zabrakło jednak ogierków rocznych. Czempionat z 2013 roku był 
także kwalifikacją do Międzynarodowego Czempionatu HIF, dla-
tego sędziowano go inaczej niż dotąd. Wcześniej oceniano w skali 
10-punktowej typ, pokrój, stęp, kłus oraz wrażenie ogólne. Tym razem, 
zgodnie z regulaminem HIF (zatwierdzonym przy sprzeciwie Polski), 
oceniano nadal w skali 10-punktowej, ale inne cechy – typ, głowa, 
szyja, kłoda, nogi, stęp i kłus. Niestety nie udało mi się znaleźć prawie 
żadnych informacji dotyczących owego czempionatu HIF. Miał się 
ponoć odbyć w 2014 roku w Czechach. Ale czy się odbył? W 2014 roku 
młodzieżowy czempionat ponownie zorganizowano w Klikowej, wró-
cono też do wcześniejszego sposobu oceniania. Ogierki dwuletnie 
i trzyletnie oceniano łącznie ze względu na małą liczbę koni w tych 
grupach (wcześniej nigdy nie łączono grup wiekowych). W 2015 roku 
na czempionacie zabrakło ogierków trzyletnich.

Tabela 40. 
Dane zdobywców 
Kryształowej Kuli 
w ścieżce huculskiej

rok
imię 

konia
płeć rodzice maść

rok 
ur.

hodowca jeździec

2014 Opończa kl. Piaf – Olsza j.gn.sr. 2003 SKH Gładyszów Michał Smołkowicz

2015 Ogień og. Puszkar – Wenus mysz. 2007 Krzysztof Banasiewicz Rafał Kurowski

2016 Ogień og. Puszkar – Wenus mysz. 2007 Krzysztof Banasiewicz Rafał Kurowski

2017 Ozi og. Wikt – Oktawia gn. 2007 Elżbieta Wałaszek Anna Chojniak

2018 Oaza-O kl. Weksel-O – Oda-O gn. 2012 ZZD Odrzechowa Konrad Górowski

2019 Loża kl. Promień – Legia gn. 2012 SKH Gładyszów Piotr Tełyczka
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rok imię płeć rodzice maść
rok 
ur.

hodowca powożący

2014
Wardar wał. Piaf – Wiosna gn. 2006 SKH Gładyszów

Antoni Łukasik
Farys wał. Sonet – Fikcja gn. 2005 SKH Gładyszów

2015

Obca-W kl. Nefryt – Ola mysz. 2010 Bieszczadzki Park Narodowy

Bartłomiej WoźnicaOdessa-W kl. Nefryt – Ona c.mysz. 2010 Bieszczadzki Park Narodowy

Bajka kl. Piaf – Bircza gn. 2008 Stanisław Stasiowski

2016
Bystra kl. Piaf – Bircza c.gn.sr. 2009 Stanisław Stasiowski

Agnieszka Woźnica
Bajka kl. Piaf – Bircza gn. 2008 Stanisław Stasiowski

2017

Lando-O wał. * Ważniak – Lira j.gn. 2005 ZZD Odrzechowa

Rafał DąbkowskiWerona kl. Lando-O – Wibracja j.gn. 2009 Andrzej Pelc

Wieśniak og. Ważniak – Wibracja gn. 2008 Andrzej Pelc

2018
Peira kl. Wieśniak – Padżerka c.gn. 2012 Andrzej Pelc

Adam Malmuk
Wieróżka kl. Olgierd-O – Wibracja c.gn. 2012 Andrzej Pelc

2019

Jedlina kl. Powiew - Janulka sk.gn. 2012 SKH Gładyszów

Bartłomiej Woźnica
Rosa z 

Bacówki
kl. Pac - Pinia sk.gn.sr. 2008 Janusz Szot

Tabela 41. 
Dane zdobywców Krysz-
tałowej Kuli w powożeniu

*  Lando-O z powodu nieszczęśliwego wypadku przy kryciu (został kopnięty przez klacz) 
musiał być wykastrowany wiosną 2016 roku.

Wyniki koni najwyżej ocenionych w młodzieżowym czempio-
nacie umieszczono w tabeli 42. Nie udało mi się, niestety, zgroma-
dzić wyników ze wszystkich lat organizowania czempionatu. Na 
podstawie zestawionych danych można stwierdzić, że po pierwsze 
miejsce w swoich klasach 11 razy sięgało potomstwo gniadego ogiera 
Puszkar Khc 274 (Sonet – Pielnia po Rygor) – w tym po 2 razy z ciem-
nomyszatą klaczą Limba (Semen – Legna po Safian). 3 razy pierwsze 
miejsce zdobyło potomstwo ciemnomyszatego ogiera Len Khc 224 
(Luzak – Murawa po Dioryt), Hasan z Sadyby myszatego ogiera 
Hroby XXI-50 Khc 213 (Hroby XXI – 450 Pietrosu VIII-23 po Pietrosu 
VIII), ciemnogniadego ogiera Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po Luzak), 
karego ogiera Powiew Khc 269 (Hroby XXI-50 – Powiastka), ciemno-
gniadego ogiera Rewir Khc 166 (Marmur – Jemioła po Hroby V-22). 
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3 razy po zwycięstwo sięgało potomstwo myszatej klaczy Olsza-
nica Khc 561 (Rygor – Nulka po Indor), po 2 razy po zwycięstwo sięgało 
potomstwo następujących klaczy: gniada Iliada (Prislop IX-81 – Iryska 
po Jaśmin), myszata Lena-W (Semen – Legna po Safian) (w połącze-
niu z ogierem Alex), jasnogniada Nadia Khc 500 (Neszor – Perełka 
po Dioryt), myszata Nela Khc 513 (Wicher – Nirwa po Ousor I), jasno-
gniadosrokata Olsza Khc 560 (Jaśmin – Olimpia po Ousor I), myszata 
Pozerka (Rewir – Rabka po Luzak), jasnogniada Sonia Khc 712 (Sonet – 
Jaskra po Szafir), ciemnomyszata Wenecja (Waluch – Wisłoka po 
Rygor), myszatosrokata Wenus Khc 749 (Wabigon – Olimpia po Szafir). 
Spośród nagrodzonych hucułów 4 ogierki obecne w zestawieniu 
zdobyły potem tytuł czempiona hodowlanego Dni Huculskich. Były 
to: ciemnogniady Nominał (Baca – Nadia po Neszor), gniady Oficer 
(Puszkar – Olszanica po Rygor), które dwa razy zwyciężyły w swojej 
klasie (jako roczniaki i dwulatki), skarogniady Judym (Len – Iliada po 
Prislop IX-81), który zwyciężył jako dwulatek i trzylatek, oraz gniady 
Olgierd-O (Lotnik – Oliwia po Szafir) (fotografia 99), który zwycię-
żył w swojej klasie jako dwulatek. Ciemnomyszaty Potencjał, który 
wygrał swoją klasę jako dwulatek, jest ojcem gniadej klaczy Bosna 
(od Bella po Sonet), która wygrała jako roczniak. Wśród zwycięskich 
koni obecnych w zestawieniu najwięcej było osobników gniadych – 35. 
Najwięcej nagrodzonych koni, czyli 15 pochodziło z SKH Gładyszów, 
a aż 9 z hodowli Józefa Babisia z Hawłowic.

Na przełomie wieków duży popyt przy ograniczonej podaży spo-
wodował, że ceny koni huculskich, dodatkowo reklamowanych jako 
tanie w utrzymaniu (zarówno ze względu na niewielkie wymagania 
pokarmowe, jak i na niski koszt budowy lub adaptacji pomieszczeń 
dla nich), szybko rosły i osiągały wartości porównywalne z cenami 
koni półkrwi, a zwierzęta wystawione na aukcjach bywały przedmio-
tem zaciekłej walki i rzadko który osobnik nie znajdował nabywcy. 
Zresztą aukcja koni była w latach 1995–2004 częścią Dni Huculskich. 
W latach 1996–2001 sprzedawało się 80–90% koni wystawionych 
przez stadninę217. Gorszy był tylko 1999 rok, kiedy sprzedano zale-
dwie 55% koni (12 z 22). 

217 Na aukcjach w czasie Dni Huculskich były sprzedawane również konie wysta-
wiane przez właścicieli prywatnych, nie miałam jednak dostępu do danych o ich sprzedaży.
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rok klasa płeć
imię 

konia
rodzice maść hodowca

otrzymał 
licencję

2001

roczniaki
kl. Sawa Wikt – Sonia gn. Wacław Turek tak

og. Szok Okoń – Smereka sk.gn. Piotr Iskrzycki tak

dwulatki
kl. Winga Neszor – Pobudka gn. ZZD Balice tak

og. Miłek Piast – Miła c.mysz. Ewa Goraus tak

2002

roczniaki
kl. ? ? ? ? ?

og. Likier Fant – Luba gn.sr. Marian Mikołajewicz nie

dwulatki
kl. ? ? ? ? ?

og. ? ? ? ? ?

2003

roczniaki
kl. ? ? ? ? ?

og. Nominał Baca – Nadia c.gn. SKH Gładyszów tak

dwulatki
kl. ? ? ? ? ?

og. ? ? ? ? ?

2004

roczniaki
kl. W-Aksamitka Neszor – Wiklina c.gn. ZDIZ Brzezie tak

og. Lord Hroby XXI-50 – Liana gn. Grzegorz Pelc nie

dwulatki
kl. Bella Puszczyk – Betania kara Dariusz Wójtkowicz tak

og. Nominał Baca – Nadia c.gn. SKH Gładyszów tak

2005

roczniaki
kl. Wiktoria Puchacz – Wenus mysz.sr. Krzysztof Banasiewicz tak

og. Błysk Rewir – Borta mysz. Wacław Dziedzic nie

dwulatki
kl. Lubianka Rewir – Lednica c.gn. Piotr Kowalski tak

og. Gryf Rewir – Grafina c. mysz. Krzysztof Banasiewicz tak

2006

roczniaki
kl. Bazylia Walor – Barka gn. Krzysztof Kurzawa tak

og. Lando-O (Ważniak – Lira) j.gn. ZZD Odrzechowa tak

dwulatki
kl. Opera Piaf – Olsza c.gn. Józef Gomuła tak

og. Nośnik Jasmon – Wisłoka j.gn.sr. Stanisław Myśliński tak

2007

roczniaki
kl. Bassara Puszkar – Secunda kara Józef Babiś tak

og. Jord Puszkar – Jurata mysz. Józef Babiś nie

dwulatki
kl. Oliwka Len – Olsza j.gn.sr. Józef Gomuła tak

og. Lando-O Ważniak – Lira j.gn. ZZD Odrzechowa tak

Tabela 42. 
Konie, które zwyciężyły w swoich kategoriach 
w młodzieżowym czempionacie
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rok klasa płeć
imię 

konia
rodzice maść hodowca

otrzymał 
licencję

2008

roczniaki
kl. Omega Hroby XXI-50 – Olsza c.gn. Józef Gomuła tak

og. Owar-Kur Otto – Warmia j.gn. Wacław Kurowski tak

dwulatki
kl. Witamina Piołun – Sanutka gn.

Wojciech 
Rościszewski

tak

og. Olgierd-O Lotnik – Oliwia gn. ZZD Odrzechowa tak

2009

roczniaki
kl. Norwegia Puszkar – Nela mysz. Józef Babiś nie

og. Oxford Puszkar – Olszanica c.mysz. Józef Babiś nie

dwulatki

kl. Nika Puszkar – Nela mysz. Józef Babiś nie

og. A Ogień Puszkar – Wenus mysz. Krzysztof Banasiewicz tak

og. B S-Orion Gryf – S-Oleńka c.gn. Henryk Kucias nie

2010

roczniaki
kl. Nokia Orzeł-O – Netia gn. Józef Babiś nie

og. Widok Sonet – Wenecja c.mysz. Wojciech Pelc tak

dwulatki

kl. A Fiona z Raju Piaf – Fala kara Wojciech Krzyżak tak

kl. B Padżerka Promień – Pozerka c.mysz. Andrzej Pelc tak

og. Potencjał Hroby XXI-50 – Potęga c.mysz. Józef Gomuła tak

2011

roczniaki
kl. Opara Puszkar – Olszanica gn. Józef Babiś nie

og. Obeliks Puszkar – Obawa gn.sr. Józef Babiś nie

dwulatki
kl. Omena Pac – Orka-W c.mysz.

Tadeusz 
Wrześniak

tak

og. Widok Sonet – Wenecja c.gn. Wojciech Pelc tak

trzylatki
kl. Padżerka Promień – Pozerka sk.gn. Andrzej Pelc tak

og. – – – – –

2012

roczniaki
kl. Pacynka Nośnik – Parada gn.sr. Marek Fic tak

og. Jasyr Powiew – Intryga gn. SKH Gładyszów tak

dwulatki
kl. Bahama Orzeł-O – Bohema gn.

Mieczysław 
Bielanin

tak

og. Judym Len – Iliada sk.gn. SKH Gładyszów tak

trzylatki
kl. Lena Puszkar – Limba c.mysz. Bogusław Gil tak

og. – – – – –
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rok klasa płeć
imię 

konia
rodzice maść hodowca

otrzymał 
licencję

2013

rocz-
niaki

kl. Lesta Puszkar – Limba mysz. ? tak

og. – – – – –

dwu-
latki

kl. Liberia Piaf – Lawenda gn. SKH Gładyszów tak

og. Przemo-O Ważniak – Pola gn. ZZD Odrzechowa nie

trzylatki
kl. Persja-Kur Granit – Sonia gn. Wacław Kurowski tak

og. Judym Len – Iliada sk.gn. SKH Gładyszów tak

2014

rocz-
niaki

kl. Jasmona Orman – Ajsza gn. Andrzej Pelc tak

og. Synaj Czerchan – Serbia gn. SKH Gładyszów nie

dwu-
latki

kl. Winna-O Junior – Winnica-O c.mysz. ZZD Odrzechowa tak

trzylatki kl. Panila-O Junior – Poziomka kara ZZD Odrzechowa tak

dwu- 
i trzy-
latki

og. Lotek
Hasan z Sadyby – 

Lotka
j.gn. Stanisław Gajewski tak

2015

rocz-
niaki

kl. Lakra Alex – Lena-W mysz. Andrzej Pelc jeszcze nie

og. Pociask Jarosz – Hawajka c.gn.sr. Teresa Berka-Roman tak

dwu-
latki

kl. Jugla Nominał – Istria c.gn. SKH Gładyszów tak

og. Oliwier-O Lotnik – Olimpia-O gn. ZZD Odrzechowa tak

trzylatki
kl. Otoczka Promień – Ottawa c.gn. SKH Gładyszów tak

og. – – – – –

2016

rocz-
niaki

kl. Orewa Wieśniak – Oktawa gn. Andrzej Pelc tak

og. Cel Nasir – Calówka gn.sr SKH Gładyszów jeszcze nie

dwu-
latki

kl. Narada
Hasan z Sadyby 

- Neretwa
c.mysz. SKH Gładyszów tak

og. Smolik Czerchan – Sekcja c.mysz. SKH Gładyszów tak

trzylatki

kl. Jugla Nominał – Istria c.gn. SKH Gładyszów tak

og. Sanderus Hroby XXI-50 - Selma kara
Zbigniew 

Kowalkowski
tak



534

rok klasa płeć
imię 

konia
rodzice maść hodowca

otrzymał 
licencję

2017

roczniaki
kl. Bosna Potencjał – Bella gn. Jan Wójtowicz jeszcze nie

og. Welt Orman – Wita mysz. Małgorzata Lubecka jeszcze nie

dwulatki

kl. Wyrocznia Lansjer – Werbena gn. SKH Gładyszów tak

og. Lumen z Raju
Kastor z Sadyby 

– Lozanna
gn. sr. Wojciech Krzyżak tak

trzylatki
kl. Sereda

Hasan z Sadyby 
– Syberia

mysz. SKH Gładyszów tak

og. Odeon-O Lotnik – Olimpia-O c. gn. ZZD Odrzechowa tak

2018

roczniaki

kl. Jorda Grot – Jagła sk.gn. Andrzej Pelc jeszcze nie

og. Wito-GT
Jesion – Witonia 

z Brzezia
sk.gn. Tadeusz Biernar jeszcze nie

dwulatki
kl. Zorza

Hasan z Sadyby 
– Zwinka

c.mysz.sr. Stanisław Gajewski jeszcze nie

og. Wawrzynek-O Ważniak – Winna-O gn. ZZD Odrzechowa jeszcze nie

trzylatki
kl. Forsa Powiew – Forteca gn.sr. SKH Głasyszów tak

og. Cel Nasir – Calówka gn.sr. SKH Głasyszów jeszcze nie

2019

roczniaki

kl.
Wać Panna 

z Załpy (Goral)
Literek-O – Wella gn. Teresa Hojda jeszcze nie

og.
Lewit 

(Gurgul)
Orman – Lewada-O j.gn. Bogdan Malec jeszcze nie

dwulatki
kl. Jorda Grot – Jagła sk.gn. Andrzej Pelc jeszcze nie

og. - - - - -

trzylatki
kl. Wagra Grot – Wieróżka gn. Andrzej Pelc jeszcze nie

og. Okser-O Lotnik – Olimpia-O gn. ZZD Odrzechowa jeszcze nie

W tamtym okresie na aukcjach klacz można było kupić za średnio 
6,5 tys. zł, ogiera za 5 tys. zł, wałacha za 3 tys. zł (poza Gładyszowem 
ceny hucułów wyglądały podobnie). Czasem górę brały emocje, jak 
chociażby w 2001 roku w przypadku dowiezionego na aukcję w ostat-
niej chwili z Węgier karego ogiera Hroby VII-25 (Hroby VII – 361 
Ousor-12 po Ousor Muráň), urodzonego w 1991 roku w Topolczan-
kach w Czechosłowacji, którego nikt nie planował kupić, a który tak 
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oczarował publiczność, że ostatecznie został sprzedany za 7 tys. zł. 
Stopniowo jednak zaczęły pojawiać się pierwsze symptomy spadku 
zainteresowania tą formą sprzedaży. W 2004 roku aukcja nie odbyła 
się z powodu braku osób chętnych do przystąpienia do licytacji 
(mniej niż trzy osoby wpłaciły wadium). Od 2005 roku stadnina orga-
nizuje aukcję po Dniach Huculskich, co było tłumaczone problemami 
organizacyjnymi związanymi z napiętym programem imprezy. Tym 
samym aukcje przestały być widowiskiem, a ich wyniki, choć oczy-
wiście nie pozostają tajne, to nie są też powszechnie znane.

Najwyższe ceny na aukcjach w czasie Dni Huculskich osiągnęły 
klacze: gniada Lednica Khc 464 (Jaśmin – Murawa po Dioryt) uro-
dzona w 1999 roku, sprzedana w 2002 roku za 12 000 zł; gniadosrokata 
Sama Khc 690 (Jaśmin – Sewilla po Neszor) urodzona w 1998 roku, 
sprzedana w 2002 roku za 11 800 zł; gniada Iwla Khc 428 (Jaśmin – 
Iwa po Ousor I) urodzona w 2000 roku, sprzedana w 2003 roku za 
11 500 zł i gniadosrokata Niagara Khc 516 (Jaśmin – Nastia po Ousor I) 
urodzona w 1992 roku w SK Siary, wiceczempionka Regionalnej 
Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Klikowej w 1999 roku, zdobyw-
czyni złotego medalu na Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych 
w Warszawie w 2000 roku, sprzedana w 2001 roku za 10 300 zł.

Fotografia 99. 
Gniady ogier Olgierd-O 
(Lotnik – Oliwia po Szafir), 
urodzony w 2006 roku, 
czempion hodowlany 
XVI Dni Huculskich 
w 2010 roku, na zdjęciu 
przed ostatnią przeszkodą 
ścieżki huculskiej na tejże 
imprezie – niskim przejaz-
dem (fot. Kamil Olszewski)
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Niestety, już w połowie pierwszego dziesięciolecia XXI wieku za 
sprawą bardzo szybko powiększającej się liczebności populacji koni 
huculskich (wykres 8) nastąpiło nasycenie rynku, podaż przewyż-
szyła popyt i ceny hucułów zaczęły gwałtownie spadać. Obecnie 
klacz huculską można kupić za 4 tys. zł, a cena za młodego konia czę-
sto spada poniżej 2 tys. zł. Można podejrzewać, że taką sytuację mógł 
spowodować Krajowy Program Ochrony Zasobów Genetycznych 
Zwierząt, uzależniający dofinansowanie od tego, by klacze rodziły 
prawie co roku, przy czym nie pochylono się nad kwestią, gdzie zna-
leźć zbyt dla otrzymanych w ten sposób źrebiąt. Brejta [2015] silnie 
krytykował program dopłat i pisał wprost: Jesteśmy zmuszeni do 
kierowania na rzeź małych źrebaków, gdyż nie można w nieskończo-
ność powiększać stada (nawet ze względu na wymogi „dobrostanu”). 
Liczbę koni huculskich poddanych ubojowi w ostatnich latach zesta-
wiono w tabeli 43. Ich ilość faktycznie wzrosła.

W 2006 roku po raz pierwszy zorganizowano półprofesjonalny 
zakład treningowy dla ogierów huculskich. Spośród 13 ogierów 
zdających próbę 18 lipca, 9 przygotowywanych było w SO Klikowa. 
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Treningi rozpoczęły się 19 czerwca, czyli 30 dni przed próbą dziel-
ności. Trening nadzorował pracownik stada Sebastian Biedroń, a na 
ogierach jeździli amatorzy (wolontariusze na co dzień jeżdżący na 
ogierach należących do stada oraz osoby, które przyjechały z końmi). 
Wszystkie konie zaliczyły próbę. Później inicjatywy tej zaniechano.

Obecnie polska populacja koni huculskich jest największą na świe-
cie. Tylko w polskiej hodowli występują wszystkie istniejące obecnie 
rody męskie: Gorala (łącznie z odgałęzieniem Prislopa), Gurgula, Hro-
bego, Ousora, Pietrosu i Polana. Gibała [2017] podał, że w 2016 roku było 
w Polsce 1561 licencjonowanych klaczy huculskich, w tym 477 w woje-
wództwie podkarpackim, 399 w małopolskim, 119 w wielkopolskim, 
116 w lubelskim, 77 w mazowieckim, 77 łącznie w opolskim i śląskim, 
55 w dolnośląskim, 54 w świętokrzyskim, 53 w warmińsko-mazur-
skim, 49 w pomorskim, 41 w kujowsko-pomorskim, także 41 w łódzkim, 
19 w podlaskim, 6 w zachodniopomorskim i 5 w lubuskim (jednak po 
zsumowaniu klaczy ze wszystkich województw wychodzi ich 1588, 
czyli więcej, niż podał autor). W programie hodowli zachowawczej 
uczestniczyło 270 hodowców z 1265 klaczami. Było też 190 ogierów.

Gajewski [za Deszczyńska 2010c] uważał, że

współczesny typ hucuła nawet mu się podoba, tym bardziej, że ten stary wciąż 
jest silny i stale przebija. Dzisiejszym hucułom „przybyło nóg” – kłodę mają 
podobną, ale są wyższe. Po prostu my hodowaliśmy konie do zaprzęgu, teraz 

rok klacze ogiery razem

2007 0 8 8

2008 0 21 21

2009 2 28 30

2010 7 83 90

2011 38 153 191

2012 96 176 272

2013 88 191 279

Tabeli 43.  
Liczna koni huculskich 
poddanych ubojo-
wi [Brejta 2015]
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są bardziej w typie wierzchowym. Niestety, bywają wąskie w klatce, a hucuł 
powinien mieć przecież pierś szeroką i bardzo dobry przód. Ale jak patrzę na 
konie w Regietowie, to najbardziej się cieszę, że jest ich tyle i że to wszystko 
z tych paru klaczy, które kiedyś przyszły do Siar!…

Teslenko [2009] twierdzi, że Polacy, od wielu lat zajmujący się 
hodowlą koni huculskich, zaczęli dodawać im urody.

Z biegiem lat wśród hodowców wzrastało niezadowolenie z działań 
Związku Hodowców Koni Huculskich, które zaczęły ograniczać się do 
współorganizowania imprez i fundowania nagród. Sam związek nie 
ma zresztą wpływu na działania PZHK, a członkowie związku – na 
działania jego władz. Sporo osób po rozwiązaniu wcześniej istnieją-
cego związku nie zapisało się już do nowego, uważając, że powinni 
zostać przyjęci na członków nowo powstającego związku automa-
tycznie. Również sporo osób, które zapisały się do nowego związku, 
później opuściło jego szeregi. Niektórzy hodowcy zaczęli organizować 
własne inicjatywy, by podejmować działania niezależnie. Pod koniec 
2012 roku zarejestrowane zostało Stowarzyszenie Turystyki i Rekre-
acji Konnej POLAN z siedzibą w Boguszynku koło Nowego Miasta nad 
Wartą, którego celem jest promowanie koni huculskich, organizowa-
nie imprez jeździeckich, ścieżek huculskich i rajdów długodystanso-
wych dla koni huculskich i innych koni małych, organizowanie szko-
leń związanych z hodowlą i jeździectwem. Prezesem stowarzyszenia 
został Tomasz Maciejewski, a w skład zarządu weszli Marian Siejak 
i Jacek Gładkowski. Stowarzyszeniu udało się zorganizować kilka 
udanych imprez jeździeckich i szkoleń, oraz wydać książkę „Konie 
huculskie. Historia rasy”. Ponieważ jednak członkowie stowarzysze-
nia mieli różne poglądy i dążenia, nie byli w stanie na dłuższą metę się 
porozumieć. Pod koniec 2019 roku stowarzyszenie zostało rozwiązane.

Na skutek nacisków ze strony krajów kultywujących austro-
-węgierski system nadawania imion koniom huculskich, w 2017 roku 
Polska w oficjalnej dokumentacji hodowlanej (paszporty koni, inter-
netowa baza Polskiego Związku Hodowców Koni) zaczęła po imieniu 
konia dopisywać w nawiasie ród, do którego dany koń należy.

W powojennej Polsce najszerzej wykorzystanymi w rozrodzie ogie- 
rami były:
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Opisany wcześniej Sonet Khc 174 (Dioryt – Zawieja po Cukor- 
-Gurgul-5), który krył w Odrzechowej, w SKH Gładyszów i w hodowli 
prywatnej, a w czasie całej swojej kariery hodowlanej dał 222 źrebięta 
(105 klaczy i 117 ogierów).

Opisany wcześniej Piaf Khc 186 (Margiel – Rabka po Luzak), który 
krył w SK Siary i SKH Gładyszów, a w czasie całej swojej kariery 
hodowlanej dał 216 źrebiąt (107 klaczy i 109 ogierów).

Opisany wcześniej Rewir Khc 166 (Marmur  – Jemioła po 
Hroby V-22),który krył w SK Siary i SKH Gładyszów, a w czasie całej 
swojej kariery hodowlanej dał 212 źrebiąt (110 klaczy i 102 ogiery).

Wabigon Khc 187 (Ocel – Jagódka po Zefir), gniadosrokaty, urodzo-
ny w 1988 roku w SK Siary, o wymiarach 140–183–20 cm (fotografia 23). 
Otrzymał 78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i rodziny 
Wydry. Przez wiele lat był ogierem tabunowym w prywatnej stadni-
nie koni huculskich Serednie Małe Witolda Smoleńskiego, gdzie konie 
utrzymywane są systemem ekstensywnym i cały rok spędzają pod 
gołym niebem. Następnie krył w innych hodowlach prywatnych. Dał 
204 źrebięta (100 klaczy i 104 ogiery).

Fotografia 100. 
Klacz Lotka (Neszor – 
Lilijka po Rewir), urodzona 
w 2003 roku u Stanisława 
Gajewskiego w Pleckiej 
Dąbrowie, wielokrotnie 
wysoko punktowana 
w przeróżnych konkursach 
dla koni huculskich – 
w ścieżkach eliminacyj-
nych, sportowych, skokach 
i zawodach zaprzęgów, 
a także w ocenie płytowej. 
Na zdjęciu w trakcie 
XX Dni Huculskich 
w 2014 roku na trasie ścież-
ki sportowej pod Wiktorią 
Bernat (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Jasmon Khc 218 (Jaśmin – Nanda po Neuryt), gniadosrokaty, uro-
dzony w 1992 roku u Bogumiła Peschaka z Krakowa, o wymiarach 
136–177–19 cm (fotografia 101). Otrzymał 80 punktów bonitacyjnych.
Ogier z rodu Gurgula i rodziny Zyrki. Od początku kariery hodowla-
nej jest ogierem tabunowym w prywatnej stadninie koni huculskich 

„Tabun” w Polanie Stanisława Myślińskiego, gdzie konie utrzymy-
wane są systemem ekstensywnym i cały rok spędzają pod gołym 
niebem. Jak dotąd dał 199 źrebięta (107 klaczy i 92 ogiery).

Opisany wcześniej Jaśmin Khc 132 (Zefir – Dziewanna po Hroby 
V-22), który krył w SK Siary i SKH Gładyszów, a w czasie całej swojej 
kariery hodowlanej dał 187 źrebiąt (86 klaczy i 101 ogierów). 

10.2. Hodowla w Rumunii

W Rumunii nadal funkcjonuje państwowa stadnina koni huculskich 
w Łuczynie, najstarsza stadnina tych koni na świecie, a od 1995 roku 
kraj ten jest członkiem Hucul International Federation (HIF).

Fotografia 101. 
Gniadosrokaty ogier 
Jasmon Khc 218 
(Jaśmin – Nanda po 
Neuryt), urodzony w 1992 
roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Jak podał Jackowski [2004a], na przełomie wieków zredukowa-
no stan koni w Łuczynie. Jeszcze w 1989 roku było tam 12 ogierów 
i 160 klaczy matek, natomiast na początku XXI wieku utrzymywa-
nych było około 40–60 klaczy matek i 5–6 ogierów. W terenie, według 
Mihóka i in. [2007], w 2002 roku kryło około 100 ogierów huculskich. 
Konie z hodowli terenowej były wykorzystywane do prac leśnych 
i w rolnictwie. Jednak, jak twierdził Jackowski [2006a], hodowla te-
renowa w Rumunii nie jest w żaden sposób kontrolowana.

Do 2003 roku stadnina w Łuczynie była administrowana przez 
rumuńskie Ministerstwo Rolnictwa. W lutym 2003 roku przejęło ją, 
podobnie jak 16 pozostałych funkcjonujących państwowych stad-
nin w tym kraju, Ministerstwo Leśnictwa. Po reorganizacji areał 
stadniny wynosił 1734 hektarów (w tym ponad 1000 hektarów łąk 
i pastwisk oraz przeszło 500 hektarów lasów) na terenie 6 folwarków. 
Jak podaje Lechkun [2011], na pierwszym z nich (w samej Łuczynie) 
utrzymywane były ogiery czołowe, klacze matki z sysakami i kla-
cze, które miały być włączone do stada; na drugim (Gaina) – klacze 
roczne i dwuletnie; na trzecim (Stirbul) – klacze trzyletnie; na czwar-
tym (Hostinet) – roczne i dwuletnie ogierki; na piątym (Camionca) – 
ogierki trzyletnie; na szóstym (Izvoarele Sucevei) – czteroletnie 
ogierki poddawane treningowi.

Jackowski [2004a] opisał, jak stadnina wyglądała na początku 
nowego tysiąclecia: Drewniane stajnie pochodziły z  połowy 
XX wieku (w historii stadniny jej zabudowania dwukrotnie uległy 
zniszczeniu). W stajni czołowej było 8 boksów i maneż niewielkich 
rozmiarów. Stajnia dla klaczy matek i stajnie dla młodzieży były bie-
galniami. W stajni dla klaczy dodatkowo znajdowały się dwa boksy 
dla koni chorych i kontuzjowanych, służące także za porodówkę. Kla-
cze, które miały zostać włączone do stada, i znajdujące się w treningu 
młode ogiery były utrzymywane w stajni stanowiskowej. Wszystkie 
stajnie były dość ciemne, miały glinobite podłogi i były kryte gontem 
i łatane papą. Codziennie wysypywano je świeżymi trocinami. Na co 
dzień dekorowano je także jedliną (oprócz względów estetycznych 
poprawiało to również mikroklimat stajni). Na początku XXI wieku 
pracowało tam 22 młodych ludzi.

Według Jackowskiego [2004a] stado z Łuczyny traktowane 
było jako rezerwa genetyczna dla zachowania rasy. W stadninie 



542

stosowany był indywidualny dobór ogierów do klaczy. Klacze matki 
włączane były do stada w wieku 5 lat, po urodzeniu pierwszego źre-
bięcia, zaś ogiery w wieku 4 lat przechodziły trening i po nim próbę 
dzielności w zaprzęgu, w czasie której para ogierów musiała pokonać 
10-kilometrowy odcinek z zaprzęgiem z obciążeniem 800 kg.

Jackowski [2004a] pisał:

W wyniku selekcji prowadzonej w kierunku otrzymania małego dzielnego konia, 
mającego wprawdzie cechy konia górskiego (bo w górach Rumunii miał być 
użytkowany) lecz przydatnego do małych gospodarstw chłopskich i w trans-
porcie, skąpo żywionego i utrzymywanego w trudnych, prymitywnych warun-
kach, konie huculskie hodowane tam obecnie są bardziej masywne i ordynarne 
w typie od swych protoplastów. Bardziej przypominały małego konia zimno-
krwistego, niż jucznego konia górskiego.

Średnie wymiary ogierów czołowych wynosiły 144,5–176,6–19,4 cm, 
a klaczy matek 141,1–171,6–19,4 cm. Występowała maść ciemnogniada, 
kara, ciemnomyszata i kasztanowata, rzadziej jasnogniada. Były 
obecne niewielkie odmiany, natomiast oczywiście nie było koni 
srokatych.

Według Jackowskiego [2004a] w 2004 roku obok stada koni hucul-
skich utrzymywana była tam niewielka liczba klaczy i ogier stano-
wiące krzyżówki hucułów z końmi zimnokrwistymi, przeznaczone 
do produkcji koni dla gospodarstw rolnych. Posiadano też (rów-
nież niewiele) krzyżówki koni huculskich z kucami szetlandzkimi 
(w tym 3 ogiery) do produkcji rumuńskich kuców. Łącznie było tam 
40–50 sztuk krzyżówek.

Według Cześnik [2006] znajdujące się w Łuczynie w 2006 roku 
ogiery były w dobrym typie lecz z błędami budowy i były nieprzy-
gotowane do prezentacji w ręku.

W Łuczynie kontynuowały karierę hodowlaną ogiery: Prislop VII 
(do 1979 roku), Ousor VI (do 1981 roku), Pietrosu VIII (do 1982 roku), 
Goral XV (do 1984 roku), Hroby XVI (na pewno do 1984, lecz może 
nawet do 1995 roku), Hroby XVII (do 1984 roku, potem eksportowany 
do Czechosłowacji) i Ousor VII (do 1987 roku).

Kryły tam także następujące ogiery, wszystkie własnej hodowli:
Goral XVI (Goral XIII – 224 Pietrosu IV-1 po Pietrosu IV), uro-

dzony w 1976 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca, użytko-
wany był w latach 1979–1995.
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Prislop VIII (Prislop VI – 341 Hroby XIV-9 po Hroby XIV), uro-
dzony w 1975 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca, użytko-
wany był w latach 1980–1989.

Pietrosu IX (Pietrosu VIII – 69 Hroby VIII-1 po Hroby VIII), uro-
dzony w 1975 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata, użytko-
wany był (dane nieprecyzyjne) w latach 1982–1994.

Prislop IX (Prislop VII – 270 Ousor IV-61 po Ousor IV), urodzony 
w 1978 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata, użytkowany był 
(dane nieprecyzyjne) w latach 1982–1997.

Goral XVII (Goral XIII – 332 Pietrosu IV-94 po Pietrosu IV), uro-
dzony w 1979 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata, użytko-
wany był w latach 1984–1985.

Hroby XVIII (Hroby XVI – 232 Pietrosu V-2 po Pietrosu V), uro-
dzony w 1980 roku.Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata, żytko-
wany był w latach 1984–1985.

Hroby XIX (Hroby XVI – 323 Goral X-83 po Goral X), urodzony 
w 1980 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca, użytkowany 
był w latach 1984–1990.

Ousor VIII (Ousor VI – 327 Hroby XII-2 po Hroby XII), gniady, 
urodzony w 1980 roku, o wymiarach 140–183–19,5 cm. Wywodził się 
z rodziny klaczy 1 Panca, użytkowany był w latach 1984–1991. Potem 
został eksportowany na Węgry, gdzie krył pod imieniem Ousor VI-61 
Tornado.

Goral XVIII (Goral XV – 441 Hroby XIII-53 po Hroby XIII), uro-
dzony w 1981 roku. Użytkowany był w latach 1985–1988.

Hroby XXI (Hroby XVI – 323 Goral X-83 po Goral X), myszaty, 
urodzony w 1983 roku, o wymiarach 143–173–21 cm. Wywodził się 
z rodziny klaczy 4 Chitca. Użytkowany był (dane nieprecyzyjne) 
w latach 1987–1999.

Hroby XX (Hroby XVII – 301 Pietrosu VI-18 po Pietrosu VI), uro-
dzony w 1978 roku. Wywodził się z rodziny klaczy 11 Sarata. Użytko-
wany był (dane nieprecyzyjne) w latach 1988–1993.

Ousor IX (Ousor VII – 391 Goral XIV-43 po Goral XIV), skarogniady, 
urodzony w 1987 roku, o wymiarach 142–176–18,5 cm. Wywodził się 
z rodziny klaczy 11 Sarata, użytkowany jest od 1991 roku.

Pietrosu X (Pietrosu IX – 436 Ousor VI-33 po Ousor VI), ciemno-
gniady, urodzony w 1987 roku, o wymiarach 146–186–19 cm. Wywodził 
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się z rodziny klaczy 4 Chitca, użytkowany był (dane nieprecyzyjne) 
w latach 1991–2006.

Prislop X (Prislop IX – 574 Hroby XVI-55 po Hroby XVI), skaro-
gniady, urodzony w 1989 roku, o wymiarach 144–178–19 cm. Wywodził 
się z rodziny klaczy 11 Sarata, użytkowany był (dane nieprecyzyjne) 
w latach 1994–2005.

Hroby XXII (Hroby XX – 425 Ousor VI-19 po Ousor VI), kary, 
urodzony w 1989 roku, o wymiarach 146–179–20 cm. Wywodził się 
z rodziny klaczy 2 Lucina,  użytkowany był (dane nieprecyzyjne) 
w latach 1996–2004.

Goral XIX (po Goral XVI), kary lub ciemnomyszaty, „prawie 
kary”, urodzony w 1985 roku, o wymiarach 144–177–19,5 cm. Użyt-
kowany był (dane nieprecyzyjne) w latach 1993–2005. Jansen [2011] 
podaje, że ogier ten pochodził od klaczy 359 Goral XIV-18 (Goral XIV – 
162 Hroby X-8 po Hroby X), natomiast według Jackowskiego [2004a] 
był on synem klaczy 466 Pietrosu VIII-31 (Pietrosu VIII – 340 Ousor 
IV-130 po Ousor IV) albo [2005d] Pietrosu VIII-61 (po Pietrosu VIII). 
Przy czym ten drugi zapis zapewne jest skutkiem literówki. Według 
Mihóka i in. [2015] matką Gorala XIX także była 466 Pietrosu VIII-31, 
a jeśli była nią naprawdę, ogier ten wywodził się z rodziny klaczy 
4 Chitca.

Hroby XXIII (Hroby XXI – 623 Pietrosu IX-8 po Pietrosu IX), 
ciemnomyszaty, urodzony w 1993 roku, o wymiarach 139–169–19 cm. 
Wywodził się z rodziny klaczy 4 Chitca, użytkowany był (dane nie-
precyzyjne) w latach 1999–2006.

Pietrosu XI (Pietrosu X – 670 Hroby XIX-18 po Hroby XIX), ciem-
nogniady, urodzony w 1995 roku, o wymiarach 145–182–20 cm. Ogier 
z rodziny klaczy 11 Sarata. Użytkowany jest od 1999 roku.

Ousor X (Ousor IX – 691 Pietrosu IX-50 po Pietrosu IX), gniady, 
urodzony w 1995 roku, o wymiarach 142–177–20 cm. Wywodził się 
z rodziny klaczy 2 Lucina, użytkowany jest od 2000 roku.

Goral XX (Goral XIX – 551 Ousor VI-69 po Ousor VI), kary, uro-
dzony w 2000 roku. Użytkowany był (dane nieprecyzyjne) w latach 
2006–2007.

Goral XXI (Goral XVI – 392 Goral XIV-45 po Goral XIV), kary, uro-
dzony w 1993 roku (fotografia 102). Wywodził się z rodziny klaczy 
16 Aglaia, Użytkowany był (dane nieprecyzyjne) w latach 2008–2009.
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Hroby XXIV (Hroby XXIII – 716 Goral XVI-101 po Goral XVI), kary, 
urodzony w 2000 roku. Użytkowany jest od 2006 roku.

Prislop XI (Prislop X – 696 Goral XVI-84 po Goral XVI), kary, uro-
dzony w 2000 roku. Ogier z rodziny klaczy 86 Deremoxa. Użytko-
wany jest od 2009 roku.

Jackowski [2010] podaje, że wśród koni z Łuczyny oraz hodowanych 
w innych krajach ich potomków spotyka się bardzo wiele osobników 
o tzw. rumuńskich nogach. Konie te mają dość długie i cienkokostne 
nadpęcia o nierównoległych krawędziach, z podkrojami, często butel-
kowate218, ale z mocnymi stawami nadgarstkowymi i skokowymi 
oraz także mocnymi, choć często rozdętymi, stawami pęcinowymi 
z obfitymi szczotkami. Mogłoby się wydawać, że konie tak zbudo-
wane nie są w stanie podołać długotrwałemu użytkowaniu. A jednak 
konie te do późnej starości cechują świetne, regularne chody. Mają 
one też wrodzoną zdolność do pracy w zaprzęgu.

Niestety, w rodowodach koni z Łuczyny zdarzają się błędy i nie-
ścisłości, czego skutkiem było między innymi pojawienie się kilku 
rzekomo huculskich koni, które osiwiały (Bonito, Hada, Hrodan, 

218  Nadpęcie butelkowate – wklęśnięte pod stawem skokowym z przodu i z tyłu.

Fotografia 102. 
Ogier Goral XXI 
(Goral XVI – 
392 Goral XIV-45 
po Goral XIV) urodzony 
w 1993 roku w Łuczynie 
(fot. Paulina Peckiel)
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opisane w rozdziale 4.4). Jansen [2011] na dowód popełnianych 
w Łuczynie błędów przytoczyła informację, że w 2000 roku impor-
towana z Rumunii do Austrii klacz Ousor IX-1 (Ousor IX – Hroby 
XIX-11 po Hroby XIX) 15 maja 2000 roku urodziła ( już w Austrii) 
ogierka Ousi (po Hroby XXI). Tymczasem do Austrii trafił także ogier 
Hroby XXI-99 (po Hroby XXI), z datą urodzenia 5 lipca 2000 roku 
w SK Łuczyna, rzekomo również będący synem tej klaczy.

Jak podaje Lechkun [2010], w 2010 roku w Łuczynie było 7 ogie-
rów i 73 klacze (w tym 21 z rodu Ousora, 17 z rodu Pietrosu, 15 z rodu 
Hrobego, 12 z rodu Prislopa i 8 z rodu Gorala).

Lechkun [2010] następująco scharakteryzował konie wywodzące 
się z rodów hodowanych w Łuczynie:

 • Konie z rodu Hrobego są prawie kwadratowe, trochę długo-
nogie, mają małą głowę i wydają się mniej masywne w porów-
naniu z końmi z innych rodów. Bardziej nadają się na konie 
wierzchowe niż pociągowe.

 • Konie z rodu Gorala mają dużą głowę, są bardziej podłużne, 
dość wysokie i bardzo wytrzymałe.

 • Konie z rodu Ousora charakteryzują się drobniejszą kością. Ich 
krok jest krótki, o dużej częstotliwości.

 • Konie z rodu Pietrosu mają małą głowę i mniejszą głębokość 
klatki piersiowej, są też bardziej pobudliwe.

W roku 2011 łączna powierzchnia stadniny w Łuczynie wynosiła 
1775,5 hektarów, z czego 507,4 hektarów stanowiły lasy, 382,6 hekta-
rów – łąki, 849 hektarów – pastwiska, na których wypasano 380 koni. 
Stadnina organizowała kursy jazdy konnej dla początkujących 
i zaawansowanych oraz rajdy konne.

W Łuczynie nadal stoi krzyż ufundowany przez pułkownika 
Herr manna – człowieka, który zdaniem Hackla [1938] ocalił hucuły 
przed wyginięciem. Hackl pod koniec lat 30. XX wieku w swoim 
dziele o koniach huculskich tak opisywał miejsce, w którym stoi, 
zrujnowany wtedy, kamienny krzyż:

Tutaj niegdyś wiodła na skraj lasu pełna serpentyn szosa w górę wzniesienia. 
Teraz jest zarośnięta trawą i ledwie dostrzegalna. […] Tam też rośnie dziko na 
krawędzi mała grupa krzaków i młodych sosen. Krzaki i nic poza nimi. Jednak 
gdyby rozgarnąć opierające się, broniące dostępu gałęzie, szpilki i listowie, ujrzy-
my strzeżony przez nie skarb – kamienny kwadrat na szerokim cokole w objęciach 
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okalających go gałęzi. Pod mchem i listowiem leżą rozbite gruzy ciężkiego kamien-
nego krzyża. Pasterz ze stadniny przynosi wypadłą przed laty z mocowań, prze-
chowywaną w urzędzie pocztowym kamienną tablicę z dobrze zachowanym wy-
grawerowanym napisem [w języku niemieckim]. „Ufundowany i umieszczony tu 
po 53 latach służby, w tym po 34 latach w tej właśnie stadninie, przez zmarłego 6 
marca 1857 roku w 69 roku życia cesarsko-królewskiego pułkownika i komendanta 
stadniny Martina Rittera von Herrmanna.” W oddali na skraju lasu pasą się dwa 
myszato-szare źrebaki wraz ze swoimi matkami, dwoma myszato-bułanymi cór-
kami Gorala […]. Jego dzieło żyje.

Obecnie krzyż jest odrestaurowany. Brakuje tylko kamiennej ta-
blicy, którą zastąpił napis w języku rumuńskim wykonany bezpo-
średnio na postumencie: Pierwszy kierownik stadniny hucułów Łu-
czyna, pułkownik Martin cavaler de Hermann219 1788–1857, pomnik 
odrestaurowany w 1981 po 125 latach przez stadninę (fotografia 103).

Z Rumunii wywodzą się rodziny żeńskie klaczy220: Aglaia, Chitca, 
Deremoxa, Lucina, Panca, Ploska, Rotunda i Sarata, które nadal są 
tam utrzymywane. 

Jak podaje Tomczyk-Wrona [2012], w Rumunii nie jest prowa-
dzona oficjalna księga stadna, a tylko pisany ręcznie rejestr. Utrzy-
mywany jest tam wywodzący się z hodowli austro-węgierskiej sys-
tem nazywania potomstwa imieniem ojca uzupełnionym o kolejny 
arabski numer źrebięcy. W przypadku włączenia nowego ogiera czo-
łowego do stadniny jego imię jest zmieniane i otrzymuje on kolejny 
rzymski numer główny.

Według Jansen [2011] w 2011 roku w Rumunii było 511 dorosłych 
i 196 młodych klaczy oraz 49 ogierów.

10.3. Hodowla na Słowacji

W 1979 roku Czechosłowacja uznała hucuły za rasę zachowawczą. 
We współczesnych słowackich i czeskich publikacjach powtarza się, 
co prawda, informacja, że koń huculski w Czechach i na Słowacji 

219  Pozostawiono pisownię z pomnika.
220 W publikacjach dotyczących rodzin żeńskich znajdziemy nieraz bardzo różny 

zapis imion tych samych klaczy. W niniejszym tekście stosuję jednak nazewnictwo 
ujednolicone, starając się używać najstarszych form pisowni.



548

Fotografia 103. 
Krzyż ufundowany przez pierwszego komendanta stadniny w Łuczynie, pułkownika 
Martina Rittera von Herrmanna, odrestaurowany w 1981 roku (fot. Paulina Peckiel)
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uznawany jest za rasę zachowawczą od 1993 roku, jest to jednak data 
rozłączenia się obu państw, a nie objęcia tych koni ochroną.

Materiał hodowlany ze stadniny założonej przez Wyższą Szkołę 
Weterynaryjną z Koszyc został w 1985 roku przekazany do ZOO 
w Koszycach, które miało dalej zająć się hodowlą. Jak relacjono-
wał Duruttya [1988], przekazany materiał hodowlany był jedno-
rodny, a klacze odznaczały się źrebnością na poziomie 80%. Jednak 
już w 1986 roku stado składało się z różnego rodzaju krzyżówek 
z małymi końmi gorącokrwistymi (na bazie koni arabskich i angiel-
skich) i końmi fiordzkimi. Z klaczy z Murania pozostały w stadzie 
tylko (opisane wcześniej w rozdziale 9.3) Gurka-19, Váza i Afrodita. 
Wszystkie klacze były jałowe, w złej kondycji, z kopytami niekorygo-
wanymi przynajmniej od pół roku. Był to jednak najwidoczniej tylko 
przejściowy kryzys, ponieważ konie huculskie są tam hodowane 
do dzisiaj.

Obecnie na Słowacji głównym ośrodkiem hodowli wciąż jest pań-
stwowa stadnina w Topolczankach. Od 1 marca 1993 roku stadnina 
ta nosi nazwę Narodowa Stadnina Topolczanki (Národný žrebčín 
Topoľčianky) i prowadzi księgi stadne dla konik huculskich, lipi-
canerów, koni arabskich i koni wysokiej półkrwi arabskiej shagya, 
kolejne tomy są wydawane co 5 lat. Na początku XXI wieku stadnina 
dysponowała gospodarstwami znajdującymi się w miejscowościach 
Topolczanki, Breziny, Rybnik, Krásny Majer i Hostie z folwarkiem 
Kosiar. Zabudowania każdego z nich utrzymane były w nieco innym 
stylu. Jak podawał Jackowski [2005a], konie arabskie utrzymywane 
były w samych Topolczankach, konie shagya wysokiej półkrwi 
arabskiej w Rybniku, lipicanery w miejscowości Hostie, słowackie 
konie gorącokrwiste w miejscowościach Breziny i Krásny Majer, 
a hucuły w folwarku Kosiar. Według Šramko [2011] Breziny służyły 
jako wychowalnia młodych ogierów, a w Rybniku były utrzymywane 
konie arabskie. Jak podawał Jackowski [2005a] w 2004 roku stad-
nina dysponowała 1000 hektarów gruntów ornych, utrzymywała 
około 500 koni i 300 sztuk bydła, zatrudniała około 120 ludzi. Obok 
hodowli koni stadnina organizowała zawody w wielu dyscyplinach 
jeździeckich (skoki, ujeżdżenie, woltyżerka i powożenie). W 1981 roku 
wybudowano tor wyścigowy o długości 1450 m, na którym odbywały 
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się wyścigi płaskie, przeszkodowe i kłusacze, także w obsadzie mię-
dzynarodowej. Wcześniej mityngi odbywały się na prowizorycznie 
wyznaczanych dystansach. Stadnina jest narodowym centrum 
hodowlanym, prowadzącym księgi stadne dla hodowanych na Sło-
wacji koni lipicańskich, huculskich i arabskich. Jackowski [2005a] 
podawał, że w ramach firmy działała 21-hektarowa winnica produ-
kująca własne wino. Stadnina posiadała także 9 hektarów sadów. 
Od 1989 roku przy stadninie funkcjonuje muzeum hipologiczne. Jak 
podał Šramko [2011] stadnina działała pod kierownictwem Emila 
Dziana (w talach 1978-1989), Milana Šarišský’ego (w latach 1989-2000) 
i Michala Horný’ego (od 2001 roku). Od 2009 roku w gospodarstwie 
Žikava prowadzono hodowlę owiec.

W  1984 roku SK Topolczanki w  ramach wymiany sprowa-
dziła z Polski ogiera Lemiesz i dwie klacze, Jutę i Muszkę, oddając 
w zamian ogiera Ousor I i klacze: Gurgul V-23 i Ousor-6 Adla (o któ-
rych była już wcześniej mowa w rozdziale 10.1).

Juta Khc 179 (Hroby V-22 – Fantazja po Zefir), kara, urodzona 
w 1977 roku w SK Siary, o wymiarach 137–170–18 cm. Otrzymała 
81 punktów bonitacyjnych. Była przedstawicielką rodziny żeńskiej 
Połoniny, nowej dla czechosłowackiej hodowli.

Muszka (Goral XIII-4 – Farma po Hroby V-22), myszata, urodzona 
w 1980 roku w SK Siary, o wymiarach 136–188–18 cm. Była przedstawi-
cielką rodziny żeńskiej Sroczki, nowej dla czechosłowackiej hodowli.

W późniejszych latach importowano z Polski także klacz Ruta, 
a z Rumunii sprowadzono klacze 416 Hroby XIV-72 i 445 Hroby XIV-87.

Ruta (Luzak – Ekierka po Hroby V-22), gniada, urodzona w 1984 
roku w SK Siary, przedstawicielka rodziny Połoniny.

416 Hroby XIV-72 (Hroby XIV – 153 Goral IX-3 po Goral IX rum.), 
kara, urodzona w 1976 roku w SK Łuczyna, o wymiarach 138–172–18 cm. 
Wywodziła się z rodziny Deremoxy, nowej dla czechosłowackiej 
hodowli.

445 Hroby XIV-87 (Hroby XIV – 130 Pietrosu III-1 po Pietrosu III), 
kara, urodzona w 1976 roku w SK Łuczyna. Wywodziła się z rodziny 
Rotundy, nowej dla czechosłowackiej hodowli.

W SK Topolczanki kontynuowały karierę hodowlaną ogiery: 
Gurgul V ex Gurgul IV-2 Silvestr (do 1980 roku) i Ousor Muráň (do 
1980 roku).
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Kryły tam także:
Gurgul VI ex Gurgul V-32 Silvester (Gurgul V ex Gurgul IV-2 

Silvestr – 207 Goral X-25 po Goral X), ciemnokasztanowaty, urodzony 
w 1976 roku, o wymiarach 146–184–21 cm. Wywodził się z rodziny 
rumuńskiej klaczy 16 Aglaia, użytkowany był w latach 1980–1984.

Goral XIII (Goral XII – 206 Gurgul V-4 po Gurgul V ex Gurgul IV-2 
Silvestr), ciemnogniady, urodzony w 1979 roku w SK Topolczanki, 
o wymiarach 141–183–19,5 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowac-
kiej klaczy 825 Agla, użytkowany był w latach (dane nieprecyzyjne) 
1983–1999.

Ousor II (Ousor – 207 Goral X-25 po Goral X), gniady, urodzony 
w 1979 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 135–180–20 cm. Wywo-
dził się z rodziny austro-węgierskiej klaczy 16 Aglaia, użytkowany 
był w latach 1984–1989.

Opisany wcześniej Lemiesz Khc 139 (Elf – Gazela po Hroby V-22), 
myszaty, sprowadzony z Polski w 1984 roku krył pod imieniem 
Goral XIV w latach 1984–1995. Gajewski [za Deszczyńska 2010c] uwa-
żał, że silnie wyrównał typ stada w Topolczankach.

Hroby VII (Hroby XIV rum. – 153 Goral IX-3 po Goral IX rum.), 
ciemnogniady, urodzony w 1972 roku w SK Łuczyna (gdzie krył 
pod imieniem Hroby XVII), importowany z Rumunii, o wymia-
rach 155–185–20 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 
86 Deremoxa, użytkowany był w latach 1985–1991.

Gurgul VII ex Gurgul Šumavský-3 (Gurgul VIII-2 Artur – Ousor 
Mina po 349 Ousor-5), ciemnobułany, urodzony w 1979 roku w pry-
watnej hodowli Václava Hrabánka w  Sušicach, o  wymiarach 
143–181–20,5 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
19 Kavka, użytkowany był w latach 1985–1992. Ogier ten nie był czy-
stym hucułem. W trzeciej generacji przodków w rodowodzie miał buła-
nego ogiera Rokoš, syna ogiera konia Przewalskiego Uran (Horymir – 
Minka po 56 Halle 1) i klaczy biłgorajskiej Runa (NN – NN).

Hroby VIII (Hroby XVII rum. – 356 Ousor-7 Ajda po Ousor 
Muráň), gniady, urodzony w 1988 roku w SK Topolczanki, o wymia-
rach 145–189–19 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 
16 Aglaia, użytkowany był w latach 1992–2011.

Gurgul VIII (Gurgul VII – 379 Ousor-27 po Ousor Muráň), ja-
snogniady, urodzony w 1989 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 



552

145–188–20 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
825 Agla, użytkowany w roku (dane nieprecyzyjne) 1994.

Ousor III (Ousor I  – 266 Gurgul V-24 Minda po Gurgul V), 
gniady, urodzony w 1984 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
137–169–19,5 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
588 Bukovina, użytkowany był w latach 1994–2010.

Hroby IX (Hroby VI – 307 Gurgul V-30 Lucka po Gurgul V), 
jasnogniady, urodzony w 1983 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
142–190–20,5 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
825 Agla, użytkowany był w latach (dane nieprecyzyjne) 1998–1999.

Goral XV (Lemiesz – 331 Gurgul V-35 po Gurgul V), gniady, urodzo- 
ny w 1991 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 142–185–20 cm. 
Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 882 Gelnica, użyt-
kowany był w latach 2001–2007. W 2007 roku na II Międzynarodo-
wym Czempionacie Koni Huculskich w Klikowej został uznany za 
najlepszego ogiera starszego i najlepszego konia pokazu. Jak relacjo-
nował Jackow ski [2007b], w czasie dekoracji koń zwalił z nóg swojego 
prezentera, przydeptał, a potem wziął go w zęby i kilkakrotnie nim 
potrząsnął. Wielu widzów czempionatu liczyło, że właściciel konia 
zrzeknie się tytułu (tym bardziej, że koń już na rozprężalni i podczas 
oceny wykazywał podobną agresję, a wyjechał z Klikowej w kagańcu). 
Podobno kilka dni po czempionacie koń padł z powodu ciężkiej cho-
roby (plotka głosiła, że cierpiał na guza mózgu, co mogłoby tłuma-
czyć jego zachowanie). Taka informacja została przekazana polskim 
hodowcom, jednak Goral XV jeszcze do 2011 roku pojawiał się w inter-
netowym wykazie ogierów kryjących w Topolczankach – co można 
również tłumaczyć nieaktualnością danych w serwisie internetowym 
stadniny lub faktem, że stadnina ta, będąca Centrum Inseminacyjno-

-Reprodukcyjnym, dysponowała do tego czasu jego nasieniem (na 
Słowacji sztuczne unasienianie jest w rasie huculskiej dozwolone).

Goral XVII (po Goral XIX rum.), myszaty, urodzony w 1995 roku 
w SK Łuczyna, importowany w 2000 roku z Rumunii, o wymiarach 
141–182–19,5 cm. Według Jansen [2009a] jego matką była 681 Hroby 
XIX-27 (Hroby XIX rum. – 316 Pietrosu IV-82 po Pietrosu IV rum.). Nato-
miast Mihók i in. [2015] podali, że jego matką była 441 Hroby XIII-53 
(po Hroby XIII rum.). Patrząc na rodowód przedstawiony przez 
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Jansen [2009a] mógł wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 
11 Sarata, użytkowany był w latach 2001–2010.

Hroby XII (Hroby XXI rum. – 696 Goral XVI-84 po Goral XVI rum.), 
kary, urodzony w 1995 roku w SK Łuczyna, importowany w 2000 
roku z Rumunii, o wymiarach 141–173–19 cm. Wywodzi się z rodziny 
rumuńskiej klaczy 86 Deremoxa, użytkowany jest od 2000 roku.

Prislop (Prislop IX – 518 Pietrosu VIII-55 po Pietrosu VIII), 
ciemnogniady, urodzony w 1995 roku w SK Łuczyna, importowany 
w 2000 roku z Rumunii, o wymiarach 149–190–20 cm. Wywodzi się 
z rodziny rumuńskiej klaczy 86 Deremoxa, użytkowany w latach 
2000-2017 (w tym przez pewien czas także na Węgrzech).

Hroby X Urpin (Hroby VI-2 – 95 Hermina po Gurgul V-9), gniady, 
urodzony w 1992 roku w państwowym gospodarstwie Dobsina, 
o wymiarach 141–180–18,5 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowac-
kiej klaczy 71 Róza, użytkowany był w latach (dane nieprecyzyjne) 
2001–2004.

Hroby XIII Jergus (Hroby VIII – 566 Goral XIII-9 po Goral XIII), 
ciemnogniady, urodzony w 1998 roku w SK Topolczanki, o wymia-
rach 141–173–19 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
588 Bukovina, użytkowany był (dane nieprecyzyjne) w 2004 roku.

Ousor V (Ousor IX rum. – 658 Hroby XIX-11 po Hroby XIX-11 rum.), 
ciemnomyszaty, urodzony w 1995 roku w SK Łuczyna w Rumunii, 
o wymiarach 133–177–18 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej 
klaczy 1 Panca. Użytkowany w latach 2005–2009. Wcześniej krył na 
Węgrzech pod imieniem Ousor IX-17 Sanyi.

Gurgul X (Gurgul VII – 329 Ousor-3 po Ousor Muráň), ciemno-
myszaty, urodzony w 1989 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
142–190–20,5 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 16 Aglaia, 
użytkowany był w latach 2003–2012.

Hroby XVI (Hroby XII – 622 Goral XIV-46 po Lemiesz), gniady, 
urodzony w 2004 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 140–180–19 cm. 
Wywodzi się z rodziny czechosłowackiej klaczy 825 Agla, użytkowany 
w latach 2009-2017.

Hroby XIV Cardas (Hroby XII – 620 Gurgul VIII-2 po Gurgul VIII), 
ciemnogniady, urodzony w 2000 roku w SK Topolczanki, o wymia-
rach 143–171–19 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 
10 Rotunda, użytkowany był w latach 2011–2012.
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Ousor VI (Ousor III – 654 Goral XIV-47 po Lemiesz), ciemnogniady, 
urodzony w 2004 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 140–175–19 cm. 
Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 16 Aglaia, użytkowany 
był w latach 2009–2010. Później trafił do Niemiec. Ogier ten nie był 
czystym hucułem, w rodowodzie miał w piątej generacji przodków 
bułanego ogiera Rokoš, syna ogiera konia Przewalskiego Uran 
(Horymir – Minka po 56 Halle 1) i klaczy biłgorajskiej Runa (NN – 
NN), a w siódmej haflingera 99 Campi (NN – NN).

Goral XX (Goral XVII – 709 Hroby XII-20 po Hroby XII), ciem-
nomyszaty, urodzony w 2007 roku w SK Topolczanki, o wymia-
rach 141–168–19,0 cm. Wywodzi się z rodziny rumuńskiej klaczy 
86 Deremoxa, użytkowany w latach 2012-2017.

Gurgul XIII (Gurgul X – 622 Goral XIV-46 po Goral XIV), ciem-
nomyszaty, urodzony w 2008 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
145–164–18,5 cm. Wywodzi się z rodziny czechosłowackiej klaczy 
825 Agla, użytkowany w latach 2012-2017.

Ousor VIII (Ousor V – 655 Ousor III-13 po Ousor III), ciem-
nomyszaty, urodzony w 2006 roku w SK Topolczanki, o wymia-
rach 140–177–18,5 cm. Wywodzi się z rodziny rumuńskiej klaczy 
86 Deremoxa, użytkowany od 2012 roku.

Ousor IX (Ousor III – 679 Goral XVII-1 po Goral XVII), ciemno-
myszaty, urodzony w 2005 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
139–176–19,5 cm. Wywodzi się z rodziny polskiej klaczy Połonina, 
użytkowany od 2012 roku.

Hroby XX (Hroby VIII – 709 Hroby XII-20 po Hroby XII), kary, 
urodzony w 2010 roku u Kláry Kissovej w miejscowości Záhradná, 
o wymiarach 143–164–19,5 cm. Wywodzi się z rodziny rumuńskiej kla-
czy Deremoxa, użytkowany od 2016 roku.

Ousor XIII (Ousor VI – 677 Prislop-8 po Prislop), ciemnogniady, 
urodzony w 2009 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 141–171–20 cm. 
Wywodzi się z rodziny czechosłowackiej klaczy 825 Agla. Użytko-
wany od 2018 roku. 

Znając system nadawania imion ogierom czołowym, należy po-
dejrzewać, że w Topolczankach kryły także: Goral XVI (Lemiesz – 
Ousor-7 Ajda po Ousor Muráň), kasztanowaty, urodzony w 1989 roku 
w SK Topolczanki; Goral XVIII Goro (Goral XVII – 613 Ousor III-7 po 
Ousor III), myszaty, urodzony w 2001 roku w SK Topolczanki; 
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Gurgul IX (Gurgul V ex Gurgul IV-2 Silvestr – 117 Goral XI-1 po 
Goral XI), kasztanowaty, urodzony w 1980 roku w SK Topolczan-
ki; Gurgul XI (Gurgul VIII – Cilka II Mica po Hroby VI-17), gniady, 
urodzony w 2001 roku u Antona Puvaka w miejscowości Vrbove;  
Gurgul Castor (Gurgul Zmrzlik Faun – Passa po Neszor), gniady, uro-
dzony w 2002 roku u Petera Zdenka w Pradze w Czechach, który na 
Słowacji krył pod imieniem Gurgul XII; Hroby XI (Hroby XVII rum. – 
329 Ousor-3 po Ousor Muráň), ciemnogniady, urodzony w 1978 lub 
1987 roku w SK Topolczanki; Hroby XV (Hroby XII – 622 Goral 
XIV-46 po Lemiesz), ciemnomyszaty, urodzony w 2002 roku w SK To-
polczanki; Ousor Vulkan (Ousor V rum. – Hroby XXI-36 Hamis po 
Hroby XXI rum.), jasnogniady, urodzony w 2005 roku w Parku Na-
rodowym Aggteleki na Węgrzech, na Słowacji kryjący pod imieniem 
Ousor VII. Nie udało mi się jednak zdobyć informacji o ich potom-
stwie pozostawionym w SK Topolczanki, a tylko o źrebiętach od 
klaczy spoza stadniny. Nie udało mi się także zdobyć żadnych infor-
macji o koniach noszących imiona Goral XIX i Ousor IV, choć prze-
cież powinny takie istnieć. Choć być może chodzi tu o ogiery: Goral 
XVI-82 Zeno (Goral XVI rum. – Pietrosu VIII-31 po Pietrosu VIII), 
ciemnogniady, urodzony w 1989 roku w SK Łuczyna w Rumunii 
i Ousor-4 (4191 Ousor Muráň – 224 Gurgul V-11 po Gurgul V ex Gurgul 
IV-2 Silvestr), bułany, urodzony w 1978 roku w stadninie Veľký Šariš, 
ponieważ znalazłam zapisy rodowodów ich potomstwa ze Słowacji, 
które wskazywały, że przyznano im takie imiona. Zupełnie żadnych 
informacji nie znalazłam o ogierze Ousor XII.

Według Šramko [2011] średnie wymiary ogierów kryjących w 2006 
roku w Topolczankach wynosiły 144-176-19 cm przy średniej wadze 
460 kg, a klaczy 142–176–18,5 cm przy średniej wadze 445 kg.

Słowacja jest członkiem Hucul International Federation (HIF) od 1994 
roku, czyli od momentu powstania tej międzynarodowej organizacji.

Według statutu z 2006 roku221 księgę stadną koni huculskich 
uznaje się na Słowacji za zamkniętą. W szczególnych przypadkach 
komisja księgi stadnej może jednak dopuścić do użycia w rasie 

221  Patrz bibliografia: Štatút Plemennej Knihy Plemena Hucul (2006). Ministerstvo 
Pôdohospodárstva Slovenskej Republiky, Národný žrebčín Topoľčianky.
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huculskiej ogiery i klacze innych ras. Dozwolona jest sztuczna inse-
minacja i embriotransfer.

W statucie tym sprecyzowano minimalne dopuszczalne wymiary 
koni huculskich. Dla ogierów minimalna wysokość w kłębie to 139 cm, 
obwód klatki piersiowej – 166 cm, obwód nadpęcia – 18,5 cm, różnica 
między obwodem klatki piersiowej a wysokością w kłębie – 20 cm. 
Dla klaczy minimalna wysokość w kłębie to 137 cm, obwód klatki pier-
siowej – 170 cm, obwód nadpęcia – 17,5 cm, różnica między obwodem 
klatki piersiowej a wysokością w kłębie – 21 cm. W statucie podano też 
dopuszczalną wagę koni huculskich, która dla ogierów ma wynosić 
co najmniej 420 kg, a dla klaczy – co najmniej 400 kg.

Jackowski [2001a] pisał, że na początku XXI wieku konie huculskie 
na Słowacji przechodziły próbę dzielności pod siodłem i w zaprzęgu.

Ponadto Jackowski [2007a] podawał, że w hodowli terenowej na 
Słowacji występują konie srokate, choć nie są uważane za typowe, 
nie ma natomiast i nigdy nie było koni srokatych w stadninie 
w Topolczankach. Obecnie eliminuje się tam także z hodowli konie 
z odmianami.

Na Słowacji utrzymywany jest wywodzący się z hodowli austro-
-węgierskiej system nazywania potomstwa imieniem ojca uzupeł-
nionym kolejnym arabskim numerem źrebięcym, a w przypadku 
włączenia do hodowli nowego ogiera czołowego jego imię jest 
modyfikowane poprzez dodanie kolejnego rzymskiego numeru 
głównego. Hucuły zarejestrowane jako konie sportowe lub pocho-
dzące z hodowli terenowej otrzymują także „normalne imiona”, które 
powinny być zawsze zapisywane po opatrzonym numerem imieniu 
rodowym.

Kovalčik i Horný [2006] podali, że na Słowacji występują rody 
ogierów Goral, Gurgul, Hroby, Ousor i Prislop (odgałęzienie rodu 
Gorala) oraz rodziny żeńskie klaczy Aglaia, Agla, Bukovina, Dagmar, 
Deremoxa, Franca, Gelnica, Kavka, Macocha, Mulica, Połonina, 
Rotunda, Róza, Sekačka i Sroczka. Rodziny klaczy Aglaia, Agla, 
Bukovina, Dagmar, Deremoxa, Gelnica, Połonina, Rotunda i Sroczka 
występują w SK Topolczanki, a rodziny klaczy Franca, Kavka, 
Macocha, Mulica, Róza i Sekačka w hodowli terenowej. Linie Aglai, 
Bukoviny, Deremoxy i Rotundy wywodzą się z Rumunii, a Połoniny 
i Sroczki z Polski.
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Jak podawał Jackowski [2001b], w 2001 roku na Słowacji było 50 kla-
czy i 14 ogierów huculskich. Według Tomczyk-Wrony [2007a] w 2007 
roku na Słowacji było 116 klaczy i 15 ogierów. Według Jansen [2011] w 2011 
roku na Słowacji były 142 dorosłe i 105 młodych klaczy oraz 16 ogierów.

10.4. Hodowla w Czechach

Podobnie, jak to ma miejsce na Słowacji, we współczesnych czeskich 
publikacjach powtarza się informacja, że koń huculski został uznany 
za rasę zachowawczą w 1993 roku. Dotyczy to jednak Czech jako odręb-
nego państwa, natomiast wcześniej w Czechosłowacji, jak już zostało 
wspomniane, hucuły były uważane za rasę zachowawczą od 1979 roku.

Tak samo jak Słowacja, od momentu powstania Hucul Interna-
tional Federation (HIF) w 1994 roku Czechy są członkiem tej między-
narodowej organizacji.

W Czechach nie ma obecnie państwowej stadniny hodującej 
konie huculskie. Nadal działa jednak Aster Hucul Club z Pragi.

Były tam użytkowane ogiery (daty mogą nie być precyzyjne):
Opisany wcześniej w rozdziale 9.3 Gurgul V-2 Uran krył do 

1983 roku.
Gurgul Edo-1 Benet (Gurgul IV Edo  – Edda Gurgul-67 po 

290 Gurgul-3), gniady, własnej hodowli, urodzony w 1974 roku, o wy- 
miarach 133–159–18,2 cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej klaczy Mulica. 
Krył w latach 1977–1996.

Gurgul Edo-2 Baltis (Gurgul IV Edo – Tuba Ousor 2–3 po Ousor-2 
Mirko), jasnogniady, własnej hodowli, urodzony w 1974 roku, o wymia-
rach 138–156–18,5 cm. Ogier z rodziny austro-węgierskiej klaczy Kittka. 
Krył w latach 1980–1988.

Gurgul Zmrzlík Faun (Gurgul V-2 Uran – Šulka Ousor 2–1 po 
Ousor-2 Mirko), kary, własnej hodowli, urodzony w 1978 roku, 
o wymiarach 142–163–19,3 cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej kla-
czy Barna. Krył w latach 1983–1995.

Ousor Zmrzlík Eso (Ousor-3 Úver – Goral Hilda po Goral VII rum.), 
gniady, urodzony w 1977 roku w SK Murań, o wymiarach 141–166–19 
cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej klaczy Zuza. Krył w latach 
1983–1984.
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Ousor Zmrzlík Mars (Ousor Zmrzlík Eso – Hvězda Gurgul V-11 
po Gurgul V-2 Uran), gniady, własnej hodowli, urodzony w 1985 roku, 
o wymiarach 141–179–18,1 cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej klaczy 
Rumina. Krył w latach 1991–2004.

Goral XIV-9 Nero (Lemiesz – 329 Ousor-3 po Ousor 02–7 Muráň), 
myszaty, urodzony w 1986 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
136–167–19 cm. Ogier z rodziny rumuńskiej klaczy Aglaia. Krył 
w latach 1992–2007.

Ousor I-3 Janus (Ousor I cz. – Gurgul V-30 Lucka po Gurgul V), 
ciemnogniady, urodzony w 1982 roku w SK Topolczanki, o wymiarach 
139–175–19,5 cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej klaczy Agla. Krył 
w 2002 roku.

Gurgul Goro (Gurgul V – Ousor Akéla po 340 Ousor-9), kaszta-
nowaty, urodzony w 1993 roku u Ivana Karbusicti z Janovej Hory 
w Czechach, o wymiarach 134–177–18 cm. Ogier z rodziny czechosło-
wackiej klaczy Sekačka. Krył w 2007 roku.

Gurgul Ryn (Gurgul Edo-2 Baltis – Juno po Gurgul V-2 Uran), 
ciemnogniady, własnej hodowli, urodzony w 1989 roku, o wymiarach 
142–166–20,7 cm. Ogier z rodziny czechosłowackiej klaczy Rumina. 
Krył w latach 2008–2011.

Po doświadczeniach z różnego rodzaju krzyżówkami od 1998 roku 
za konie huculskie uznaje się w Czechach osobniki, które spełniają 
jedno z następujących kryteriów:

 • Mają w rodowodzie cztery generacje wyłącznie czystoraso-
wych hucułów.

 • Mają w trzeciej generacji maksymalnie dwie klacze o niezna-
nym pochodzeniu zakupione z hodowli terenowej.

 • Mają domieszkę krwi koni fiordzkich, przy czym jej udział 
jest uzależniony od roku urodzenia. Dla koni urodzonych do 
2003 roku: w trzeciej generacji mogą występować maksymal-
nie 2 konie fiordzkie lub 3 konie fiordzkie, jeżeli jednym z nich 
jest klacz Jagodna222, przy czym za „konia fiordzkiego” uważa 
się konia, który ma ponad 50% genów fiordzkich przodków. 

222 Bułana klacz Jagodna Kfd 34 (Gaus – Jagna po NN) urodziła się w 1952 roku 
w SK Prudnik w Polsce. Jej wymiary wynosiły 145–180–20 cm.
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Dla koni urodzonych w latach 2004–2008: w trzeciej genera-
cji może występować tylko jeden fiordzki przodek lub dwoje, 
jeżeli jednym z nich jest klacz Jagodna. Dla koni urodzonych 
w latach 2009–2013: udział genów koni fiordzkich nie może 
przekraczać 6,25%.

Według programu hodowlanego z 2009 roku223 inbred u koni hucul-
skich nie powinien występować wcześniej niż w trzeciej generacji. 
Dopuszczona jest sztuczna inseminacja. U klaczy wysokość w kłębie 
powinna wynosić 134–142 cm, obwód klatki piersiowej – 160–180 cm, 
a obwód nadpęcia – 17,5–19,5 cm. U ogierów wysokość w kłębie 
powinna wynosić 136–144 cm, obwód klatki piersiowej 165–185 cm, 
a obwód nadpęcia 18,2–20,2 cm.

Według informacji zawartych w programie hodowlanym z 2009 
roku w 1997 roku w Czechach było 380 klaczy i 36 ogierów uznawa-
nych za huculskie, z czego 170 klaczy i 17 ogierów miało powyżej 75% 
krwi huculskiej. W 2008 roku w Czechach były 474 klacze i 26 ogierów, 
z czego 390 klaczy i 17 ogierów miało powyżej 75% krwi huculskiej. 
W 2011 roku w Czechach znajdowały się 483 klacze huculskie czynne 
w hodowli, w tym 170 uznanych za czystorasowe.

W 1999 roku do Czech trafiły trzy polskie klacze, wszystkie z ro- 
dziny żeńskiej Połoniny: gniada Passa Khc 605 (Neszor – Pogoria 
po Margiel) urodzona w  1994 roku w  SKH Gładyszów, gniada 
Pogoń Khc 300 (Luzak – Pożoga po Zefir) urodzona w 1988 roku 
w SK Siary i jasnogniada Premia Khc 655 (Ousor I – Dziewanna po 
Hroby V-22) urodzona w 1989 roku w SK Siary. Wcześniej, w 1997 roku, 
nabyto z Polski gniadosrokatego ogiera Berdysz Khc 181 (Jaśmin – 
Pardwa po Dioryt). Później do Czech trafił także polski gniadosro-
katy ogier Surmacz (Szafir – Sewilla po Neszor), który jednak ze 
względu na pomyłkę, do której doszło prawdopodobnie w SO Klikowa, 
początkowo krył jako Lansjer Khc 221 (Piaf – Salamandra po Jaśmin). 
W Czechach dotąd nie tolerowano koni srokatych, ale na początku 
XXI wieku stworzono dla nich specjalną podsekcję księgi stadnej.

223  Patrz bibliografia: Šlechtitelský program huculského koně. Pardubice 2009.
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Do końca roku 2002 księga stadna koni huculskich w Czechach była 
księgą otwartą. Od 2003 roku do księgi stadnej mogą być wpisane 
jedynie konie po rodzicach wpisanych do księgi lub konie sprowa-
dzone z zagranicy, których rodzice byli wpisani do księgi w innym 
kraju. Księga stadna ogierów nie jest dzielona na sekcje, natomiast 
księga klaczy dzieli się na:

 • księgę główną (Hlavní plemenná kniha – HPK), gdzie wpi-
sywane są klacze z udokumentowanym pochodzeniem do 
czwartego pokolenia i oceną typu od 7,1 punktów (na 10 moż-
liwych),

 • księgę (Plemenná kniha – PK), gdzie wpisywane są klacze 
z udokumentowanym pochodzeniem do trzeciego pokolenia 
i oceną typu od 6,1 punktów,

 • pierwszą księgę pomocniczą (První pomocná plemenná 
kniha – 1PPK), gdzie wpisywane są klacze z udokumentowa-
nym pochodzeniem do drugiego pokolenia i oceną typu od 5,1 
punktów,

 • drugą księgę pomocniczą (Druhá pomocná plemenná kniha – 
2PPK), gdzie wpisywane są klacze z udokumentowanym 
pochodzeniem do drugiego pokolenia, ale z oceną typu poni-
żej 5,1 punktów, oraz konie urodzone przed 1998 rokiem, które 
mają w rodowodzie przodka nieuznanego za hucuła lub mają 
przodka innej rasy (nie dotyczy to przodków w linii męskiej – 
ci muszą pochodzić z uznanego rodu huculskiego), a łączny 
procent obcych genów nie przekracza u nich 31,25%.

W każdej sekcji prowadzi się (wspomnianą wyżej) oddzielną podsek-
cję dla koni srokatych i ich potomstwa, nawet jeśli to potomstwo 
jest maściste.

Potwierdzenie prawdziwości rodowodu na podstawie badań 
DNA jest wymagane przy rejestracji ogierów. Komisja księgi stadnej 
może zażądać badań DNA także w przypadku koni pochodzących 
ze sztucznej inseminacji, transferu zarodków, gdy matka była kryta 
przez więcej niż jednego ogiera oraz gdy występują wątpliwości co 
do daty urodzenia źrebięcia.

Konie wpisane do księgi znakuje się, paląc im na lewym boku 
literę H ze złamaną poprzeczką.
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Według programu hodowlanego koni huculskich z 2009 roku224 
konie huculskie w Czechach przechodzą próbę dzielności pod sio-
dłem (ocena ruchu i posłuszeństwa w stępie, kłusie i galopie oraz 
trzy skoki na wysokość 70 cm, z czego przynajmniej jeden musi 
być bez zrzutki, oceniana jest gotowość do skoku, a nie jego styl), 
w zaprzęgu (lekki zaprzęg – jazda dystansowa) i próbę uciągu (koń 
musi przeciągnąć sanki o ciężarze 100 kg po podłożu piaszczystym 
lub 160 kg po podłożu trawiastym na dystansie 100 m).

W Czechach ogiery otrzymują imię dwuczłonowe składające się 
z imienia rodowego ojca (np. Goral, Hroby itp.) oraz imienia właści-
wego. Dwa ogiery nie mogą nosić tego samego imienia. Zaleca się, 
żeby klacze także dostawały imię dwuczłonowe złożone z imienia 
rodowego ojca i imienia właściwego.

W czeskiej hodowli występują rody męskie ogierów Goral, 
Gurgul, Hroby i Ousor. Według czeskiego programu hodowla-
nego225 w 2008 roku w Czechach występowały rodziny klaczy: 
Agatka, Agla, Aglaia, Barna, Bukovina, Czeremosz (trudno stwier-
dzić, o  jaką klacz chodzi, bo nie pojawia się w żadnym innym 
zestawieniu), Dagmar, Deremoxa, Franca, Gelnica, Hurka, Kavka, 
Kitca (cyfra 4 przed imieniem w materiale źródłowym sugeruje, że 
chodzi o klacz Chitca, ale jeśli obejrzy się rodowody współcześnie 
żyjących klaczy z Czech znajdzie się w nich klacz 2 Kittka z Austro-

-Węgier, a nie klacz 4 Chitca z Rumuni), Klapka, Macocha, Morža II, 
Mulica, Nakoneczna, Panca, Paskana, Pastuszka (Połonina), Rumina, 
Sekačka, Sroczka, Valuta, Žemla i Zuza. Rodziny klaczy Aglaia, Agla, 
Deremoxa i Panca wywodzą się z Rumunii. Rodzina klaczy Paskana 
sięga starej austro-węgierskiej stadniny w Łuczynie. Linie klaczy 
Agatka, Nakoneczna, Połonina i Sroczka pochodzą z Polski. Jelínek 
[2016] podaje, że w 2016 roku w Czechach występowały rodziny kla-
czy: Aglaia (6 przedstawicielek), Agla (36), Barna (20), Bukovina (54), 
Dagmar (51), Franca (2), Gelnica (3), Kitka (6) (zmienił się zapis imie-
nia, ale przed nim wciąż stoi cyfra 4), Hurka (8), Kavka (2), Klapka 
(19), Lucina (5), Luczyna (16), Morža II (13), Mulica (4), Paskana (3), 
Pastuszka (Połonina) (8), Rorunda (2), Rumina (15), Sekačka (17), 

224 Patrz bibliografia: Šlechtitelský program huculského koně. Pardubice 2009.
225 Šlechtitelský program huculského koně. Pardubice 2009.
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Sroczka (3), Valuta (11) i Zuza (12). Zniknęły rodziny Agatki, Czere-
mosz, Deremoxy, Macochy, Nakonecznej, Panci i Žemli. Pojawiły się 
nowe rodziny: austro-węgierskiej klaczy Luczyna, rumuńskich kla-
czy Lucina i Rotunda.

10.5. Hodowla w Ukraińskiej Socjalistycznej 
Republice Radzieckiej oraz na niepodległej Ukrainie

Według Moisieienki [1984] w 1980 roku na Ukrainie w ZSRR było 
21,4 tysiąca koni huculskich i ich krzyżówek.

Jak podaje Mróz [2011], w sytuacji kryzysowej w 1981 roku władze 
ZSRR uznały, że nawet w warunkach wysokiego poziomu mecha-
nizacji produkcji rolnej wykonywanie wielu prac transportowych 
i polowych zaprzęgami konnymi może być ekonomicznie uzasad-
nione. Spowodowało to pewną stabilizację w hodowli koni i zaha-
mowało spadek pogłowia. Zwiększono też krąg osób, którym wolno 
było posiadać własnego konia. Nastąpił powolny wzrost liczby koni 
użytkowanych w rolnictwie.

Według Moisieienki [1984] w 1984 roku we wszystkich gospodar-
stwach rolnych na Ukrainie znajdowało się 4196 klaczy huculskich 
(w rejonie halickim – 640, horodeńskim – 517, kołomyjskim – 540, śnia-
tyńskim – 408, kałużskim – 372), jakkolwiek niektóre z nich mogły być 
krzyżówkami.

W opinii Moisieienki [1984] klacze z zarodowej farmy końskiej w koł-
chozie im. Kociubińskiego w 1984 roku wyróżniały się suchą konsty-
tucją i szeroką klatką piersiową. Miały krótkie nogi z bardzo mocnymi 
stawami. W większości były gniade i kasztanowate, choć zdarzały 
się też kare i bułane. Ich średnie wymiary wynosiły 133–137–16,9 cm. 
Jedną z najbardziej typowych i wartościowych klaczy była według 
Moisieienki Halka (Orlik – Hołubka), urodzona w 1977 roku, mierząca 
133 cm w kłębie. Drugą, dosyć dobrą klaczą była Sojka (Dubok – Hałyna), 
urodzona w 1977 roku, mierząca 132 cm w kłębie. Kryły tam ogiery Łysy 
(Okiean – Zyrka226), urodzony w 1980 roku, mierzący 136 cm w kłębie, 

226 Pozostawiono pisownię z artykułu, choć imię to, jak twierdzi Wielocha [2012], 
prawdopodobnie powinno być zapisywane jako Zirka. Nie należy mylić tej klaczy 
z Zyrką, założycielką polskiej linii żeńskiej.
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i Cygan227 (Hordyj – Kasztanka), urodzony w 1981 roku, mierzący 137 cm 
w kłębie. Średnie wymiary ogierów wynosiły 137–140–17,9 cm.

Według Mroza [2011] w ukraińskiej części Karpat między 1985 
a 1988 rokiem utworzono kilka nowych stadnin i ferm hodowlanych.

Jak podał Siejak [2004a], w 1988 roku sprowadzono 9 młodych 
ogierów z Czechosłowacji, które były darem od tamtejszego rządu. 
Transport koni nadzorował dr Ottokar Leiský z Pragi. Cztery ogiery 
zostały na Zakarpaciu. Były to: jasnogniady Gurgul Edo-2 Baltis 
(Gurgul IV Edo – 7 Tuba po 4639 Ousor-2 Mirko), gniady Gurgul Edo-2 
Olexa (Gurgul Edo-2 Baltis – 6 Ousor 2–1 Šulka po 4639 Ousor-2 Mirko), 
gniady Gurgul Edo-1 Kentaur (Gurgul Edo-1 Benet – 6 Ousor 2–1 Šulka 
po 4639 Ousor-2 Mirko) i gniady Gurgul-7 Neptun (Gurgul Zmrzlík 
Faun – Blastovička po Gurgul Stano). Ich losy nie są znane. Gurgul 
Edo-2 Baltis i Gurgul Edo-1 Kentaur pozostawiły jednak zareje-
strowane potomstwo. Pięć pozostałych przywieziono do Zełenego. 
Były to: kasztanowaty Gurgul Edo Cyrus (po Gurgul IV Edo), kasz-
tanowaty Gurgul Edo-1 Ikarus (Gurgul Edo-1 Benet – Alfa), gniady 
Gurgul-5 Lord (Gurgul V-2 Uran – Blastovička po Gurgul Stano), ska-
rogniady Gurgul Edo-2 Merkury (Gurgul Edo-2 Baltis – 16 Dubrava 
po Gurgul V-5) i jasnogniady Gurgul Edo-2 Łukasz (Gurgul Edo-2 
Baltis – 22 Etna po Gurgul V-2 Uran). Ogiery z Czechosłowacji kryły na 
Ukrainie klacze huculskie. Zarejestrowane potomstwo pozostawiły 
jednak tylko Gurgul Edo-2 Merkury i Gurgul Edo-2 Łukasz. Stało się 
ono podstawą późniejszej hodowli na Ukrainie.

Informacje o podjętej na nowo hodowli koni huculskich ogłosił 
B. M. Gopka [za Wyganowska 1991], dziekan wydziału zootechnicz-
nego w Kijowie, w trakcie sesji naukowej dotyczącej koni huculskich 
w dniach 26–27 czerwca 1990 roku w Gładyszowie. Zrelacjonował 
on, jak odszukano w trzech obwodach 67 klaczy w typie huculskim 
i dokupiono 5 ogierów z Czechosłowacji. Zapewne miał na myśli te 
konie, które trafiły do Zełenego. Gopka podał także, że w 1990 roku 
na Ukrainie było 5 ośrodków hodujących hucuły.

Jak podaje Czawaga [2018] po rozpadzie ZSRR stadnina koni 
w Sądowej Wiszni została sprywatyzowana, a potem zlikwidowana 

227 Pozostawiono pisownię z artykułu, choć imię to, jak twierdzi Wielocha [2012], 
prawdopodobnie powinno być zapisywane jako Cyhan.
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przez nowego właściciela. Wtedy jej były dyrektor Mirosław Hoło-
wacz wykupił kilka pozostałych tam koni huculskich i udał się na 
Zakarpacie, gdzie kontynuował swoją pracę w ośrodku naukowym 
i zajmował się hodowlą koni huculskich. Czawaga [2018] podaje także, 
że za czasów Związku Radzieckiego Mirosław Hołowacz nawiązał 
współpracę z dyrektorem stadniny koni w Kalnikowie koło Przemyśla.

Jak podał Siejak [2004a], po odzyskaniu przez Ukrainę niepodle-
głości zagadnienie dotyczące odtworzenia hodowli koni huculskich 
było poruszane na międzynarodowej konferencji naukowo-praktycz-
nej „Problemy Huculszczyzny” (Kosów, 27–28 maja 1993 roku), a także 
w pracach Iwano-Frankowskiej Stacji Badawczej i Przykarpackiego 
Oddziału Instytutu Agroekologii i Biotechnologii Ukraińskiej Aka-
demii Nauk Rolniczych (YAAH). W latach 1993–1994 YAAH przydzielił 
Iwano-Frankowskiej Stacji Badawczej środki do stworzenia zarodo-
wego ośrodka koni rasy huculskiej. W tym okresie prowadzone były 
prace poszukiwawcze w obwodach iwano-frankowskim i zakarpac-
kim. Działalności tej zaprzestano z powodów finansowych. Niemniej 
jednak w 2002 roku w Iwano-Frankowskiej Państwowej Stadninie 
utrzymywane były trzy ogiery huculskie, dwa z nich przywieziono 
z obwodu zakarpackiego i jednego z rejonu wierchowińskiego.

Mróz [2006] pisał, że sprawą rozwoju hodowli koni huculskich na 
Ukrainie zainteresowano także w latach 90. XX wieku Międzynaro-
dowy Fundusz Charytatywny „Heifer Project International”. Z dota-
cji tego funduszu zakupiono 30 klaczy. Każdy uczestnik programu 
HPI miał obowiązek przekazania nieodpłatnie pierwszej klaczki 
w wieku 2 lat kolejnemu rolnikowi – uczestnikowi programu. HPI pla-
nowało również sfinansowanie kilku punktów kopulacyjnych oraz 
działania w kierunku poprawy jakości pastwisk i łąk Huculszczyzny, 
a konie pokazywane były na organizowanych corocznie festiwalach 
huculskich.

Mróz [2011] relacjonuje także, że wędrując po połoninach w Czarno- 
horze, spotkał kilka stad koni pasących się bez nadzoru. Podejrze-
wał, że konie te mogły być potomkami hucułów w połowie lat 50. 
XX wieku wypędzonych w góry i uratowanych w ten sposób przed 
rzezią. Napotkane przez niego stada liczyły 10–30 osobników. Mróz 
twierdzi, że jego obserwacje potwierdzają relacje turystów, którzy 
wędrowali po Czarnohorze na początku lat 90. XX wieku. Sama 
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również poznałam osoby mogące pochwalić się takimi spotkania-
mi. Turysta Jacek Maćkowski sfotografował konie pasące się bez 
nadzoru na przełęczy Tałpisz, pod szczytem Tałpiszyrka (1480 m 
n.p.m.) w dniu 7 sierpnia 2002 roku (fotografia 104). Spotkane przez 
niego małe konie, dwa gniadosze i siwek, choć bez kantarów, po-
zwoliły się jednak dotknąć i odpocząć turystom w swoim sąsiedz-
twie. Maćkowski i jego znajomi spotykali chodzące luzem konie 
także w późniejszych latach – w okolicach Hryniawy, Czywczyna, 
Doboszanki i Jeziora Niesamowitego. Część z nich bardziej przy-
pominała konie zimnokrwiste, ale niektóre wyglądały jak hucuły 
(fotografia 105). Nie były zupełnie bezpańskie. Kilka nosiło skórza-
ne obroże z dzwonkami (fotografia 106). Nasuwa to myśl, że pasą-
ce się bez nadzoru konie były nie tylko, jeżeli w ogóle, zdziczały-
mi potomkami zwierząt wypędzonych kiedyś w góry, ale także po 
prostu zwierzętami wypasanymi w tradycyjny sposób. Zdaniem 
Boruckiego [2013] nierealne jest całosezonowe bytowanie półdzi-
kich koni na połoninach Karpat Wschodnich przez kilkadziesiąt lat.  

Fotografia 104. 
Małe konie pasące 
się bez nadzoru na 
przełęczy Tałpisz, pod 
szczytem Tałpiszyrka 
(1480 m n.p.m.) w dniu 
7 sierpnia 2002 roku 
(fot. Jacek Maćkowski)
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Fotografia 105. 
Pasące się bez nadzoru 
małe konie w paśmie 
Hryniawy. Na pierwszym 
planie koń wyraźnie 
w typie hucuła. Zdjęcie 
zrobione latem 2010 roku 
(fot. Jacek Maćkowski)
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Po przeprowadzeniu kolektywizacji połoniny były bowiem inten-
sywnie wypasane, znajdowały się na nich staje (gospodarstwa 
pasterskie), czasem z ogromnymi oborami, a z niektórych połonin 
regularnie zbierano siano. Wypędzone w góry konie miałyby więc 
bliski kontakt z pasterzami i zostałyby przez nich rychło wyłapane. 
Natomiast bez dostępu do zapasów siana w stogach, mimo swojej 
ogromnej wytrzymałości, nie byłyby w stanie przetrwać ostrych 
zim w górach. W mniejszych liczebnie tabunach nie mogłyby też 
skutecznie obronić się przed atakami wilczych watah. Tak więc 
bliskość ludzi z jednej strony, a ostry klimat i presja drapieżników 
z drugiej – rychło położyłyby kres istnieniu półdzikich hucułów 
w głębi gór.

Jak podano w II tomie ukraińskiej księgi stadnej w 1995 roku na 
bazie stada w Sądowej Wiszni w obwodzie lwowskim stworzono stad-
ninę, zakupiono do niej 5 klaczy i 2 ogiery. Zorganizowano punkty 
kopulacyjne.

Fotografia 106. 
Pasący się bez nadzoru 
mały koń w skórzanej 
obroży z dzwonkiem 
dobiera się turystom do 
namiotu w okolicach Jezio-
ra Niesamowitego w re-
jonie Czarnohory. Zdjęcie 
zrobione latem 2005 roku 
(fot. Zbigniew Prusak)
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Jak podał Siejak [2004a], na początku XXI wieku powstał też 
Związek Hodowców Konia Huculskiego na Ukrainie, który w szyb-
kim czasie zrzeszał już około 300 członków. Na Ukrainie zaczęły 
powstawać prywatne stadniny koni huculskich i gospodarstwa 
agroturystyczne oferujące jazdę na hucułach.

Według II tomu ukraińskiej księgi stadnej w 2000 roku Towarzy-
stwo Konia Huculskiego przekształcono w Naukowo-Produkcyjną 
Asocjację „Plemkonecentr”, która znajduje się we wsi Hołubyne na 
Zakarpaciu, zajmującą się koordynowaniem hodowli koni hucul-
skich na Ukrainie. Stworzono punkty hodowli koni huculskich: Złota 
Podkowa, Barwinek, Połonińskie Gospodarstwo, Warto i Zaricznaja. 
W 2001 roku w ramach projektu „Wdrażania ratowania ginących ras 
na Huculszczyźnie” stworzono ośrodki poszukiwania i selekcji koni 
huculskich.

W 2002 roku ukraińskie Ministerstwo Polityki Rolnej i Narodowa 
Akademia Nauk Rolniczych objęły opieką hodowlę koni huculskich. 
Organizacje te podjęły się selekcji materiału hodowlanego, groma-
dzenia informacji w bazie danych oraz prowadzenia szkoleń dla 
hodowców. Rozpoczęto ocenę przydatności do rozrodu ogierów 
poprzez wystawy i próby dzielności. Konie huculskie ocenia się na 
podstawie wyników ze ścieżki huculskiej, rajdu długodystansowego 
i zawodów zaprzęgów dwukonnych.

W 2004 roku zakupiono z Polski ogiery: gniady Parysek (Lunak – 
Para po Rygor) urodzony w 2002 roku, ciemnogniady Pedro (Sputnik – 
Panienka po Rewir) urodzony w 2002 roku, jasnogniady Pegazik 
(Lunak – Pelagia po Sonet) urodzony w 2002 roku, gniady Selen (Pio-
łun – Sowa po Safian) urodzony w 2002 roku, gniady Warnik (Lotnik – 
Wartka ex Warta po Hawrań) urodzony w 2002 roku. W późniejszych 
latach zakupiono z Polski kolejne ogiery: ciemnogniady Nektor (Pro-
mień – Neska po Largo) urodzony w 2007 roku, gniadosrokaty Pers 
(Baca – Perunka po Lubas) urodzony w 2003 roku, gniady Poligon 
(Rewir – Rabka po Luzak) urodzony w 2005 roku, a także ze Słowacji: 
jasnogniady Ousor Vulkan (Ousor IX-17 Sanyi – Hroby XXI-36 Hamis 
po Hroby XX rum.) urodzony w 2005 roku na Węgrzech, który na 
Słowacji krył pod imieniem Ousor VII.

Pierwszy konkurs dla koni huculskich połączony z próbą dziel-
ności dla ogierów miał miejsce w dniach 23–24 września w 2006 roku 
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w miejscowości Kwitka Połoniny i od tamtej pory jest co roku rozgry-
wany na początku września. Na zdjęciach z tej imprezy, prezentowa-
nych na oficjalnej stronie internetowej HIF [Hucul breed of horses 
in Ukraine, 2010], można zobaczyć konie gniade, kare, skarogniade, 
myszate, bułane, kasztanowate i srokate, a także konie dereszowate 
i o umaszczeniu srebrnym, dotąd u koni huculskich nie opisywanym. 
Po 5 latach rozgrywania konkursów i poddaniu próbom 103 koni 
uznano 34 ogiery (dane z 2010 roku).

Popadiuk [2009] pisze, że rasę huculską należy postrzegać jako 
majątek narodowy Ukrainy. Według niej konie te na początku 
XXI wieku najbardziej rozpowszechnione były na Zakarpaciu, 
w obwodach iwano-frankowskim i czerniowieckim. Ich wymiary 
wynosiły 129,8–139,5 cm w kłębie, 137,4–144,6 cm skośnej długo-
ści tułowia, 153,9–161,4 cm obwodu klatki piersiowej, 16,6–17,8 cm 
obwodu nadpęcia, a masa ciała nie przekraczała 400 kg, a więc wiele 
sztuk było nieco mniejszych niż wymaga tego wzorzec rasowy HIF. 
Według Popadiuk na początku XXI wieku na Ukrainie wśród koni 
huculskich przeważały gniade i kasztanowate. Spotykana była 
maść kasztanowata ze złotym odcieniem, a także konie myszate, 
bułane i dereszowate. Ze wszystkimi umaszczeniami łączyła się 
pręga grzbietowa, czasem występowały pręgi na łopatkach i nogach. 
Teslenko [2009] podaje, że w rasie tej występowały rody męskie 
Gorala, Gurgula, Hrobego i Zmierlika. Niestety, żadna z autorek nie 
ustosunkowała się do faktu, że w żadnych publikacjach o koniach 
huculskich, poza tymi powojennymi pisanymi przez Rosjan 
i Ukraińców, nie ma mowy o dereszowatych koniach huculskich, 
a według wzorca rasy ustalonego przez HIF występowanie tej maści 
u koni huculskich jest niedopuszczalne. Autorki nie opisały też 
dokładnie rodu Zmierlika, nieznanego i niewystępującego nigdzie 
poza Ukrainą.

Na mocy uchwały Ministerstwa Polityki Rolnej Ukrainy nr 236  
z dnia 12 maja 2010 zarejestrowanego pod numerem 358 / 17653 przez 
Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy dnia 4 czerwca 2010 roku 
ponownie prowadzona jest księga stadna koni huculskich. 20 grud-
nia 2010 roku zapis ten został zatwierdzony rozporządzeniem 
Głównej Administracji Agroprzemysłowego Rozwoju pod nume-
rem 43 dla okręgu Zakarpackiego i pod numerem 77 dla okręgu 
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Ivano-Frankowskiego, a 21 grudnia 2010 roku pod numerem 91 dla 
okręgu Lwowskiego. Stworzono „Narodowe Centrum” (HBA) zajmu-
jące się selekcją i pracujące nad wzorcem rasy. Księga składa się z czę-
ści głównej i dwóch działów. Konie od 2009 roku są identyfikowane 
na podstawie badań genetycznych. Do części głównej księgi stadnej 
wpisywane są konie, których rodzice zostali uznani za konie hucul-
skie i wpisani do głównej księgi stadnej na Ukrainie lub w innych 
krajach hodujących konie huculskie. Do pierwszego działu księgi 
wstępnej wpisywane są konie urodzone po 2005 roku, które w linii 
żeńskiej mają tylko trzy pokolenia znanych przodków. Do drugiego 
działu księgi wstępnej wpisywane są konie urodzone po 2005 roku, 
które w linii żeńskiej mają tylko dwa pokolenia znanych przodków, 
oraz konie urodzone do 2005 roku, które mają rodowody, ale których 
przodków nie zapisano do I tomu księgi stadnej koni huculskich, ani 
do ksiąg stadnych innych ras.

Według Jansen [2011] w 2011 roku na Ukrainie było 159 klaczy 
i 29 ogierów uznawanych tam za rasowe.

II tom ukraińskiej księgi stadnej ukazał się drukiem w 2013 roku 
(od wydania poprzedniego minęły 64 lata). Wpisano do niego 48 ogie-
rów i 154 klacze. 8 wpisanych ogierów pochodziło z Polski, 4 – z Cze-
chosłowacji i 1 – z Węgier. W części głównej zapisano 28 koni (16 ogie-
rów i 12 klaczy), w dziale pierwszym 6 koni (tylko klacze), a dziale 
drugim – 168 koni (32 ogiery i 136 klaczy). Choć numeracja koni odwo-
łuje się do I tomu księgi stadnej (ogiery zaczynają się od numeru 44, 
a klacze – od 529), to numery koni z poprzedniego tomu nie pojawiają 
się w rodowodach.

II tom księgi zawiera ogiery urodzone pomiędzy rokiem 1974 a 2007 
(w tym więc już nieżyjące) i podaje ich kariery hodowlane z lat 
1985 – 2012. Średnie wymiary ogierów wynoszą 135,1–160,9–17,8 cm. Naj-
niższe mierzyły 131 cm w kłębie – 88 Priwid (77 Morgan – 654 Pisanka 
po Orlik) i 89 Selen (Piołun – Sowa po Safian), najwyższy 146 cm – 
91 Supermen (84 Pegazik – 668 Sirka po Fuks I). 24 ogiery były gniade, 
8 było skarogniadych, 5 – myszatych, 3 – kasztanowate, 3 – srokate 
(gniado- i karosrokate), 2 – bułane, 2 – siwe, 1 – kary228. 27 wywodziło 

228 Takie zestawienie maści uzyskujemy opierając się na księdze, ale na zamiesz-
czonych przez Peckiel w Internecie (http://www.peckiel.pl) zdjęciach ze ścieżki hucul-
skiej, która odbyła się w dniach 9 – 10 września w 2011 roku w miejscowości Kwitek 
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się z rogu Gurgula, 8 – Hrobego, 4 – Ousora, 4 – Pietrosu, 2 – Gorala, 
a rodowody 3 ze strony ojca kończyły się na ogierach o nieznanym 
pochodzeniu (Djuri, Nurek, Wułkan). 13 wywodziło się z uznanych 
zagranicznych rodzin żeńskich (5 z Połoniny, 2 – Barny, 2 – Nakonecz-
nej, 1 – Chitki, 1 – Kittki, 1 – Sekacki, 1 – Wydry), 26 – z miejscowych 
rodzin żeńskich opisanych w II tomie ukraińskiej księgi stadnej 
(6 z Kralji, 5 – Szupurki, 3 – Liły, 3 – Łuny, 2 – Kukły, 2 – Zebry, 2 – Zirki, 
1 – Alfy II, 1 – Maljeńkiej, 1 – Mjedwjedicji), a w przypadku 9 ich rodo-
wody ze strony matki dało się doprowadzić do innych klaczy (Bjejża, 
Briwka, Gawka, Gorda, Grajliwa, Lesja, Manja, Mariczka, Zirka III). 

Klacze wpisane do II tomu księgi stadnej urodziły się w latach 
1985 – 2008, ich średnie wymiary wynosiły 134,8–163,6–17,7 cm. Naj-
niższa mierzyła 121 cm w kłębie – 653 Panija (89 Selen – 655 Pisanka 
po Gurgul Edo-2 Łukasz), a najwyższa 145 cm – 667 Simona (Gurgul 
Edo-2 Merkury – 674 Soja po Orlik). 90 klaczy było gniadych, 16 – kasz-
tanowatych, 15 – myszatych, 12 – skarogniadych, 11 – karych, 7 – sroka-
tych i 3 – siwe229. 108 klaczy pochodziło z rodu Gurgula, 7 – Hrobego, 5 – 
Ousora, 2 – Pietrosu, 30 nie pochodziło z żadnego uznanego rodu, a ich 
rodowody ze strony ojca kończyły się na ogierach: Sirko 26 (7 klaczy), 
Orlik 25 (6 klaczy), Bułan (4 klacze), Gromnij (3 klacze), Djuri (2 klacze), 
Łandisz (2 klacze), Orlik (2 klacze), Karbit (1 klacz), Nurek (1 klacz), 
Orlik 26 (1 klacz), i Wułkan (1 klacz). Dodatkowo rodowód 2 klaczy ze 

Polonin ogier 71 Małahit (Gurgul Edo-2 Merkury – 641 Mirna po Bogatir), wydaje się 
być koniem noszącym gen srebrny, choć jest synem skarogniadego ogiera i jasnognia-
dej klaczy.

229 Takie zestawienie maści uzyskujemy opierając się na księdze, ale na zamiesz-
czonych przez Peckiel w Internecie (http://www.peckiel.pl) zdjęciach ze ścieżek hucul-
skich, które odbyły się w dniach 9-10 września 2011 roku i 6-7 września 2013 roku 
w miejscowości Kwitek Polonin klacz Grudka (84 Pegazik – 563 Gracja po 50 Bułan) 
jest wybitnie gniadodereszowata, choć w księdze została opisana jako gniada, jej ojciec 
jest jasnogniady, a matka 563 Gracja (50 Bułan – 580 Zirka II po 56 Wułkan) została 
opisana jako siwa, mimo, że jest córką bułanego ogiera i myszatej klaczy. Siwy jest 
natomiast jej dziadek 56 Wułkan (Gurgul Edo-1 Kentaur – Wołżanka po Łoci). Ponieważ 
tak gen warunkujący  umaszczenie siwe, jak i dereszowate jest dominujący, tak więc 
jeśli wystąpił u dziecka, musiał występować u któregoś z jego rodziców. Można więc 
podejrzewać, że u Gracji i jej przodków umaszczenie dereszowate zostało zamasko-
wane przez umaszczenie siwe, a nie w pełni wysiwiała w czasie opisu Zirka II została 
omyłkowo uznana za myszatą. Wszystko to, jak i opis ogiera Małahit, o którym mowa 
w poprzednim przypisie, wskazuje, że należy bardzo ostrożnie podchodzić do opisów 
umaszczeń z tej księgi.
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strony ojca kończył się na ogierze Darley Arabian230, ponieważ na 
Ukrainie w hodowli koni huculskich użyto ogiera Wołodar (od Biła 
po Awral) po urodzonym w Polsce w SK Kozienice gniadym ogierze 
pełnej krwi angielskiej Don Or (Orlov – Donna Bova po Beauvallon). 
Użycie w hodowli takiego ogiera nie powinno jednak dziwić, jeśli we 
wstępie do II tomu księgi stadnej znajdujemy informację, że konie 
pełnej krwi angielskiej brały udział w formowaniu się rasy hucul-
skiej. Żadna z klaczy nie wywodziła się z uznanych zagranicznych 
rodzin żeńskich, 130 – z miejscowych rodzin żeńskich opisanych 
w II tomie ukraińskiej księgi stadnej (24 – Szupurki, 17 – Kralji, 17 – 
Łuny, 9 – Maljeńkiej, 9 – Zebry, 8 – Mjedwjedicji, 8 – Surmy, 8 – Zirki, 
7 – Bujnej, 7 – Kukły, 5 – Liły, 5 – Muraszki, 4 – Alfy II, 2 – Zuzy), a w przy-
padku 24 ich rodowody ze strony matki dało się doprowadzić do innych 
klaczy (Zirka 10 – 2, Lesja – 2, Licza – 2, Rużanka – 2, Zirka 99 – 2, Bjejża – 1, 
Fjeczka – 1, Fjeja – 1, Grajliwa – 1, Katja II – 1, Madonna – 1, Manja – 1, 
Moneta – 1, Ruta – 1, Zirka 77 – 1, Zirka III – 1, Zoja – 1, Zorika – 1 i Zirka – 1).

Według II tomu ukraińskiej księgi stadnej na Ukrainie występują 
lokalne rodziny żeńskie wytworzone w obwodzie zakarpackim przez 
klacze: Kralja (po Fuks), Kukła (po Fuks), Liła, Łuna, Surma, Szupurka 
(po Fuks), Zirka (po Fuks)231, Zuza, a w obwodzie iwano-frankowskim 
przez klacze: Bujna 44, Maljeńka 16, Muraszka 17, Mjedwjedicja 15, 
Zebra 28. W obwodzie zakarpackim została także zachowana rodzina 
czechosłowackiej klaczy 11 Alfa II (Gurgul V – NN) kontynuowana 
przez jej gniadą córkę – klacz 635 Medea (po Gurgul Edo-1 Benet), 
która jednak nie występuje poza Ukrainą.

Wyróżniane są trzy typy w zależności od pochodzenia:
 •  pierwotny (oryginalny) – do którego należą konie z najmniej-

szymi śladami dolewu innych ras. Głowę mają z dobrze rozwi-
niętą częścią twarzową. Szyję krótką, prostą, czasami jelenią, 
kłąb mały, grzbiet średni, prosty, zad spadzisty, nogi mocne. 
Typ ten wywodzi się z terenów wysokogórskich. 

230 Darley Arabian – gniady ogier czystej krwi arabskiej urodzony w 1702 roku. 
Założył jedną z trzech linii męskich w hodowli koni pełnej krwi angielskiej.

231 Trudno stwierdzić o którą Zirkę chodzi, spośród kilku klaczy o tym imieniu, na 
których ze strony matki kończą się rodowody ukraińskich koni. Można jednak podej-
rzewać, że chodzi o Zirkę po Fuks, ponieważ tej potomków jest w księdze najwięcej.
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 •  wierzchowy – do którego należą konie suche, mocnej konsty-
tucji i harmonijnej budowy. Głowę mają lekką, suchą, z wygiętą 
linią profilu, czoło szerokie, oczy wielkie, wypukłe i ruchliwe. 
Szyję lekko wygiętą, kłąb dość wydatny, grzbiet podłużny, 
kończyny suche, mało zarośnięte. Odznaczają się energicz-
nym temperamentem. Znajdują się na terenach podgórskich 
i przylegających do nich terenach górskich.

 •  wierzchowo-pociągowy – masywnej budowy, o grubym kość-
cu. Mają dużą głowę, masywną z półgarbonosym profilem, 
grzbiet długi, szeroki i okrągły, klatkę piersiową głęboką i sze-
roką, zad średni, szeroki, spadzisty, kończyny mocne, często 
ze szczotkami.

Niestety wciąż ze względu na zbyt krótkie rodowody, konie z Ukra-
iny nie są uznawane przez HIF ani przez organizacje kierujące hodowlą 
koni huculskich w poszczególnych krajach za rasowe.

We wstępie do II tomu ukraińskiej księgi stadnej umieszczono 
instrukcję oceny koni huculskich prowadzonej corocznie według 
rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa Ukrainy, a mającą na celu 
wyznaczenie klasy koni i określenie ich roli w późniejszej hodowli. 
Konie otrzymują punkty za poprawność wymiarów ciała, pochodze-
nie, typ, eksterier i konstytucję, wartość użytkową i jakość potom-
stwa. Każdą cechę ocenia się w dziesięciopunktowej skali. Konie 
dwuletnie mają oceniane pochodzenie, typ i eksterier. W wieku 
dwóch i pół roku przechodzą pierwszą ocenę wartości użytkowej. 
Pomiędzy trzecim a siódmym rokiem życia prowadzi się coroczną 
weryfikację punktacji. Od siódmego roku życia prowadzi się ocenę 
jakości potomstwa. Dane te weryfikuje się co trzy lata.

Punkty, które konie otrzymują za wymiary zestawiono w tabeli 44. 
Jak widać, wyżej punktowany, a więc preferowany, jest niższy wzrost. 
Przy ocenie koni do 3 lat używa się poprawek z tabeli tabeli 45.

Ocenę koni za pochodzenie prowadzi się na podstawie danych 
o klasyfikacji ich przodków, patrz tabela 46. Minimalna ilość punk-
tów za pochodzenie wynosi 4, do niej dodaje się po jednym punkcie 
za przodków, którzy za jakość potomstwa otrzymali 8-10 punktów 
i przodków czempionów rasy, zwycięzców konkursów i wystaw. 
Ocenę obniża się o 2 punkty jeśli przodkowie oceniani za jakość 
potomstwa pogorszyli swoją ocenę tylko do jakości roboczej.
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Przy ocenie typu (patrz tabela 47) bierze się pod uwagę właściwo-
ści rasy i stawiane jej wymogi. 

Tabela 44. Ocena punktowa koni 
huculskich za wymiary ciała

ogiery klacze

liczba 
punktówwysokość 

w kłębie
obwód klatki 

piersiowej
obwód 

nadpęcia
wysokość 
w kłębie

obwód klatki 
piersiowej

obwód 
nadpęcia

typ pierwotny (oryginalny)

133 165 17,5 131 150 16,5 9

134 168 17,5 132 152 17,0 8

135 172 17,5 133 160 17,5 7

136 176 17,5 134 165 17,5 6

typ wierzchowo-zaprzęgowy

137 176 18,0 135 160 18,0 9

138 178 18,5 136 168 18,0 8

139 180 18,5 137 170 18,5 7

140 185 18,5 138 174 18,5 6

typ wierzchowy

141 172 18,0 139 171 18,0 9

142 176 18,0 140 174 18,5 8

143 178 18,0 141 176 18,5 7

144 180 18,5 142 180 18,5 6

Tabela 45.  
Poprawki do wymiarów 
ciała przy ocenie punk-
towej koni huculskich 
do 3 roku życia

wiek w latach
wysokość 
w kłębie

obwód klatki 
piersiowej

obwód 
nadpęcia

3  -1 -2 –

2,5 -2  -5  -0,5

2  -3  -8  -1
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Przy ocenie eksterieru i konstytucji ocenia się: głowę, szyję i tułów, 
kończyny, budowę, muskulaturę, ścięgna, więzadła, temperament.

Wartość użytkową koni huculskich ocenia się poprzez ścieżkę 
huculską, rajd lub próbę zaprzęgową w zaprzęgach parokonnych. 
Ocenę wartości użytkowej określa ilość punktów z dwóch prób, 
w których zawsze bierze się pod uwagę ścieżkę huculską (patrz 
tabela 48).

Ścieżka huculska skład się z 15 przeszkód (furtka, firanki, pół-
okrąg – wąska droga po półokręgu szerokości 35 cm, kładka – do 50 cm 
szerokości, wąskie przejście – długości 6 m i szerokości minimum 
45 cm, niskie przejście – wysokości 210 cm, stromy zjazd – o nachyleniu 
nie mniejszym niż 35o, przejście przez rzekę – głębokość nie mniejsza 
niż 30 cm, długość nie mniejsza niż 8 m, most – nie krótszy niż 20 m, 
stromy wjazd – o nachyleniu nie mniejszym niż 35o, równoważnia, 

Tabela 46.  
Ocena punktowa koni 
huculskich za pochodzenie

liczba przodków klasy „elita” w trzech 
pierwszych pokoleniach rodowodu

liczba punktowa

14 10

13 9

11 – 12 8

9 – 10 7

7 – 8 6

5 – 6 5

3 – 4 4

Tabela 47.  
Ocena punktowa koni 
huculskich za typ

ocena typu liczba punktów

znakomity 9 – 10

dobry 7 – 8

zadowalający 5 – 6

niedostateczny 3 – 4
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Tabela 48.  
Ocena punktowa koni 
huculskich za wyniki 
z prób użytkowości

rodzaj próby
suma punktów 
z dwóch prób

ostateczna ocena 
punktowa

ścieżka huculska rajd zaprzęgi

70 – 80 45 – 50 45 – 50 115 – 120 10

60 – 69 40 – 44 40 – 44 100 – 113 9

50 – 59 34 – 39 34 – 39 84 – 98 8

40 – 49 28 – 33 28 – 33 68 – 82 7

30 – 39 22 – 27 22 – 27 52 – 66 6

20 – 29 18 – 21 18 – 21 38 – 50 5

10 – 19 10 – 17 10 – 17 20 – 36 4

labirynt, wiatrołom – długości 20 m, grubość 20 cm, stacjonata – 50 cm, 
stacjonata – nie mniej niż 60 cm). Maksymalnie koń ma do zdobycia 
80 punktów, które nalicza się za prawidłowe pokonanie przeszkody 
(tabela 49).

Rajd rozgrywany jest na dystansie 1600232 lub 14500 metrów. Do 
zdobycie jest maksymalnie 50 punktów. Punkty otrzymuje się za 
zajęte miejsca i kondycję po ukończeniu próby (puls nie powinien 
przekroczyć 64 uderzeń serca na minutę), patrz tabela 50.

W próbie zaprzęgowej konie muszą pokonać 5 przeszkód – wąską 
drogę po łuku szerokości 2 m, stromy zjazd o nachyleniu stoku nie 
mniejszym niż 35o, przejazd przez rzekę o głębokości nie mniejszej 
niż 30 cm i długości 8 m, stromy wjazd po stoku o nachyleniu nie 
mniejszym niż 35o, ciasny przejazd długości 6 m i szerokości 1,5 m. 
Maksymalnie konie mają do zdobycia 50 punktów, które nalicza się 
za prawidłowe pokonanie przeszkody (po 10 za każdą).

Wartość użytkową koni, które nie przeszły prób, ale są wykorzy-
stywane roboczo w gospodarstwach określa się na 2 – 3 punkty.

Żeby koń mógł przejść ocenę za jakość potomstwa ogier musi dać 
co najmniej 18 źrebiąt, a klacz – co najmniej 3.

232 Prawdopodobnie powinno być 16000, ale tak wydrukowana w II tomie ukra-
ińskiej księgi stadnej.
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Przy ocenie za jakość potomstwa konie otrzymują: 9 – 10 punktów 
gdy ich potomstwo w klasie „elita” wynosi 90-100% całego potomstwa, 
7 – 8 punktów za 70 – 80% potomstwa w klasie „elita” i 5 – 6 punktów za 
50 – 60% potomstwa I klasy. Ogiery, które otrzymały 8 – 10 punktów 
trafiają do grupy „polepszaczy”, a te które zdobyły 5 punktów lub 
mniej trafiają do grupy „pogarszaczy”.

Tabela 49.  
Ocena punktowa koni 
huculskich za po-
szczególne przeszkody 
ścieżki huculskiej

przeszkoda liczba punktów

furtka 4

firanki 4

półkole 4

kładka 7

wąskie przejście 4

niskie przejście 3

stromy zjazd 4

przejście przez wodę 5

most 4

stromy wjazd 4

równoważnia 7

labirynt 8

wiatrołom 5

stacjonata nr 1 8

stacjonata nr 2 7

Tabela 50.  
Ocena punktowa koni 
huculskich za miejsca 
zdobyte w rajdzie

miejsce liczba punktów

I 50

II 40

III 30

IV 20

V 10
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Ogiery, które są wykorzystywane do krycia klaczy nierasowych 
otrzymują: 7 – 8 punktów, gdy 75% ich potomstwa jest w typie hucul-
skim, 5 – 6 punktów, gdy 50% ich potomstwa jest typowe i 3 – 4 punkty, 
gdy 25% ich potomstwa jest typowe.

Jeśli wśród potomstwa jest zwycięzca prób, czempion lub zwy-
cięzca wystaw podnosi się punktację o 1.

Przynależność koni huculskich do klas na podstawie oceny punk-
towej przedstawiono w tabeli 51. Konie z wadami takimi jak: szpat, 
żabki i astma nie mogą być oceniane wyżej niż II klasa, a z jednostron-
nym wnętrostwem wyżej niż I klasa i tylko wtedy kiedy mają wysoką 
wartość użytkową.

Jak podaje Peckiel [za Deszczyńska 2013b], na zjeździe HIF w dniach 
5–7 lipca 2013 roku reprezentanci nowo utworzonego związku hodow-
lanego na Ukrainie, pretendującego do członkostwa w HIF, wręczyli 
przedstawicielom wszystkich krajów II tom swojej księgi stadnej. 

W 2019 roku HIF zaakceptowała ukraińską księgę stadną.

10.6. Hodowla na Węgrzech

Pod koniec XX wieku ponownie podjęto hodowlę koni huculskich na 
Węgrzech. Do lat 80. zajmowały się nią głównie ogrody zoologiczne. 
Stadninę koni tej rasy od 1986 roku prowadzi istniejący od 1985 roku 

Tabela 51.  
Przynależność koni 
huculskich do klas na pod-
stawie oceny punktowej

Cechy
Ogólna 
liczba 

punktów
Klasa

Pochodzenie Typ Eksterier Wymiary
Wartość 

użytkowa
Wartość 

potomstwa

Ogiery

8-10 9-10 8-9 8-9 9-10 9-10 51-56 elita

7 7-8 7 7 7-8 7-8 42-45 I klasa

5-6 5-6 6 6 4-6 5-6 32-36 II klasa

Klacze

8-10 8-10 7-8 8-9 9-10 9-10 49-57 elita

7-8 7-8 6 7 7-8 7-8 41-44 I klasa

5-6 5-6 5 6 4-6 5-6 30-35 II klasa
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Park Narodowy Aggtelek, słynący z jaskiń krasowych. Wypas koni 
huculskich na terenie parku zapobiega zarastaniu znajdujących się 
tam nieużytkowanych już rolniczo łąk. Zdecydowano się na hodowlę 
właśnie hucułów ze względu na ich niewybredność w stosunku do 
paszy oraz przystosowanie do życia w górach. W parku utrzymywa-
nych jest około 100 koni huculskich. Były tam użytkowane między 
innymi ogiery (dane o okresach użytkowania mogą być nieprecyzyjne):

Ousor-13 (Ousor Muráň – 224 Gurgul V-11 po Gurgul V), jasno-
gniady, urodzony w 1979 roku w SK Topolczanki w Czechosłowacji. 
Ogier ten w rodowodzie miał w trzeciej generacji przodków ogiera 
fiordzkiego 559 Dychov (Ringulv – Doris II po Stig), a w czwartej 
również ogiera fiordzkiego 631 Byrlad (Olaf – Strype po NN). Jego 
rodowód ze strony matki kończył się na klaczy 817 Beta (NN – NN), 
a więc na żadnej z uznanych założycielek rodzin żeńskich. Użytko-
wany był w latach 1984 – 1987.

Ousor-26 (Ousor Muráň – 307 Gurgul V-30 Lucka po Gurgul V), 
gniady, urodzony w 1981 roku w SK Topolczanki w Czechosłowacji, 
o wymiarach 140–169–19,2 cm. Wywodził się z rodziny czechosłowac-
kiej klaczy 825 Agla. Użytkowany był w latach 1988 – 1990.

Bravij (Gorduj – Bodra po Algir), gniady, urodzony w 1984 roku 
w ZSRR. Użytkowany w latach 1991 – 1993. Jak twierdzi Wielocha 
[2012], prawdopodobnie imię tego ogiera powinno być zapisywane 
jako Brawyj, a jego ojca – Gordyj, jednak rozpowszechniła się pisow-
nia zaproponowana przez Węgrów. Udokumentowany rodowód 
tego ogiera (wykres 9) sięga trzech pokoleń wstecz i nie łączy się 
z żadnym uznanym rodem męskim ani rodziną żeńską.

2539 Bravij gn. 1984

 25 Gorduj

 Arük
 Nurek

 Arnika

 Orda
 Kapkan

 Omega

 9 Bodra

 Algir
 Omon

 Barvinok

 Bronyja
 Gnidko

 Brivka

Wykres 9. 
Rodowód ogiera Bravij
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Ousor VI-61 Tornádó (Ousor VI rum. – 327 Hroby XII-2 po 
Hroby XII rum.), gniady, urodzony w 1980 roku w SK Łuczyna 
w Rumunii, o wymiarach 140 – 183 – 19,5 cm. Wywodził się z rodziny 
rumuńskiej klaczy 1 Panca. Użytkowany w latach 1994 – 1996. Wcze-
śniej krył w macierzystej stadninie pod imieniem Ousor VIII.

Goral XVI-82 Zénó (Goral XVI rum. – 560 Prislop VIII-1 po Prislop 
VIII), ciemnogniady, urodzony w 1989 roku w SK Łuczyna w Rumu-
nii, o wymiarach 137 – 175 – 19 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej 
klaczy 4 Chitca. Użytkowany w latach 1995 – 2009.

Rapsod Khc 163 (Luzak – Jagła po Zefir), gniady, urodzony 
w 1984 roku w SK Siary w Polsce, o wymiarach 140 – 180 – 19,5 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Polana i polskiej 
rodziny Sroczki. Krył pod imieniem Polan Rapsod. Był użytkowany 
w latach 1996 – 2000.

Ploskor (Parter – Płoska po Ousor I), ciemnomyszaty, uro-
dzony w 1997 roku u Christine Jansen w Austrii, pochodzący po 
rodzicach polskiej hodowli. Jego wymiary to: 138 – 175 – 20 cm. 
Otrzymał 79 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i pol-
skiej rodziny Połoniny. Krył w latach 2001 – 2006 pod imieniem 
Goral Ploskor.

Parter Khc 158 (Lemiesz – Kometa po Afekt), myszaty, urodzony 
w 1983 roku w SK Siary w Polsce, o wymiarach 137 – 173 – 19,5 cm. 
Otrzymał 78 punktów bonitacyjnych. Ogier z rodu Gorala i polskiej 
rodziny Laliszki. Krył w 2002 roku pod imieniem Goral Parter.

Prislop IX-90 (Prislop IX – Pietrosu VIII-55 po Pietrosu VIII), 
ciemnogniady, urodzony w 1995 roku w SK Łuczyna w Rumunii, 
o wymiarach 149 – 190 – 20 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej 
klaczy 86 Deremoxa. Krył w latach 2004 – 2007.

Ousor IX-17 Sanyi (Ousor IX – 658 Hroby XIX-11 po Hroby XIX), 
ciemnomyszaty, urodzony w 1995 roku w SK Łuczyna w Rumunii, 
o wymiarach 133 – 177 – 18 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej kla-
czy 1 Panca. Był użytkowany w 2004 roku, później krył w SK Topol-
czanki na Słowacji.

Grad (Hroby XXI-50 – Grażda po Rewir), myszaty, urodzony 
w 2002 roku w SKH Gładyszów w Polsce, o wymiarach 142 – 177 – 20 cm. 
Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 16 Aglaia. Krył w latach 
2006–2009 pod imieniem Hroby Grad.
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Hroby Bendegúz (Hroby VI-15 – Bravij Ideal po Goral XVI-82 
Zénó), kary, urodzony w 1999 roku urodzony u Gabrielli Posztós 
w Tiszafüred na Węgrzech, o wymiarach 136 – 170 – 18,5 cm. Wywodził 
się z rodziny żeńskiej Aspiráns. Krył w 2007 roku.

Ousor Egér (Ousor IX-17 Sanyi – Ousor IX-63 po Ousor IX rum.), 
kary, urodzony w 2004 roku u Józsefa Méhesa w Gősfa na Węgrzech. 
Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 86 Deremoxa. Użytko-
wany był w latach 2009 – 2012.

Bryf (Puszkar – Secunda po Wicher), gniady z gwiazdką, uro-
dzony w 2005 roku u Józefa Babisia w Hawłowicach w Polsce (foto-
grafia 107). Jego wymiary to: 137 – 167 – 19 cm. Otrzymał 83 punkty 
bonitacyjne. Ogier z rodu Hrobego i rodziny Bajkałki. Ze względu 
na gwiazdkę na czole w Polsce otrzymał licencję z adnotacją, że ogier 
musi zostać sprzedany za granicę. Krył pod imieniem Hroby Bryf. 
Użytkowany był w latach 2010 – 2012.

Gurgul Castor (Gurgul Zmrzlík Faun – Passa po Neszor), gniady, 
urodzony w 2002 roku u Petera Zdenka w Pradze w Czechach, o wymia-
rach 138 – 175 – 19 cm. Jego matka pochodziła z Polski i wywodziła się 
z polskiej rodziny Połoniny. Użytkowany był w latach 2010 – 2012.

Goral Csömödér (Goral XVI-82 Zénó – Ousor Detty po Ousor-
13), gniady, urodzony w 2005 roku u Zoltana Nemetha w Szigetcsép 
na Węgrzech, o wymiarach 135 – 164 – 19 cm. Wywodził się z rodziny 
węgierskiej klaczy 3248 Árvácska. Użytkowany był w latach 2010 – 2012.

Goral Grosant v. Ahorntal (Goral XIX-21 – Goral XIX-8 po 
Goral XIX rum.), ciemnogniady, urodzony w 2002 roku u Reiterhofa 
Brandstättera w Ramsau w Austrii, o wymiarach 138 – 168 – 19 cm. 
Jego rodzice pochodzili z Rumunii, wywodził się z rodziny rumuń-
skiej klaczy 4 Chitca. Krył w latach 2010 – 2012 pod imieniem Goral 
Grosant.

Prislop Zefir (Prislop IX-90 – Ousor Borcsa po Ousor-13), ciem-
nogniady, urodzony w 2006 roku w Parku Narodowym Aggteleki, 
o wymiarach 143 – 184 – 19 cm. Wywodził się z rodziny węgierskiej 
klaczy 3249 Aspiráns. Użytkowany w latach 2010 – 2012.

Jadeit (Piaf – Jodełka po Elf), kary z gwiazdką, urodzony w 1997 
roku w SKH Gładyszów w Polsce, o wymiarach 137 – 171 – 20 cm. Ogier 
z rodu Pietrosu i rodziny Góralki Nowosądeckiej. Krył w 2011 roku 
pod imieniem Pietrosu Jadeit.
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Ousor Vidra (Ousor V – Polan Randi po Rapsod), ciemnomyszaty, 
urodzony w 2005 roku w Parku Narodowym Aggteleki, o wymiarach 
137 – 171 – 19 cm. Wywodził się z rodziny rumuńskiej klaczy 11 Sarata. 
Krył w 2011 roku.

Węgry są członkiem Hucul International Federation od momentu po-
wołania tej organizacji w 1994 roku.

Według Jackowskiego [2001b] w 2001 roku na Węgrzech było 
49 klaczy i 7 ogierów huculskich. Tomczyk-Wrona [2007a] podała, że 
w 2006 roku było tam 130 klaczy i 8 ogierów. W 2009 roku, według 
Madocsai [2009] było na Węgrzech 180 klaczy.

W węgierskiej hodowli występują rody męskie Gorala, Gur-
gula, Hrobego, Ousora, Polana i Prislopa (odgałęzienie rodu Gorala). 
Bravij nie zostawił męskiego następcy użytego w hodowli. Ponadto 
są tam obecne dwie lokalne rodziny żeńskie, wywodzące się od kla-
czy 3248 Árvácska (urodzonej w 1957 roku) i 3249 Aspiráns (urodzo-
nej w 1959 roku), o których nic nie wiadomo. Według węgierskiego 
programu hodowli koni huculskich z 2008 roku233 na Węgrzech 
występowały rodziny klaczy Árvácska (49 sztuk), Aspiráns (42), 

233 Patrz bibliografia: Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, 
fenntartásának tenyésztési programja a hucul lófajtának (2008).

Fotografia 107. 
Gniady z gwiazdką 
ogier Bryf (Puszkar – 
Secunda po Wicher), 
urodzony w 2005 roku. 
Krył na Węgrzech pod 
imieniem Hroby Bryf. 
Na zdjęciu w barwach 
Parku Narodowego 
Aggtelek podczas uroczy-
stego otwarcia XIII Dni 
Huculskich w 2009 roku 
(fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Chitca (na Węgrzech jej imię jest zapisywane Kitca) (23), Sarata (18), 
Gelnica (14), Deremoxa (11), Panca (9), Lucina (4), Ploska (2), Rotunda (2), 
Aglaia (1), Sekačka (1) i Wydra (1). W Węgierskiej księdze stadnej234 
z 2011 roku znaleźć można także klacze z rodziny Tatarki i Wrony. 
Rodziny klaczy Aglaia, Chitca, Deremoxa, Lucina, Panca, Ploska, 
Rotunda, Sarata i Tatarca wywodzą się z Rumunii, rodziny klaczy 
Gelnica i Sekačka pochodzą z Czechosłowacji, a rodziny klaczy Wrona 
i Wydra wywodzą się z Polski. W węgierskiej hodowli dąży się do 
utrzymania wszystkich rodzin żeńskich, przy jednoczesnej dbałości 
o niepogorszenie się wartości użytkowej następnych pokoleń.

Na Węgrzech hucuły w ramach sprawdzania dzielności przecho-
dzą próbę pod siodłem, próbę w zaprzęgu i próbę uciągu. Zwraca 
się także uwagę na bezpieczeństwo obsługi i temperament koni. 
Dąży się do poprawy ruchu, co ma umożliwić hucułom mierzenie 
się w rywalizacji sportowej z innymi rasami kuców. W próbie pod 
siodłem konie prezentowane są w stępie, kłusie i galopie na placu 
o wymiarach 20 na 40 metrów. Poza podstawowymi figurami ujeż-
dżeniowymi muszą wykonać dwa skoki i przejść przez labirynt. 
Jeźdźcom nie wolno używać ostróg. Konie trzyletnie mogą zacząć 
starty w ścieżkach huculskich. Również próbę zaprzęgową prze-
prowadza się na placu o wymiarach 20 na 40 metrów. W próbie 
uciągu koń musi ruszyć sanki o ciężarze równym 20 – 25% masy 
jego ciała i przeciągnąć je na przestrzeni 20 – 30 metrów. Zwie-
rzęta, które nie zaliczą próby dzielności, nie mogą być użytkowane 
w rozrodzie.

Pochodzenie koni hodowlanych musi być potwierdzone przez 
badania krwi. W celu zabezpieczenia ciągłości linii męskich i żeń-
skich w uzasadnionych przypadkach materiał biologiczny ma być 
gromadzony i przechowywany w postaci mrożonego nasienia oraz 
zarodków. Dozwolone jest stosowanie sztucznego unasieniania.

Według węgierskiego programu hodowli koni huculskich z 2008 
roku235 wysokość w kłębie ogierów powinna wynosić 138 – 144 cm (do-
puszczalne jest także 134 – 137 cm), obwód klatki piersiowej – 165 – 185 cm 

234 Hucul Méneskönyv, I-II-III. kötet [2011], Póni – és Kislótenyésztők Országos Egy-
esülete, Debrecen.

235 Patrz bibliografia: Védett őshonos mezőgazdasági állatfajták megőrzésének, 
fenntartásának tenyésztési programja a hucul lófajtának (2008).
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(dopuszczalne jest także 160 – 164 cm), obwód nadpęcia – 18  –  19 cm (do-
puszczalne jest także 17 cm). U klaczy wysokość w kłębie powinna 
wynosić 136 – 142 cm (dopuszczalne jest także 131 – 135 cm), obwód klatki 
piersiowej – 160 – 176 cm (dopuszczalne jest także 158 – 159 cm), obwód 
nadpęcia – 17 – 18 cm (dopuszczalne jest także 16 cm). W węgierskim 
programie hodowlanym sprecyzowano też skośną długość tułowia, 
która u ogierów powinna wynosić 148 – 155 cm (dopuszczalne jest także 
144 – 147 cm), a u klaczy 146 – 152 cm (dopuszczalne jest także 141 – 145 cm).

Nie hoduje się koni srokatych, dopuszczalne są małe odmiany.
Konie huculskie na Węgrzech otrzymują imię dwuczłonowe, 

złożone z rodowego imienia ojca (jak w tradycji austro-węgierskiej, 
jednak już bez numerów) oraz imienia właściwego. Źrebięta w wieku 
4  –  9 miesięcy są znakowane paleniami na lewym udzie.

Według Jansen [2011] w 2011 roku na Węgrzech było 250 dorosłych 
i 150 młodych klaczy oraz 14 ogierów.

W styczniu 2011 roku polska prywatna stadnina koni huculskich 
„Tabun” należąca do Stanisława Myślińskiego sprzedała na Węgry 
do miejscowości Szőlősardó w pobliżu Parku Narodowego Aggtelek 
stawkę młodych koni huculskich. W 2012 roku na Węgry z polskiej 
państwowej stadniny SKH Gładyszów trafiły dwa pierwsze srokate 
hucuły: gniadosrokaty ogier Opar (Jaśmin – Olimpia po Ousor I) tam 
wykastrowany (dokładnie został opisany wcześniej w rozdziale 10.1) 
i gniadosrokata Surma (Hroby XXI-50 – Sarmatka po Szafir) uro-
dzona w 2002 roku.

10.7. Hodowla w Austrii

W 1989 roku Peter Kahl i Manfred Pascher wystąpili z prośbą do 
przewodniczącego Österreichischer Zuchtverband für Ponies 
(Austriackie Stowarzyszenie Hodowców Kuców) Franza Schrödera, 
żeby doradził im, która rasa koni nadaje się do hipoterapii i użytko-
wania jeździeckiego w Harbach i Ampfelwag i której utrzymanie nie 
byłoby drogie. Franz Schröder, który myślał już o mającym niedługo 
nastąpić otwarciu granic na wschód, poradził, żeby z powrotem 
sprowadzić do Austrii starą austro-węgierską rasę, jaką są konie 
huculskie.
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W tym samym roku na sympozjum w Lublinie Franz Schröder 
oficjalnie ogłosił, że ÖZP jest zainteresowane sprowadzeniem koni 
huculskich do Austrii. Dr Deskur obiecał wsparcie importu polskich 
hucułów.

Pierwsze konie huculskie trafiły tam w 1990 roku. Były to klacze:
 • kupione w Polsce: myszata z odmianami (siwizna i lewa tylna 

piętka biała) Siewka Khc 236 (Dioryt – Ulga po Cukor-Gurgul-5) 
urodzona w 1985 roku w SK Siary i myszata z gwiazdką Fuksa 
ex Jaksa (Ousor I – Platyna po Goral XIII-4) urodzona w 1987 
roku w SK Siary,

 • kupione w Czechosłowacji: gniada Hanna (Hroby XVII rum. – 
331 Gurgul V-35 po Gurgul V) urodzona w 1989 roku i Hedda 
(Hroby XVII rum. – 329 Ousor-3 po Ousor Muráň) urodzona 
w 1988 roku, obie hodowli SK Topolczanki.

W 1991 roku do Austrii sprowadzono z Czechosłowacji gniadego 
ogiera Othello (Gurgul Zmrzlík – Blastovička po Gurgul Stano) uro-
dzonego w 1987 roku. W tym samym roku zakupiono też z SK Siary 
kilka polskich klaczy. Były to: kasztanowata z łysiną Czuża Khc 249 
(Elf – Maskotka po Pietrosu VII-111) urodzona w 1986 roku, kaszta-
nowata z łysiną Jeżówka Khc 263 (Elf – Gazela po Hroby V-22) uro-
dzona w 1987 roku i kasztanowata Płoska Khc 299 (Ousor I – Derka 
po Hroby V-22) urodzona w 1986 roku.

W 1992 roku zakupiono z Polski gniadego ogiera Pinczer Khc 160 
(Luzak – Konsola po Elf) urodzonego w 1983 roku w SK Siary i gniadą 
z kwiatkiem klacz Legia (Rewir – Lama po Luzak) urodzoną w 1992 
roku w SK Siary. W 1993 roku zakupiono z Polski myszatego ogiera 
Parter Khc 158 (Lemiesz – Kometa po Afekt) urodzonego w 1983 roku 
w SK Siary.

W 1994 roku, w momencie powołania Hucul International Federa-
tion, ÖZP zostało reprezentantem Austrii w tej organizacji.

W 1994 roku sprowadzono kolejne polskie klacze z SK Siary. Były 
to: gniada Bartka (Rewir – Sójka po Jaśmin) urodzona w 1991 roku, 
gniada Nambia (Luzak – Olcha ex Oktawa po Dioryt) urodzona w 1991 
roku, jasnogniada Nastia Khc 274 (Ousor I – Perełka po Dioryt) uro-
dzona w 1988 roku, gniada Negura (Luzak – Magma po Dioryt) uro-
dzona w 1991 roku, jasnogniada Nenia (Margiel – Maciejka po Afekt) 
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urodzona w 1991 roku, myszata Nerpa (Ousor I – Perełka po Dioryt) 
urodzona w 1991 roku, myszata z siwizną Patyna (Jaśmin – Sosna 
po Ousor I) urodzona w 1991 roku. Kupiono też dwa gniade ogiery 
urodzone w 1993 roku: Narcyz (Najar – Liszka po Luzak) i Nil (Najar – 
Okruszka po Afekt) hodowli Andrzeja Marka z Bujakowa.

W późniejszych latach do Austrii trafiały kolejne konie z Czech 
i Polski, a także ze Słowacji, Rumunii, Węgier i Niemiec.

W 1997 roku na skutek sporów dotyczących wymogów stawia-
nych rasie huculskiej część hodowców wystąpiła z ÖZP, zakładając 
Verband der Züchter des Huzulenpferdes in Österreich (Stowarzysze-
nie Hodowców Koni Huculskich w Austrii). Od tego też roku Austrię 
w HIF reprezentuje VZHÖ, a ÖZP przestało być członkiem HIF.

Według Jackowskiego [2003] w hodowli austriackiej występują ro- 
dy męskie ogierów: Goral, Gurgul i Polan. Na podstawie rodowodów, 
które pod koniec 2017 roku zebrałam z internetowych stron hodowców, 
mogę stwierdzić, że później trafiły tam także ogiery z rodów Hrobego, 
Ousora, Pietrosu i Prislopa. Według Kovalčika i Hornego [2006] wystę-
pują tam rodziny żeńskie założone przez klacze: Aglaia, Agla, Bajkałka, 
Czeremcha, Deremoxa, Basia (Góralka Nowosądecka), Laliszka, Na-
koneczna, Połonina, Sroczka, Wydra, 48 Corbu (Chitca), 248 Ousor I-2 
(Sarata) i 262 Pietrosu II-2 (również Chitca). Rodziny klaczy: Aglaia, 
Chitca, Deremoxa i Sarata wywodzą się z Rumunii, rodziny: Bajkał-
ki, Czeremchy, Góralki Nowosądeckiej, Laliszki, Nakonecznej, Poło-
niny, Sroczki i Wydry wywodzą się z Polski, a Agli z Czechosłowacji.

Księgi stadne dla koni huculskich w Austrii prowadzą obecnie: 
ÖZP (uznające konie srokate, były członek HIF), VZHÖ (nieuznające 
koni srokatych, obecny członek HIF) oraz Oberösterreich Pferde-
zuchtverband (Stowarzyszenie Hodowców Koni Górnej Austrii dzia-
łające od 2005 roku przy Centrum Hodowli Koni Stadl-Paura, także 
uznające konie srokate).

Według Jackowskiego [2001a] w Austrii konie huculskie przecho-
dziły próbę dzielności tylko pod siodłem.

W Programie Hodowlanym Stowarzyszenia Hodowców Koni Gór-
nej Austrii z 2012 roku ustalono, że po 30-dniowym treningu konie 
huculskie zdają test złożony ze ścieżki huculskiej i próby uciągu. 
Ścieżka składa się z 16 przeszkód w tym z 12 z listy przeszkód obo-
wiązkowych (kładka nad rowem, stromy zjazd, równoważnia, stromy 
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podjazd, niski przejazd, przejazd przez wodę, bramka, ciasny przejazd, 
stacjonata, wiatrołom, kładka na podwyższeniu, labirynt) i 4 wybra-
nych z listy przeszkód alternatywnych (drzwi do saloonu, wąska 
droga na wprost, wąska droga po łuku, skok posłuszeństwa, ban-
kiet skakany w górę lub w dół, slalom, firanka, przejazd przez rów, 
skok przez kłodę, trzy drewniane kufry pod rząd, hyrda236, cofanie). 
Koń oceniany jest przez komisję sędziowską i jeźdźca. Pod uwagę 
brane jest nie tylko prawidłowe pokonanie przeszkód, ale także chęć 
konia do nauki, jego temperament, reakcja na pomoce, wygoda jazdy 
i poprawność ruchu we wszystkich chodach.

W programie tym znajdziemy informację, że hodowcy koni 
huculskich powinni dążyć do zachowania zmienności genetycznej 
poprzez utrzymanie wszystkich rodów i rodzin oraz różnorodno-
ści umaszczeń. Pochodzenie koni potwierdza się poprzez badanie 
DNA. Dozwolona jest inseminacja. Sprecyzowano, że ogiery powinny 
otrzymywać imię dwuczłonowe, pierwszy człon na tę samą literę, co 
imię matki, a drugi to imię rodowe, czyli pochodzące od założyciela 
rodu męskiego. Klacze powinny otrzymywać imię jednoczłonowe na 
pierwszą literę imienia matki.

Jackowski [2001b] pisał, że w 2001 roku w Austrii było 25 klaczy 
i 6 ogierów huculskich. Tomczyk-Wrona [2007a] podała, że w 2007 
roku było w Austrii 118 klaczy i 10 ogierów huculskich. Według Jansen 
[2011] w 2011 roku w Austrii było 156 dorosłych klaczy, 63 młode klacze 
i 10 ogierów zarejestrowanych przez VZHÖ oraz 57 dorosłych klaczy, 
4 młode klacze i 11 ogierów zarejestrowanych przez ÖZP i OÖ Pferde-
zuchtverband.

10.8. Hodowla w innych krajach

Hucuły są obecnie hodowane także w Niemczech. W 1991 roku 
Polska sprzedała do Niemiec gniadą klacz Pleszka Khc 298 (Hawrań – 
Obroża po Afekt) urodzoną w 1986 roku w SK Siary, w 1993 roku 

236 Hyrda składa się z umocowanych, jedna obok drugiej, cienkich gałązek. Jest 
przeszkodą stałą (potrącona nie rozpada się) oraz czesaną (przy skoku nogi konia mogą 
przechodzić pomiędzy gałązkami ją tworzącymi, co nie jest błędem i nie zagraża zdro-
wiu konia).
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gniadosrokatego ogiera Lubas Khc 147 (Jaśmin – Donica po Goral X) 
urodzonego w 1986 roku w SK Siary237 (fotografia 108), a w 1995 roku 
ciemnogniadą klacz Sonata Khc 237 (Marmur – Gazela po Hroby V-22) 
urodzoną w 1985 roku w SK Siary.

Niemcy uczestniczyli w zjeździe w 1994 roku w Balicach koło 
Krakowa, na którym powołano HIF, ale nie miały potem swojej repre-
zentacji w tej organizacji. Dopiero w 2011 roku po weryfikacji rodowo-
dów zgłoszonych koni, przyjęto w poczet członków HIF Bayerischer 
Züchtverband für Kleinpferde und Spezialpferderassen (Bawarski 
Związek Hodowców Koni Małych i Ras Specjalnych), reprezentujący 
wszystkie landy Niemiec.

Bawarski Związek Hodowców Koni Małych i Ras Specjalnych nie 
uznaje koni srokatych, jakkolwiek istnieją w Niemczech hodowle, 
w których użytkowane są rozpłodowo konie srokate.

W Niemczech konie huculskie przechodzą próbę dzielności tylko 
pod siodłem. Możliwe jest też przyznanie licencji na podstawie wyni-
ków sportowych.

Pochodzenie koni potwierdzane jest na podstawie badań DNA.
Według Jackowskiego [2001b] w 2001 roku Niemcy posiadały 

25 klaczy i 3 ogiery huculskie. Ogiery pochodziły z rodów Gorala 
i Gurgula. Według Jansen [2011] w 2011 roku w Niemczech było 20 kla-
czy i 2 ogiery. Później do Niemiec trafił także urodzony w 2004 roku 
SK Topolczanki na Słowacji ciemnogniady ogier Ousor VI (Ousor III – 
Goral XIV-45 po Lemiesz).

W latach 70. XX wieku SK Siary sprzedała konie huculskie 
do Finlandii. Były to: gniady z gwiazdką Rubid (Hroby – Gospo-
sia po Gacek III) urodzony w 1962 roku, gniady z kwiatkiem Tabun 
(Cukor-Gurgul-5 – Nastka po Gacek III) urodzony w 1964 roku, bu-
łanosrokaty Tulipan (Cukor-Gurgul-5 – Buczyna po Czeremosz) 
urodzony w 1964 roku, myszata z gwiazdką Osełka (Cedryt – Ewa 
Sroczka po Wujek) urodzona w 1960 roku, gniada z kwiatkiem Tajga 
(Cukor-Gurgul-5 – Limanowa po Wipczyj) urodzona w 1964 roku, gnia-
da Trepka (Orzech – Najtyczanka po Wipczyj) urodzona w 1964 roku, 

237 W roku 2006 wrócił do Polski, sprowadzony z powrotem przez Katarzynę i Zbi-
gniewa Żurawiczów, właścicieli Ośrodka Jeździeckiego „Żurawiejka” i hodowli koni 
huculskich „Dzikie Pola”. Padł na początku 2011 roku.
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Fotografia 108. 
Gniadosrokaty ogier 
Lubas Khc 147 (Jaśmin – 
Donica po Goral X), 
urodzony w 1986 roku 
(fot. Andrzej Będziejewski)
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gniada Trześnia (Cukor-Gurgul-5 – Stubienka po Cedryt) urodzona 
w 1964 roku.

W 1989 roku do Finlandii trafiły kolejne klacze huculskie z SK Siary. 
Były to: gniada Carynka (Jaśmin – Norma po Pietrosu VI-111) uro-
dzona w 1986 roku, myszata z gwiazdką Nimfa Khc 200 (Indor – 
Ircha po Goral X) urodzona w 1981 roku, jasnogniada Obroża Khc 207 
(Afekt – Konsola po Elf) urodzona w 1982 roku, myszata z siwizną 
Olszówka Khc 286 (Zefir – Ircha po Goral X) urodzona w 1982 roku 
i myszata Roszada Khc 231 (Lemiesz – Lebioda po Afekt) urodzona 
w 1984 roku. Olszówka była źrebna i już w Finlandii urodziła myszatą 
klaczkę Odessa (po Rewir).

W 1991 roku do Finlandii sprzedane zostały jasnogniada Nowa-
lijka Khc 203 (Afekt – Topola po Cukor-Gurgul-5) urodzona w 1981 roku 
w SK Siary oraz gniada Hala (Harap – Gryka po Niedźwiadek) uro-
dzona w 1982 roku u Józefa Podgórskiego w Brzezinach (której zmie-
niono w Finlandii imię na Hala Pol). W 2011 roku sprzedano gniadosro-
katą klacz Wiatka (Wisłoczek – Wilejka po Ori) urodzoną w 2005 roku, 
w 2012 roku – ciemnogniadą klacz Berta (Mesz – Betania po Rewir) 
urodzoną w 2007 roku u Tadeusza Wrześniaka w Sielcu, której zmie-
niono imię na Berta III, i gniadosrokatą klacz Piona z Izb (Saturn – 
P-Jagoda-Czarna po Piast) urodzoną w 2007 roku u Jana Rączki 
w Izbach, w 2013 roku – gniadosrokatą klacz Parna (Pongo – Wetlinka 
po Wawel) urodzoną w 2005 roku u Hubetra Nowaka w Brodowie, 
a w 2014 – gniadosrokatą klacz Paksa (Proton – Wiki po Berdysz) uro-
dzoną w 2008 roku. W 2018 do Finlandi trafiła ciemnogniada klacz 
Paula (Joker – Penelopa po Roy). W przeciągu tych dwóch dekad wyje-
chało z Polski do Finlandii także sporo wałachów i młodych ogierów.

Staszak [2003] twierdziła, że natrafiła na konie huculskie i ich 
krzyżówki w RPA. Tamtejsi hodowcy nie odróżniali, co prawda, hucu-
łów od koników polskich, używali tych nazw zamiennie i uważali 
te konie za dzielne kucyki ze wschodniej Europy. Stwierdzili przy 
tym, że „hucuły” są wyjątkowo mało wrażliwe na chorobę końską, 
która atakuje wszystkie importowane konie w Afryce Południowej 
i tylko osobniki tam urodzone są na nią odporne. Zwierzęta trans-
portowane z zewnątrz przechodzą kwarantannę i niezliczoną serię 
szczepionek ochronnych, a i tak istnieje tylko 80% szans, że się nie 
zarażą. Natomiast „hucuł”, według tamtejszych hodowców, po dwóch 
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szczepieniach może być puszczany na padok z innymi końmi i nie 
choruje. Do stadniny, którą odwiedziła Staszak, „hucuły” przybyły 
z Anglii. Istnieje możliwość, że były potomkami stada z Wooden.

Na początku XXI wieku konie huculskie zamieszkały także we 
Francji. Były wśród nich konie srokate, w tym gniadosrokate ogie-
ry: Aster (Jaśmin – Agawa po Neszor) (fotografia 109) urodzony 
w 2001 roku w SKH Gładyszów i Satelita Khc 282 (Fason – Satyna po 
Luzak) urodzony w 1998 roku w Instytucie Genetyki PAN w Jastrzęb-
cu. Francja uznaje konie srokate.

We Francji od kwietnia 2008 roku działa Association Française 
du Huçul (Francuski Związek Huculski). AFH ma na celu promowa-
nie rasy i doprowadzenie do uznania jej i objęcia działaniami przez 
organizację Haras Nationaux de France (Narodowe Stadniny Francji).

Podobno konie huculskie trafiły także do Holandii, Bułgarii 
i Włoch.

10.9. Współpraca międzynarodowa

Pierwsza inicjatywa utworzenia międzynarodowej organizacji zrze-
szającej hodowców koni huculskich pojawiła się w 1989 roku, ale 
dopiero w dniach 28–29 października 1994 roku na terenie Instytutu 

Fotografia 109. 
Na pierwszym planie ogier 
Aster (Jaśmin – Agawa 
po Neszor), razem z nim 
w zaprzęgu ogier Opar 
(Jaśmin – Olimpia po 
Ousor I). Zdjęcie zrobione 
podczas X Dni Huculskich 
w 2004 roku, kiedy oba 
ogiery stanowiły jeszcze 
własność macierzystej 
stadniny SKH Głady-
szów (fot. Małgorzata 
Serafin-Kozyra)
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Zootechniki w Balicach koło Krakowa odbył się zjazd hodowców 
z Austrii, Czech, Niemiec, Słowacji, Węgier i Polski, na którym powo-
łano do życia organizację pod nazwą Hucul International Federation 
(HIF). Coroczne spotkania tej organizacji są okazją do nawiązywania 
kontaktów między hodowcami.

W skład zarządu weszli: dr S. Deskur (Polska) – prezydent238, 
dr S. Mihók (Węgry) – wiceprezydent, dr M. Jackowski (Polska) – 
sekretarz generalny, W. Kollarits (Austria) – skarbnik i dr W. Smolak 
(Polska) – członek. W Radzie Hodowlanej znaleźli się: mgr inż. W. Kario 
(Polska) – przewodniczący oraz członkowie: mgr inż. A. Goraus (Polska), 
dr inż. I. Tomczyk-Wrona (Polska) i prof. dr V. Hućko (Słowacja). Do 
komisji Rewizyjnej wybrano dra O. Lensky (Czechy) jako przewodni-
czącego oraz dra I. Mase (Słowacja) i J. Fiur (Niemcy) jako członków.

HIF zrzesza związki i organizacje upoważnione przez władze 
danego kraju do prowadzenia krajowych ksiąg hodowlanych dla 
koni huculskich. Każdy kraj może być reprezentowany przez tylko 
jeden związek. Każdy kraj członkowski ma dwa głosy, bez względu 
na to ile ma koni. Głównym celem HIF jest zachowanie hodowli koni 
huculskich jako dobra kulturowego Europy. Pozostałe dążenia to, 
między innymi, zdefiniowanie czystości rasy, koordynowanie celów 
i planów hodowlanych krajów członkowskich mające na uwadze 
zachowanie materiału genetycznego, stworzenie i prowadzenie 
centralnego rejestru całej populacji koni huculskich krajów zrze-
szonych, wystawianie odpowiednich certyfikatów oraz ujednolice-
nie znakowania koni rasowych z uwzględnieniem wytycznych Unii 
Europejskiej.

HIF nie jest organizacją hodowlaną, a prywatnym stowarzysze-
niem. Organizacją kierującą obecnie hodowlą koni huculskich w Unii 
Europejskiej jest Polski Związek Hodowców Koni. PZHK jest w swo-
ich decyzjach niezależne od HIF.

Pierwszy zjazd HIF odbył się w dniach 8–9 czerwca 1995 roku 
w Topolczankach. Wzięli w nim udział hodowcy z Austrii, Polski, 
Czech, Słowacji, Rumunii i Ukrainy. Wtedy też do członków HIF do-
łączyła Rumunia. Dyskutowano nad ustaleniem wspólnych stan-
dardów dla rasy w zakresie wymagań rodowodowych, wymiarów 

238  W oficjalnych tekstach funkcja ta jest też określana jako prezes.
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i umaszczenia, nad zasadami nadawania imion, identyfikacji i zna-
kowania, a także nad sposobem przeprowadzania prób dzielności.

Od początku powstania HIF przez dwie kadencje (czyli w latach 
1994–2004) jej prezydentem był dr Stanisław Deskur. W 2004 roku 
na Walnym Zebraniu Wyborczym, które odbyło się w Polsce, ustę-
pującego długoletniego prezydenta, który zrezygnował z wyboru na 
następną kadencję, zastąpił dotychczasowy wiceprezydent, Michal 
Horny, dyrektor słowackiej państwowej stadniny w Topolczankach. 
Nowo wybrany prezydent w swoim przemówieniu inauguracyjnym 
podkreślił, że dalsze działania HIF będą zmierzać do zwiększenia 
wymiany materiału hodowlanego między poszczególnymi krajami, 
co powinien ułatwić bezcłowy obrót między krajami Unii Europej-
skiej, oraz do promocji konia huculskiego poprzez organizowanie 
międzynarodowych wystaw i zawodów sportowych. Michal Horny 
sprawuje to stanowisko do dziś.

W grudniu 2003 roku Stadnina Koni Huculskich Gładyszów gościła 
członków ukraińskiej organizacji Rehionalna Hromadska Orhani-
zacja „Spadszczyna Huculszczyny” (Regionalna Organizacja Spo-
łeczna „Dziedzictwo Huculszczyzny”) z siedzibą w Kosowie. W skład 
przybyłej grupy wchodziło 38 osób, w tym rolnicy i leśnicy hodu-
jący konie huculskie oraz pracownicy Narodowego Parku Natury 

„Huculszczyzna” w Kosowie. Na seminarium, sfinansowanym przez 
PAUCI239, uczestnicy poznali rolę jaką może pełnić koń huculski 
w rozwoju turystyki na terenach wiejskich, odwiedzili państwowe 
i prywatne hodowle koni oraz ośrodki prowadzące działalność rekre-
acyjną, turystyczną i hipoterapeutyczną. Wysłuchali też wykładów 
na temat podstaw hodowli, szkolenia koni, zarządzania hodowlą 
i marketingu produktu turystycznego oraz roli administracji lokal-
nej w budowaniu potencjału turystycznego regionu. Planowane były 
dalsze seminaria i konferencje.

239  PAUCI (Poland-America-Ukraine Cooperation Initiative) powstała w 1999 roku 
jako organizacja wspierająca współpracę polsko-amerykańsko-ukraińską. W marcu 
2005 roku została przekształcona w organizację o nazwie Polish-Ukrainian Coopera-
tion Foundation – PAUCI. Jej zadaniem jest budowanie zdolności Ukrainy do integracji 
z Unią Europejską i NATO poprzez zastosowanie doświadczeń polskich i europejskich 
oraz ułatwienie przekazywania wiedzy i doświadczeń.



596

W 2004 roku polska księga stadna koni huculskich została uznana 
przez społeczność europejską za księgę pochodzenia tej rasy. Wcze-
śniej księga pochodzenia prowadzona była w Austrii. Przyznawana 
jest ona krajowi członkowskiemu Unii Europejskiej, który może 
udowodnić, że historycznie dana rasa wywodzi się z jego terytorium 
i tam powstały pierwsze organizacje, które prowadziły rejestry czy 
księgi stadne. Procedura przyznawania księgi polega na tym, że orga-
nizacja, która prowadzi księgę stadną danej rasy w kraju roszczącym 
sobie prawa do prowadzenia księgi pochodzenia, występuje do wła-
ściwej władzy (w Polsce do Ministerstwa Rolnictwa) z wnioskiem, 
żeby poinformowała ona wszystkie właściwe władze krajów człon-
kowskich Unii Europejskiej o tym, że w danym kraju jest organiza-
cja (w naszym przypadku Polski Związek Hodowców Koni), która 
prowadzi księgę pochodzenia według zasad opracowanych przez tę 
organizację. Gdyby właściwa władza któregokolwiek kraju człon-
kowskiego zaprotestowała, nie byłoby możliwe zatwierdzenie tego 
roszczenia. W przypadku przyznania Polsce księgi pochodzenia koni 
rasy huculskiej nie było żadnych protestów.

O prowadzenie księgi pochodzenia mogłaby się ubiegać Rumu-
nia (od 2007 roku należąca do Unii Europejskiej) lub Ukraina (ubie-
gająca się o aneksję), ale można z bardzo dużym prawdopodobień-
stwem założyć, że w tego typu sytuacji Polska złożyłaby protest. 
Pogłowie koni huculskich w Polsce jest największe w Europie i, jak 
podaje Deszczyńska [2011b], stanowi 70% całej ich populacji (na 
początku XXI wieku liczba polskich hucułów sięgnęła około 2 tysięcy 
osobników).

Organizacja prowadząca księgę pochodzenia zobowiązana jest 
do współpracy ze wszystkimi organizacjami na terenie Unii Euro-
pejskiej prowadzącymi księgi hodowlane danej rasy według zasad 
księgi pochodzenia, także tymi niezrzeszonymi w HIF.

Jackowski [2007a] ubolewał nad faktem, że w niemiecko- i anglo-
języcznej wersji tekstu sporządzonego z okazji przyznania Polsce 
księgi pochodzenia pojawiło się sporo nieścisłości240.

240 Nieścisłości w oficjalnych tekstach są, niestety, bardzo powszechne. Na przy-
kład według wydanej przez FAO „World watch list for domestic animal diversity” 
z 2000 roku konie huculskie hodowane są tylko w Czechach (gdzie zazwyczaj są bułane 
lub gniade, a czasem kasztanowate lub srokate, a ich wysokość wynosi rzekomo 146 
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W tekście tym został powtórzony wzorzec konia huculskiego zaak-
ceptowany przez HIF, a za rasowe uznane zostały zwierzęta posiada-
jące pięciopokoleniowe rodowody. Znalazł się tam także zapis infor-
mujący, że polska główna księga stadna koni huculskich (która od 
tego momentu stała się księgą pochodzenia) jest niniejszym uznana 
za zamkniętą począwszy od 1 stycznia 2000. Tymczasem polska 
główna księga stadna koni huculskich prawdopodobnie zamknięta 
jest od 1994 roku (o czym była mowa już w rozdziale 10.1).

W 2004 roku, kiedy powstały zasady księgi pochodzenia, komi-
sja hodowlana HIF zajmowała się weryfikacją ksiąg wszystkich 
krajów członkowskich. Badanie rodowodów pozwoliło ustalić, które 
konie można uznać za czyste rasowo. Jak podaje Stasiowski [Gibała 
i Stasiowski 2012], niektóre osobniki musiały zostać usunięte z ksiąg 
ze względu na luki w rodowodach lub dolew obcej krwi (to drugie 
dotyczy zwłaszcza koni z Czech).

Trudno powiedzieć, jak ma się do tego fakt, że w Polskiej hodowli 
użytkowane są (de facto niezgodnie z niniejszymi przepisami) wcze-
śniej opisane (w rozdziale 10.1) konie sprowadzone z Czech i Słowacji, 
które wśród przodków do piątego pokolenia włącznie mają fiordingi, 
konia Przewalskiego, koniki biłgorajskie czy konie zimnokrwiste241.

Pozostaje też pytanie, czy można uznać za konie o czystohucul-
skich rodowodach osobniki, które (tym razem zgodnie z przepisami) 
w piątej generacji przodków mają konie stanowiące krzyżówki hucu-
łów z np. fiordingami, nazywane hucułami jedynie z racji miejsca uro-
dzenia. Takie konie również są w Polsce użytkowane rozpłodowo242.

cm dla ogierów i 145 cm dla klaczy – tymczasem według czeskiego programu hodow-
lanego z 2009 roku wysokość w kłębie ogierów powinna wynosić 136–144 cm, a kla-
czy 134–142 cm), w Polsce (gdzie zwierzęta hodowlane zostały przywiezione z Karpat 
Wschodnich po 1950 roku, a hucuły są gniade, skarogniade, bułane i srokate), na Słowa-
cji (gdzie zazwyczaj są bułane lub gniade, ale czasami też kasztanowate) i w Niemczech.

241 Mowa tu o klaczach: Angelika Khc 335 (Hroby VI-7 – Husa po Gurgul V-9), Beata 
vel Bużka Khc 353 (Hroby VI-7 – Husa po Gurgul V-9), Bibiana (Hroby VI-7 – Kleopatra po 
Gurgul V-9), Bohusa Khc 362 (Hroby VI-7 – Fasáda po Ousor-3 Úver), Era (Ousor-4 – Cilka 
po Hroby VII cz.), Gurgul VIII-22 Jazmina (Gurgul VIII –  Hroby IX-10 Bonsai po Hroby IX), 
Hurka (Hroby Hron – Lea po Goudi), Kalina ex Gurgul VIII-20 Julka (Gurgul VIII – Uzina po 
Hroby VI-2), Kora (Goral Fernet – 5125 Ousor I-2 Cora po Ousor I), Laura (Ousor Míša – Lucka 
po Goral XII-11), Linda (Dychov Šumavský – Gurgul V-30 Lucka po Gurgul V cz.), Linda 
(Goral Pedro – Lucina po Gurgul Šumavský-3), R-Buhovinka ex Goral XV-6 vel Buszka (Goral 
XV – 621 Goral XIII-21 po Goral XIII cz.), Zuzka Khc 819 (Hroby VI-7 – Fasáda po Ousor-3 Úver).

242 Mowa tu na przykład o ogierze Pongo (Rapsod – Ousor Gertrud po Ousor-26).
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Jesienią 2004 roku podpisane zostało porozumienie między czte-
rema państwowymi firmami z Europy Środkowej hodującymi konie 
huculskie: Park Narodowy Aggtelek (Węgry), Bieszczadzki Park 
Narodowy (Polska), SKH Gładyszów (Polska), SK Topolczanki (Sło-
wacja). Miało ono na celu współpracę w kwestii organizacji imprez 
promujących konie huculskie, wymianę materiału hodowlanego 
i opracowanie jednolitych form przeprowadzania prób dzielności.

W 2004 roku Jiři Tetzeli z Czech zorganizował międzynarodową 
imprezę dla koni huculskich nazwaną I Internationaler Huzulen-
pfad und Zuchtschau (I Międzynarodowa Ścieżka Huculska i Pokaz 
Hodowlany). Odbyły się trzy wersje ścieżki huculskiej, w tym jedna 
na dystansie aż 17 km, z 20 przeszkodami, a także ocena płytowa 
przy zastosowaniu polskiego systemu oceny, różniącego się od sys-
temu stosowanego na Słowacji, w Czechach, Austrii i Niemczech. 
Uczestników, niestety, było niewielu. W wyniku problemów trans-
portowych nie dotarły konie z Austrii, a z zapowiedzianych 6–8 koni 
z Polski przyjechały tylko 2. Jackowski [2004d] zauważył, że nazwa tej 
imprezy nie była do końca adekwatna, gdyż już wcześniej na Dniach 
Huculskich w Polsce pojawiali się zawodnicy ze Słowacji i Węgier, 
a na Bundeschampionat (Narodowym Czempionacie) w austriac-
kiej miejscowości Oberrohrbach, wystawie kuców i ras „specjalnych” 
(czyli rzadkich w Austrii) pojawiały się hucuły z Niemiec i Czech.

Pierwszym, bardzo udanym, przedsięwzięciem na dużą skalę 
pilotowanym przez HIF był Międzynarodowy Czempionat Hodow-
lany Konia Huculskiego, zorganizowany 13–14 sierpnia 2005 roku na 
Słowacji w stadninie Topolczanki. Choć impreza w Topolczankach 
w założeniu miała być, jak pisał Jackowski [2004d], pierwszą kon-
tynuatorką cyklu imprez rozpoczętego w Czechach, to nadając jej 
nazwę, nie wzięto czeskiej imprezy pod uwagę.

Udział w czempionacie wzięły hucuły ze wszystkich krajów 
członkowskich (łącznie 90 koni), w tym w przeważającej większości 
konie z Polski (44). W ocenie pokroju przyznawano punkty (w skali 
od 0 do 10) za typ, głowę, szyję, kłodę, fundament, stęp i kłus. Zwie-
rzęta bonitowała trzyosobowa komisja sędziowska, której skład był 
zmienny. Uczestnicy czempionatu potraktowali to spotkanie jako 
swego rodzaju mistrzostwa Europy, jako że oprócz wystawy hodow-
lanej organizatorzy przewidzieli rozegranie konkursów ujeżdżenia, 
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skoków, powożenia oraz ścieżki huculskiej. Wyniki czempionatu 
i zawodów zamieszczono w tabeli 52.

II Międzynarodowy Czempionat miał miejsce w dniach 11 – 12 sierpnia 
w 2007 roku w SO Klikowa w Polsce. Tym razem zabrakło spraw-
dzianów użytkowych – w formie zawodów rozgrywany był tylko 
konkurs zręczności powożenia, natomiast ścieżka huculska i skoki 
odbyły się w formie kilkukonnych pokazów. Sposób oceny i zasady 
wyboru czempionów nie różniły się od tych z poprzedniego czem-
pionatu. Wyniki czempionatu zamieszczono w tabeli 53.

Tabela 52. 
Wyniki Międzynaro-
dowego Czempionatu 
Hodowlanego Konia 
Huculskiego w 2005 roku 
(Topolczanki, Słowacja)

klasa płeć imię rodzice maść hodowca

cz
em

pi
on

at
 h

od
ow

la
ny

odsadki
kl. Fosna Hroby VIII-14 – Alma c.gn. Peter Zdenek, Czechy

og. – – – –

1–2 lata
kl. Lubianka Rewir – Lednica c.gn. Piotr Kowalski, Polska

og. – – – –

3–4 lata
kl. Balda Ousor Míša – Pogoń gn. Peter Zdenek, Czechy

og. Gwiazdor Len – Gejsza c.gn. Teodor Kosiarski, Polska

starsze
kl. Smola Puszczyk – Sosna sk.gn. Stanisław Myśliński, Polska

og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. ZZD Odrzechowa, Polska

najlepszy koń 
pokazu

og. Gwiazdor Len – Gejsza c.gn. Teodor Kosiarski, Polska

w
yn

ik
i z

aw
od

ów

ujeżdżenie kl. Goral XIX-8 Goral XIX – 576 Hroby XVI-121 c.gn.
SK Łuczyna, Rumunia

(start w barwach Austrii)

skoki og. Surmacz Szafir – Sewilla gn.sr.
SKH Gładyszów, Polska

(start w barwach Czech)

powożenie: 
ujeżdżenie

kl. Polan Nóri Rapsod – Ousor Delej gn.
Aggteleki Nemzeti Park,

Węgry
kl. Polan Zafir Rapsod – Ousor Edina gn.

powożenie: 
maraton

kl. Polan Nóri Rapsod – Ousor Delej gn.
Aggteleki Nemzeti Park,

Węgry
kl. Polan Zafir Rapsod – Ousor Edina gn.

powożenie: kegle
og. Afisz Prislop IX-81 – Alaska ex Nelka gn.

SKH Gładyszów, Polska
wał. Wist Rewir – Jagódka gn.

ścieżka huculska kl. Agnes Olaf – Anda c.gn.sr. Piotr Iskrzycki, Polska
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Wśród koni zdobywających najwyższe noty w czempionatach 
w 2005 i 2007 roku było 10 osobników gniadych, 4 myszate i 1 skarod-
niady. Konie innych maści nie sięgnęły po najwyższe laury. Na obu im-
prezach hucuły, które otrzymały tytuł najlepszego konia pokazu, osta-
tecznie okazywały się niezbyt trafnym wyborem. Ciemnogniady ogier 
Gwiazdor Khc 209 (Len – Gejsza po Rewir) urodzony w 2001 roku 
u Teodora Kosiarskiego w Łęcznej w Polsce (fotografia 56), okazał 
się bezpłodny, a gniady ogier Goral XV (Lemiesz – 331 Gurgul V-35 po 
Gurgul V), urodzony w 1991 roku SK Topolczanki na Słowacji, podczas 
dekoracji zachowywał się wyjątkowo agresywnie i najprawdopodob-
niej wkrótce po zawodach zakończył życie (o czym była już mowa 
w rozdziale 10.3).

Mikołajewicz [2007] po czempionacie w Klikowej pisał, że wielu 
polskich hodowców było rozczarowanych niskimi ocenami, jakie 
w porównaniu do ocen przyznanych wcześniej na krajowych poka-
zach uzyskały ich konie. Wiele hucułów (gównie klaczy), które na 
polskich pokazach uzyskiwały 85% możliwych do przyznania punk-
tów, tutaj zostało ocenionych w granicach 60 – 65%. Zwrócić należy 
przy tym uwagę na fakt, że konie najwyżej ocenione w Klikowej 

klasa płeć imię rodzice maść hodowca

cz
em
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odsadki
kl. Wronia Piołun – Sandra gn. Wojciech Rościszewski, Polska

og. – – – –

1–2 lata
kl. Perełka Rygor – Helga mysz. Marek Fic, Polska

og. Bryf Puszkar – Secunda gn. Józef Babiś, Polska

3–4 lata
kl. Jagienka Neszor – Jodełka c.mysz. Stanisław Gajewski, Polska

og. Pac Rygor – Smolna c.mysz. Stanisław Myśliński, Polska

starsze
kl. Poziomka Sonet – Platyna c.mysz. ZZD Odrzechowa, Polska

og. Goral XV Lemiesz – Gurgul V-35 gn. SK Topolczanki, Słowacja

najlepszy 
koń pokazu

og. Goral XV Lemiesz – Gurgul V-35 gn. SK Topolczanki, Słowacja

za
w

.

powożenie: 
kegle

wał. Wist Rewir – Jagódka gn.
SKH Gładyszów, Polska

wał. Nepit Jaśmin – Neretwa gn.

Tabela 53. 
Wyniki II Międzynaro-
dowego Czempionatu 
Hodowlanego Konia 
Huculskiego w 2007 roku 
(Klikowa, Polska)
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(niezależnie od kraju pochodzenia) uzyskały około 80% maksymal-
nej liczby punktów, podczas gdy na polskich pokazach wskaźnik ten 
sięgał nawet 90% przy mniej precyzyjnych kryteriach. Niemniej jed-
nak nie sposób orzec, czy oceny te wynikały wyłącznie z surowego 
sędziowania w Klikowej. Można było odnieść wrażenie, że przynaj-
mniej część sędziów tęskniła do dawnego typu koni huculskich. Co 
prawda, pojawiły się szybko opinie, że przy przewadze sędziów z kra-
jów położonych na południe od Karpat (Czechy, Słowacja, Węgry), 
preferowany był bukowiński typ hucuła, bardziej rosłego, mocnego, 
chociaż mniej szlachetnego, niż konie polskie. Mikołajewicz uważał, 
że trudno się odnieść do takich uwag, przy czym w jego opinii po raz 
kolejny należało zadać pytanie, czy nie należy wreszcie doprecyzo-
wać opisu podstawowych typów koni huculskich oraz uwzględniać 
go przy sędziowaniu. Jest bowiem oczywiste, że „bukowiński” typ 
jest istotnie różny od „halickiego” i trudno się będzie nadal spierać, 
który jest piękniejszy i bardziej poprawny. Zdaniem Mikołajewicza 
z bezpośrednich rozmów prowadzonych przez polskich hodowców 
z węgierskimi i słowackimi kolegami wynikało, że nasi południowi 
sąsiedzi wielką wagę przywiązują do wierności typowi w obrębie 
poszczególnych rodów. W szczególności dotyczy to ogierów. Według 
Węgrów i Słowaków powinny być wyraźnie widoczne różnice pomię-
dzy rodami Gorala, Hrobego, Gurgula czy Prislopa. Samo nazewnic-
two koni może wskazywać na ich przywiązanie do specyficznych 
cech poszczególnych rodów.

13–15 czerwca 2008 w SK Topolczanki odbył się kolejny między-
narodowy czempionat koni huculskich połączony z czempionatami 
lipicanerów i koni rasy shagya. Wzięły w nim udział hucuły z Austrii 
(8 koni, w tym 5 hodowli rumuńskiej i jeden węgierskiej), Czech (4), 
Polski (11), Rumunii (2), Słowacji (31, w tym jeden koń hodowli cze-
skiej) i Węgier (9, w tym 6 koni hodowli rumuńskiej). W austriackich 
publikacjach czempionat ten był opisywany jako trzeci czempionat 
pod patronatem HIF. Polska prasa zupełnie się nim nie interesowała, 
a nasi zawodnicy pojechali tam prywatnie, niewspierani przez żadną 
oficjalną organizację.

Wyniki czempionatu zamieszczono w tabeli 54. Interesujący jest 
fakt, że najlepszy koń pokazu, dwuletnia myszata klacz Ousor V-5 
(Ousor V – 514 Goral XIV-14 po Goral XIV) urodzona w SK Topolczanki, 
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w klasie klaczy rocznych i dwuletnich zajęła drugie miejsce, ale 
została uznana czempionką klaczy młodszych i najlepszym koniem 
młodszym. Zorganizowany w czasie imprezy konkurs ujeżdżenia 
wygrał gniady (z odmianą na prawej tylnej nodze) ogier Attila Goral 
von Birkenhain (Goral XV – Goral XIII-8 po Goral XIII) urodzony 
w 2002 roku u Norberta Schrödera w Austrii.

W dniach 2–4 października 2009 roku w Stadl-Paura w Austrii 
odbył się I Międzynarodowy Ogólnozwiązkowy Czempionat Koni 
Huculskich. Czempionat ten nie był patronowany przez HIF i jak 
podaje Schnaitter [2012], austriacki związek VZHÖ nakazał zrzeszo-
nym w nim hodowcom zbojkotowanie czempionatu. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 55. Również i w tym czempionacie po najwyższe laury 
nie sięgnął żaden koń srokaty.

klasa płeć imię rodzice maść hodowca

1–2 lata kl. Ousor V-13 Ousor V – 620 Gurgul VIII-2 buł. SK Topolczanki, Słowacja

3 lata kl. Paola Szok – Putyra (Prislop IX-74) kara Krzysztof Chomicz, Polska

1–3 lata og. Ousor V-4 Ousor V – 678 Hroby IX-13 kara SK Topolczanki, Słowacja

4–6 lat
kl. Juma Puszkar – Jurata gn. Józef Babiś, Polska

og. Ousor Egér Ousor V – Ousor IX-63 kara József Méhes, Węgry

7–10 lat kl. Ousor IX-46 Ousor IX – 674 Hroby XIX-24 ? SK Łuczyna, Rumunia

7 lat i starsze og. Hroby XII
Hroby XXI – 

696 Goral XVI-84
kara SK Łuczyna, Rumunia

11 lat i starsze kl. Ousor IX-13 Ousor IX – 591 Goral XV-31 kara SK Łuczyna, Rumunia

czempionka klaczy 
młodszych

kl. Ousor V-5 Ousor V – 514 Goral XIV-14 mysz. SK Topolczanki, Słowacja

czempion 
ogierów młodszych

og. Ousor V-4 Ousor V – 678 Hroby IX-13 kara SK Topolczanki, Słowacja

najlepszy koń młodszy kl. Ousor V-5 Ousor V – 514 Goral XIV-14 mysz. SK Topolczanki, Słowacja

czempionka klaczy 
starszych

kl. Ousor IX-13 Ousor IX – 591 Goral XV-31 kara SK Łuczyna, Rumunia

czempion 
ogierów starszych

og. Hroby XII
Hroby XXI – 

696 Goral XVI-84
kara SK Łuczyna, Rumunia

najlepszy koń starszy kl. Ousor IX-13 Ousor IX – 591 Goral XV-31 kara SK Łuczyna, Rumunia

najlepszy koń pokazu kl. Ousor V-5 Ousor V – 514 Goral XIV-14 mysz. SK Topolczanki, Słowacja

Tabela 54. 
Wyniki Międzynaro-
dowego Czempionatu 
Hodowlanego Konia 
Huculskiego w 2008 roku 
(Topolczanki, Słowacja)
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Najlepszym koniem pokazu została wybrana jasnogniada klacz 
Sobótka (Jaśmin – Sewilla po Neszor) urodzona w 2003 roku w SKH 
Gładyszów, o wymiarach 142–175–18,5 cm (fotografia 110). Najlepszym 
użytkowo koniem czempionatu został gniady ogier Puszkar Khc 276 
(Sonet – Pielnia po Rygor) urodzony w 1999 roku w Odrzechowej 
(fotografia 86). Ogier ten zdobył wcześniej tytuł czempiona użytkowe-
go XIII Dni Huculskich w 2007 roku i tytuł vice czempiona na Krajowej 

klasa płeć imię rodzice maść hodowca

cz
em

pi
on

at
 h

od
ow

la
ny

3–5 lat
kl. Juma Puszkar – Jurata gn. Józef Babiś, Polska

og. Lando-O Ważniak – Lira j.gn. ZZD Odrzechowa, Polska

6–9 lat
kl. Sobótka Jaśmin – Sewilla j.gn. SKH Gładyszów, Polska

og. Powiew Hroby XXI-50 – Powiastka kara SKH Gładyszów, Polska

10–15 lat
kl. Pralinka Jaśmin – Powiastka gn. SKH Gładyszów, Polska

og. Lotnik Ousor VIII-50 – Lotna gn. ZZD Odrzechowa, Polska

16 i więcej
kl. Agara Ousor I – Gama j.mysz. SK Siary, Polska

og. – – – –

najlepszy koń pokazu kl. Sobótka Jaśmin – Sewilla j.gn. SKH Gładyszów, Polska

cz
em

pi
on

at
 u

ży
tk

ow
y

ścieżka huculska
kl. Biela Wawel – Bibiana karosr. Andrzej Wieczorek, Polska

kl. Sobótka Jaśmin – Sewilla j.gn. SKH Gładyszów, Polska

skoki na styl og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. ZZD Odrzechowa, Polska

skoki og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. ZZD Odrzechowa, Polska

ujeżdżenie: konkurs E wał. Lajosch Lubas – Petruscha gn.sr. Ingrid Hanke, Niemcy

ujeżdżenie: konkurs A og. Kozak Agat – Kobra gn.sr. Christine Jansen, Austria

powożenie: ujeżdżenie wał. Bonito
Ousor IX – 

756 Hroby XXI-72
siw.

SK Łuczyna, Rumunia 
(start w barwach Austrii)

powożenie: maraton og. Agat Jaśmin – Agara gn.sr
SKH Gładyszów, Polska 

(start w barwach Austrii)

powożenie: kegle wał. Bonito
Ousor IX – 

756 Hroby XXI-72
siw.

SK Łuczyna, Rumunia 
(start w barwach Austrii)

powożenie: klasy-
fikacja ogólna

wał. Bonito
Ousor IX – 

756 Hroby XXI-72
siw.

SK Łuczyna, Rumunia 
(start w barwach Austrii)

najlepszy koń użytkowy og. Puszkar Sonet – Pielnia gn. ZZD Odrzechowa, Polska

Tabela 55. 
Zwycięzcy poszczególnych 
konkurencji I Międzynaro-
dowego Ogólnozwiązko-
wego Czempionatu Koni 
Huculskich w 2009 roku 
(Stadl-Paura, Austria) – 
dane sprzed usunięcia 
wyników wałacha Bonito
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Fotografia 110. 
Jasnogniada klacz 
Sobótka (Jaśmin – Sewilla 
po Neszor), urodzona 
w 2003 roku, najlepszy 
koń pokazu I Międzynaro-
dowego Ogólnozwiązko-
wego Czempionatu Koni 
Huculskich w Stadl-Paura 
w Austrii w 2009 roku 
i czempionka hodowlana 
XIV Dni Huculskich w 2010 
roku (fot. Katarzyna 
Kwiecińska-Olszewska)
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Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w 2006 roku, a także 
wiele innych tytułów na wystawach regionalnych. Jest koniem bar-
dzo dobrym użytkowo, z talentem do skoków, a przy tym urodziwym 
i harmonijnie zbudowanym, o wymiarach 137–175–20 cm i 80 punktach 
bonitacyjnych. Brakuje mu jednak huculskiego typu, swoją budową 
bardziej przypomina kuca wierzchowego. Jak pisze Deszczyńska 
[2011a], jest dynamiczny, czasem bywa trudny, choć przy tym bardzo 
przyjazny wobec ludzi. Mocno stempluje swoje potomstwo, zwłaszcza 
synowie są do niego bardzo podobni. Przekazuje nie tylko urodę, ale 
i dzielność użytkową, dryg do sportu i chęć galopowania. Został sze-
roko użyty w hodowli terenowej i zostawił po sobie liczne potomstwo, 
również wysoko oceniane na wystawach i czempionatach.

Na czempionacie tym zaprezentowano siwego wałacha Bonito 
ex Ousor IX-53 (Ousor IX rum. – 756 Hroby XXI-72 po Hroby XXI rum.), 
syna skarogniadego ogiera i gniadej klaczy, urodzonego w 2000 roku 
w SK Łuczyna w Rumunii, obecnie znajdującego się w Austrii. Bonito 
zwyciężył w dwóch konkurencjach i klasyfikacji ogólnej powożenia. 
Ponieważ jednak pochodzenie Bonito ze względu na jego umaszcze-
nie i eksterier budziło liczne wątpliwości, uznano w końcu, że nie 
jest on koniem huculskim, a tym samym nie powinien brać udziału 
w czempionacie. Jego wyniki usunięto więc z oficjalnych zestawień 
(tabela 56). Jackowski [2009d] uważa, że rodowód wałacha Bonito 
może nie być prawdziwy, przytaczając na dowód informację, że jego 
matka stała na Węgrzech u prywatnego hodowcy w jednej stajni 
z siwym ogierem Dahoman. Sprawa ta została szerzej omówiona 
w rozdziale 4.4.

W trakcie I Międzynarodowego Ogólnozwiązkowego Czempio-
natu Koni Huculskich odbyły się także warsztaty szkoleniowe „Koń 
Huculski” dotyczące dalszego rozwoju rasy. Jackowski [2009c] przed-
stawił pogląd, że powinno premiować się konie wybitne w pracy pod 
siodłem (ścieżka huculska, WKKW, rajdy), a przy kojarzeniu dobie-
rać w pary konie o podobnej dzielności zaprzęgowej i o zdolnościach 
skokowych. Spośród zwierząt z tych grup powinno znajdować się te 
o predyspozycjach ujeżdżeniowych. Wszystko to powinno odbywać 
się przy jednoczesnym staraniu o to, żeby nie utracić typu rasowego, 
z pozostawieniem rezerwy genetycznej (zwłaszcza w postaci kla-
czy) w starym typie i przy zachowaniu obecnych cech psychicznych, 
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temperamentu i charakteru, a także w oparciu o istniejące założenia 
programu hodowli. Nie wolno bowiem, według Jackowskiego, reali-
zując te cele hodowlane, angażować w nie całej populacji koni hucul-
skich ani niszczyć osiągnięć hodowli zachowawczej.

Jansen [2009b] zwrócił uwagę, że rody męskie w hodowli koni hu-
culskich mają znaczenie tylko formalne. Jako przykład podał ogiera 
Hroby XXI (Hroby XVI rum. – 323 Goral X-83 po Goral X rum.) urodzo-
nego w 1983 roku w SK Łuczyna w Rumunii, u którego udział genów 
założyciela rodu Hrobego wynosi 7,5%. Założyciel rodu pojawia się 
w rodowodzie Hrobego XXI około 10 razy. Goral i Ousor występują 
w jego rodowodzie częściej. Jeżeli pomimo to ogier ten został w Łuczy-
nie kontynuatorem rodu Hrobego, to tylko dlatego, że spośród wielu 
synów ogiera Hroby XVI to właśnie Hroby XXI swoim fenotypem naj-
bardziej odpowiadał wzorcowi tego rodu. Według Jansena taki wybór 
kontynuatorów rodu nie jest złą metoda, jednak gdyby uwzględnić 
ogiery z innych linii (z Hrobym występującym w innych odgałęzie-
niach), można by spotęgować szansę na znalezienie fenotypowych 

„Hrobych”. Jego zdaniem powinno się tym samym przedkładać fe-
notypową selekcję ponad selekcją na linię, mniej uwagi poświęcać 
rodom, a więcej eksterierowi i charakterowi. Z podobnymi pogląda-
mi można spotkać się już u Hackla [1938]. Podejście to wydaje się sen-
sowne, nie jest jednak do zastosowania w przypadku rasy zachowaw-
czej, jaką są konie huculskie. Nie należy bowiem zapominać, że tylko 
z ojca na syna przekazana jest kopia chromosomu Y pochodzącego 
od założyciela rodu i tylko z matki na córkę zapis genetyczny zawarty 

klasa płeć imię rodzice maść hodowca

powożenie:
ujeżdżenie

wał. Wardar Piaf – Wiosna gn.

SKH Gładyszów, Polska

wał. Farys Sonet – Fikcja gn.

powożenie:
kegle

og. Fryderyko Okoń – Fajka c.gn. Wojciech Krzyżak, Polska

og. Gwiazdor Len – Gejsza c.gn. Teodor Kosiarski, Polska

powożenie: 
klasyfikacja ogólna

og. Jadeit Piaf – Jodełka kara
SKH Gładyszów, Polska (start 

w barwach Austrii)

Tabela 56. 
Zmiany w wynikach po-
szczególnych konkurencji 
I Międzynarodowego 
Ogólnozwiązkowego 
Czempionatu Koni 
Huculskich po usunięciu 
wyników wałacha Bonito
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w mitochondrialnym DNA (mtDNA). Zmusza nas to do kontynuowa-
nia choćby tylko formalnych rodów męskich i rodzin żeńskich. Wpro-
wadzenie w życie pomysłu Jansena [2009b] umożliwia utrzymanie 
zmienności fenotypowej, ale grozi spadkiem zmienności genetycznej.

2 lutego 2011 roku prezydent Polski Bronisław Komorowski w imie-
niu polskich hodowców przekazał dwa konie huculskie prezyden-
towi Ukrainy Wiktorowi Janukowyczowi. Miało to miejsce w stajni 
Belvedere w Łazienkach w Warszawie. Jak podaje Deszczyńska [2011b], 
prezydent Janukowycz był mile zaskoczony i wyraźnie wzruszony. 
Przekazanymi końmi były: jasnogniada klacz Laguna z Bacówki 
(Puszkar – Lira po Jaśmin) urodzona w 2007 roku i ciemnogniady 
Rochacz z Bacówki (Pac – Gotka ex Goral XIX-16 po Goral XIX rum.) 
urodzony w 2008 roku, oba hodowli Janusza Szota z Iwkowej. Konie 
te nie były blisko spokrewnione, więc w przyszłości mogą być ze sobą 
łączone, zostały też wysoko zbonitowane (79–80 punktów).

Według Deszczyńskiej [2011b] pomysł przekazania zwierząt 
Bronisławowi Komorowskiemu, wtedy jeszcze kandydatowi na pre-
zydenta, zrodził się w 2010 roku podczas festynu „Szklarki” na którym 
miał być gościem. Prezydent mógł dowolnie dysponować końmi i na 
przykład przekazać je ośrodkowi hipoterapii, ale hodowcy zasugero-
wali przekazanie hucułów ukraińskim hodowcom w ramach zacieśnia-
nia kontaktów. Wyjazd koni na Ukrainę miał nastąpić nieco później, po 
wykonaniu wszelkich koniecznych badań i dopełnieniu formalności. 
Polski Związek Hodowców Konia Huculskiego miał nadzieję, że przy 
tej okazji dojdzie do spotkania lub nawet konferencji hodowców pol-
skich i ukraińskich w sprawie wspólnych działań na rzecz hodowli. 
Polscy hodowcy chcieli zapewnić ukraińskim kolegom daleko idącą 
pomoc, mającą na celu wstąpienie Ukrainy do HIF. Przy tym szukali 
w Ukraińcach sprzymierzeńców. Jeśli uda się wprowadzić Ukraińców 
do HIF, a Polacy podpowiedzą im nieco z własnych doświadczeń, to 
z Czechami, którzy też są Polakom przyjaźni, powinniśmy tworzyć 
grupę mającą w HIF już coś do powiedzenia. Deszczyńska pisała:

Nawiązanie współpracy jest dużą szansą nie tylko dla strony ukraińskiej, ale 
i dla polskich hodowców, przed którymi otwiera się duży rynek. Niemałe 
możliwości wiążą się z programami transgranicznymi, które pozwolą znaleźć 
środki na zakup z Polski większych grup koni z pełnymi rodowodami. Będą 
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one mogły stać się podstawą odradzającej się miejscowej hodowli. Szansę niosą 
także różne projekty rozwoju turystyki konnej na terenach przygranicznych, 
nie wspominając o samej Huculszczyźnie, gdzie konie idealnie wpisują się 
w promocję tego regionu.

W dniach 9 – 10 kwietnia 2011 roku w Topolczankach odbyło się 
spotkanie HIF. Uczestniczyli w nim reprezentanci Austrii, Czech, 
Niemiec, Polski, Słowacji i Węgier oraz goście z Ukrainy. Na walnym 
zgromadzeniu na prezydenta został ponownie wybrany Michal 
Horny (Słowacja), wiceprezydentami zostali Marek Gibała (Polska) 
i Michail Lechkun (Rumunia), a szefem Komisji Hodowlanej – Sandor 
Mihók (Węgry). Po weryfikacji rodowodów zgłoszonych koni, osta-
tecznie przyjęto w poczet członków HIF Bawarski Związek Hodow-
ców Koni Małych i Ras Specjalnych, reprezentujący wszystkie landy 
Niemiec. Przy okazji zjazdu zostało przeprowadzone szkolenie 
(kolejne z cyklu), mające na celu wypracowanie wspólnego sposobu 
oceny koni. Dyskutowano także o stanie hodowli koni huculskich 
w krajach członkowskich, rodzajach przeprowadzanych prób dziel-
ności oraz konieczności przyjmowania w skład HIF nowych człon-
ków, zgodnie z zasadami księgi pochodzenia.

We wrześniu 2011 roku w ramach kolejnego naboru wniosków 
w Programie Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukra-
ina 2007–2013 złożono projekt „Utworzenie Polsko-Ukraińskiego 
Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego”, który po czterech 
etapach selekcji zakwalifikowano do realizacji. Partnerami reali-
zującymi ten projekt są Zakład Doświadczalny Instytutu Zootech-
niki Odrzechowa, Okręgowy Związek Hodowców Koni Rzeszów 
i Naukowo-Produkcyjna Asocjacja Plemkonecentr w Sołoczynie243. 
W ramach projektu w obu krajach odbył się szereg szkoleń (w Polsce 
dotyczyły: podstawowych celów, metod i zasad hodowli koni rasy 
huculskiej; podstaw rozczyszczania kopyt; metod pracy z młodymi 

243 Naukowo-Produkcyjna Asocjacja „Plemkonecentr” (NVA Plemkonecentr) jest 
największym ośrodkiem hodowli koni huculskich na Ukrainie. Realizuje programy doty-
czące zachowania tej rasy. Jest dofinansowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i Polityki 
Żywnościowej Ukrainy i realizuje ministerialne programy dotyczące identyfikowania 
i prowadzenia ksiąg hodowlanych koni huculskich na całej Ukrainie. W posiadaniu NVA 
Plemkonecentr jest 85 zarodowych koni huculskich. Pracą stowarzyszenia od 2001 roku 
kieruje dr inż. Mirosław Gołowacz. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg hodowla-
nych jest od 2005 r. inż. Mirosława Gołowacz. W Stowarzyszeniu zatrudnionych jest 5 osób.
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końmi; hipoterapii; na Ukrainie dotyczyły: wykorzystania koni rasy 
huculskiej dla różnych form hipoterapii; konia huculskiego w kul-
turze Karpat; pochodzenia, typów, kierunków selekcji i wykorzy-
stania koni rasy huculskiej; technologii chowu i treningu młodych 
koni, przygotowania do prób dzielności) i dwa festiwale (lipiec 2013 – 
Rudawka Rymanowska – Festiwal Kultury Pogranicza „Koń huculski 
w kulturze Karpat Wschodnich”; wrzesień 2014 – Kwitka Połoniny – 
Święto Konia Huculskiego). W Odrzechowej zorganizowano biuro 
Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Hucul-
skiego (PUCHiPKH). Zmodernizowano stajnie i całą infrastrukturę 
obiektów tak w Odrzechowej, jak i w Naukowo-Produkcyjnej Asocja-
cji Plemkonecentr. Planowane było opracowanie „Polsko-ukraińskiej 
strategii restytucji konia huculskiego w jego naturalnym środowi-
sku”, utworzenie na Ukrainie bezstajennej hodowli koni huculskich, 
inwentaryzacja koni huculskich w obwodzie zakarpackim, organiza-
cja międzynarodowej konferencji dotyczącej wykorzystania konia 
huculskiego we współczesnych warunkach, produkcja promocyjno-

-instruktażowego filmu „Restytucja konia huculskiego w jego natu-
ralnym środowisku – hodowla i utrzymanie” i wydanie albumu „Koń 
huculski w kulturze narodów Karpat Wschodnich”.

Na początku 2012 roku hodowców koni huculskich obiegła infor-
macja, że w dniach 4 – 5 listopada 2011 roku na posiedzeniu Komisji 
Hodowlanej oraz Zarządu HIF padła propozycja utworzenia odręb-
nej księgi stadnej dla srokatych koni huculskich we wszystkich 
krajach członkowskich. Po dyskusji nie podjęto żadnych wiążących 
ustaleń. Postanowiono jedynie, że kraje członkowskie przekażą 
swoim hodowcom zalecenie, aby w miarę możliwości ograniczyli 
kojarzenie koni maścistych ze srokatymi w celu uniknięcia pojawie-
nia się źrebiąt z odmianami (fenotypowo maścistych z odmianami, 
genotypowo srokatych). Jednak hodowcy z Austrii (ze związków nie-
zrzeszonych w HIF) i Polski zaczęli protestować w obawie, że druga 
księga dla koni srokatych mogłaby faktycznie powstać.

Jackowski [2012a] tak skomentował zaistniałą sytuację:

„Jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze” – ta stara prawda i w tym 
przypadku może mieć zastosowanie. Kończą się środki na dopłaty unijne, a koni 
huculskich jest niebezpiecznie dużo, więc rasie przestaje grozić wyginięcie. 
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A gdyby tak wyrzucić z „czystości rasy” srokate i z odmianami, to o ile zmniej-
szy się ich światowe pogłowie – o połowę? I znów rasa zacznie być ginąca, a na 
jej ratowanie potrzebne będą środki unijne… Albo: w armii ck monarchii były 
tylko maściste hucuły, więc tylko one są tymi „prawdziwymi” i „czystymi”. A te 
stanowią żywe dobro i pamiątkę kultury narodowej, na co także są (i to niemałe) 
subwencje z EU, do starań o które przyznaje się otwarcie stadnina w Topolczan-
kach. Albo: gdyby udało się wyrzucić srokate do odrębnej księgi stadnej (czytaj: 
dla gorszych koni) i przez to zdeprecjonować ich hodowlę, to ceny i popyt na 
takie konie znacznie spadną, a co za tym idzie – na kurczącym się przez kryzys 
rynku europejskim będzie lepiej kwitł handel maścistymi z Rumunii, czy z wła-
snych hodowli…

Przy dyskusji dotyczącej tego, czy konie huculskie powinny mieć 
odmiany, nie powinno się jednak mieszać koni z odmianami z końmi 
srokatymi. Jak podaje Stachurska [2002, 2012], odmiany są cechą ilo-
ściową, a zatem uwarunkowaną przez wiele genów oraz czynniki 
pozagenetyczne (¼ przypadków zależy od zaburzeń w rozwoju 
embrionalnym). Obecność odmian wiąże się z działaniem loci244 
E i A. Dominujący allel245 E (warunkujący pojawienie się czarnego 
barwnika, czyli maści karej i gniadej) wpływa na zmniejszenie 
odmian, a dominujący allel A (ograniczający obszar czarnej sier-
ści, czyli zmieniający maść karą w gniadą) wpływa na zwiększenie 
odmian. Tak więc u koni karych mogą występować genotypy aaEe 
i aaEE, przy czym genotyp aaEE wiąże się z najmniejszymi odmia-
nami, a u koni kasztanowatych mogą występować genotypy aaee, 
Aaee i AAee, przy czym ten ostatni wiąże się z największymi odmia-
nami. Za wystąpienie maści srokatej w typie tobiano (jedynym typie 
umaszczenia srokatego występującego współcześnie u koni hucul-
skich) odpowiada dominujący gen To, który, co prawda, najprawdo-
podobniej jest sprzężony z jednym z genów odpowiedzialnych za 
powstawanie odmian, jednak nie ma to większego znaczenia. U koni 
srokatych siłą rzeczy i tak występują białe plamy. Nawet jeśli część 
z nich jest domniemanymi odmianami „towarzyszącymi srokatości”, 
to owo sprzężenie genów sprawia, że nie można przekazać potom-
stwu „towarzyszących srokatości” odmian, nie przekazując samej 
srokatości.

244 Pojęcie to było już wyjaśnione w rozdziale 4.4.
245 Pojęcie to było już wyjaśnione w rozdziale 4.4.
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Na wyżej opisane uwarunkowania genetyczne powinni zwró-
cić uwagę obecni na spotkaniu polscy przedstawiciele HIF, zamiast 
następnie „uspokajać” hodowców, jak między innymi Gibała [2012a] 
na łamach Hodowcy i Jeźdźca:

[…] po dyskusji na wspomnianym spotkaniu HIF zdecydowano jedynie, co chcę 
wyraźnie podkreślić, że kraje członkowskie wystąpią do swoich hodowców 
z apelem o kojarzenie koni srokatych między sobą celem ograniczenia pojawia-
nia się źrebiąt jednomaścistych z odmianami.

Gibała [Gibała i Stasiowski 2012] stwierdził także, że w proto-
kołach sporządzonych po spotkaniu HIF pojawiły się nieścisłości 
i włożono mu w usta słowa, których nie wypowiedział. Stasiowski 
dodał [Gibała i Stasiowski 2012], że sekretarz generalny HIF [Ruth 
Horejs], zapisała w tych protokołach to, co chciałaby tam widzieć, 
jako ostateczne ustalenia HIF w sprawie koni srokatych, ponieważ 
jest ona przedstawicielem VZHÖ (austriackiego członka HIF, nie-
uznającego koni srokatych). Już wcześniej reprezentanci Polski mieli 
sporo zastrzeżeń do protokołów z zebrań HIF i zaproponowali, by 
posiedzenia nagrywać. Wniosek ten został jednak odrzucony. Panu-
jąca w HIF sytuacja zapewne stanowiła problem, nie zmienia jednak 
faktu, że zarówno na posiedzeniu, jak i później, zabrakło dyskusji 
merytorycznej.

Niemniej jednak na początku marca 2012 roku do wszystkich 
organizacji zajmujących się hodowlą koni huculskich (zrzeszonych 
i niezrzeszonych w HIF) zostało wysłane pismo protestacyjne prze-
ciwko dyskryminacji koni srokatych sygnowane przez Wojciecha 
Krzyżaka (prezesa PZHKH), Jędrzeja Krupińskiego (dyrektora Insty-
tutu Zootechniki w Balicach), Andrzeja Stasiowskiego (dyrektora 
PZHK) i Władysława Brejtę (prezesa PZHK). W piśmie tym możemy 
przeczytać, że:

odmiany mogą pojawiać się spontanicznie, jako skutek ciągłych zmian w geno-
mie [co jest prawdą – przyp. aut.] i nie mogą być uznane jedynie za efekt uboczny 
kojarzenia koni jednomaścistych ze srokatymi.

Z drugiej połowy tego zdania można wyciągnąć mylny wnio-
sek, że kojarzenie z końmi srokatymi może sprzyjać występowaniu 
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odmian u potomstwa, co jak już było powyżej napisane, nie jest 
prawdą. Dalej w piśmie protestacyjnym czytamy:

Działania zmierzające do utworzenia oddzielnego rejestru dla koni srokatych 
nie są poparte żadnymi naukowymi argumentami, nie wynikają też z ponad-
stuletniej udokumentowanej historii rasy ani tradycji rodzimego dla tej rasy 
rejonu Huculszczyzny.

Ostatecznie z pisma nie wynika jednak, czy na zjeździe była 
mowa o odrębnej księdze dla koni huculskich.

Odpowiedź HIF podpisana przez sekretarz Ruth Horejs, prezy-
denta Michala Hornego i przewodniczącego komisji hodowlanej 
Sandora Mihóka każe porzucić wątpliwości. Wyraźnie jest w niej 
mowa, że HIF chce wprowadzić drugą księgę dla koni srokatych. 
Pismo zawiera szereg błędów i przeinaczeń w danych historycznych 
oraz stwierdzenia niezgodne z odkryciami współczesnej nauki.

W dniach 26 – 28 lipca 2012 roku w miejscowości Sucevita w Rumunii 
odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli HIF. Dr Mariusz 
Maćkow ski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przedstawił 

Fotografia 111.  
Karosrokaty krypto 
tobiano ogier Onufry 
(Szwed – Orka II po Olaf), 
urodzony w 2003 roku 
u Zbigniewa Radziejew-
skiego w miejscowości 
Kozy (fot. Danuta Ruta)
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prezentację pt. „Naukowe podstawy uwarunkowań genetycznych 
i zasad dziedziczenia maści i odmian”, która pokazała jednoznacznie, 
że łączenie występowania odmian u źrebiąt z umaszczeniem sroka-
tym rodziców z genetycznego punktu widzenia jest nieuzasadnione. 
Strony uczestniczące w spotkaniu pozostały jednak przy swoich zda-
niach, jakkolwiek ostatecznie podjęto uchwałę że kraje członkowskie 
HIF będą akceptować wzajemnie swoje księgi stadne, a tworzenie 
i prowadzenie w obrębie księgi osobnych działów dla koni maści-
stych i srokatych jest indywidualną i suwerenną decyzją każdego 
kraju. W związku z nieporozumieniami dotyczącymi protokołowania 
i zatwierdzania ostatecznych wersji protokołów ze spotkań Komisji 
Hodowlanej, Zarządu oraz Walnego Zjazdu, Gibała [2012b] podał, że 
na wniosek strony polskiej opracowano nowy tryb przyjmowania 
tych protokołów.

W dniach 5 – 7 lipca 2013 roku zjazd HIF odbył się w Polsce. Wzięli 
w nim udział goście z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowacji, 
Ukrainy i Węgier. Jego uczestnicy zwiedzili stadniny w Gładyszowie, 
Odrzechowej i Wołosatem. Obejrzeli też czempionat młodzieżowy 
w Kołaczycach i wzięli udział w Festiwalu Kultur Pogranicza (polsko-

-ukraińsko-białoruskiego) zorganizowanym 7 lipca w Rudawce Ry-
manowskiej. Jak podaje Peckiel [za Deszczyńska 2013b], na zjeździe 
nie poruszono kwestii koni srokatych. Ustalono jednak, że uczestnicy 
zjazdów nie mogą czekać na protokoły aż do roku, jak było do tej pory, 
a muszą je otrzymać w ciągu 3 miesięcy. Dyskutowano nad potrze-
bą zachowania wysokiej użytkowości koni huculskich i wspierania 
dyscyplin wykorzystujących ich pierwotne cechy, aby użytkowanie 
sportowe (np. skokowe) nie zatarło cech rasowych. Przedstawiony 
został także wniosek nowo utworzonego związku hodowlanego na 
Ukrainie o członkostwo w strukturach HIF. Goście z Ukrainy wręczyli 
przedstawicielom wszystkich krajów drugi tom swojej księgi stadnej.

Burza rozpętana wokół propozycji władz HIF utworzenia 
odrębnej księgi stadnej dla srokatych koni huculskich i prośby 
przeciwnych temu projektowi polskich hodowców, zmotywowały 
prof. Stachurską do przebadania koni huculskich wyglądających 
jak osobniki z dużymi odmianami, co w efekcie doprowadziło do 
znaczącego odkrycia naukowego. Prof. Stachurska [za Jansen i Sta-
churska 2015] w sposób naukowy (dzięki analizie molekularnej) 
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udokumentowała istnienie koni krypto-tobiano, czyli takich, u któ-
rych w genotypie występuje gen warunkujący umaszczenie srokate 
typu tobiano, ale w których fenotypie pojawiają się tylko białe nogi – 
cztery lub nawet tylko trzy, bez żadnych białych plam na innych 
obszarach ciała. Już wcześniej amerykańscy naukowcy podejrzewali 
istnienie takiego zjawiska, ich tezy nie zostały jednak potwierdzone. 
Prawdopodobnie jakiś zupełnie inny gen blokuje działanie genu 
tobiano. Jaki, to wciąż jeszcze pozostaje do ustalenia.

Ponoć w 2014 roku miał się odbyć w Czechach kolejny czempio-
nat HIF (młodzieżowy czempionat z 2013 roku miał być do niego 
polską eliminacją, w tym celu inaczej oceniano konie, o czym była 
mowa w rozdziale 10.1.). Niestety, nie udało mi się znaleźć żadnych 
informacji o tym czempionacie, nawet czy rzeczywiście się odbył. 
Podejrzewam, że nie.

 klasa płeć imię rodzice maść hodowca

cz
em

pi
on

at
 h

od
ow

la
ny

1-2 lata
kl. Orewa Wieśniak – Oktawia gn. Andrzej Pelc, Polska

og. Prymus Czerchan – Prima-O gn. Stanisław Gajewski, Polska

3-4 lata
kl. Aralia Wieśniak – Azalia-W kara Andrzej Pelc, Polska

og. Ousor Faklya Ousor Vidra – Hroby Arany ? Aggteleki Nemzeti Park, Węgry

5 lat 
i starsze

kl. Furora Piaf – Fala c.gn. Wojciech Krzyżak, Polska

og. Wieśniak Ważniak – Wibracja gn. Andrzej Pelc, Polska

najlepszy 
koń pokazu

kl. Furora Piaf – Fala c.gn. Wojciech Krzyżak, Polska

cz
em

pi
on

a 
uż

yt
ko

w
y

ścieżka 
huculska

og. Judym Len – Iliada sk.gn. SKH Gładyszów, Polska

ujeżdżenie og.
Attila Goral von 

Birkenhain
Goral XV – Goral XIII-8 gn. Norbert Schröder, Austria

zaprzęgi – 
ujeżdżenie

og. Prislop-11 Prislop – Ousor III-55 gn. SK Topolczanki, Słowacja

og. Gurgul X-29 Gurgul X – Hroby XII-26 ? SK Topolczanki, Słowacja

zaprzęgi – 
kegle

wał. Hroby Domeny Grad - Ousor Diana gn. A. Buzetzky, Węgry

wał. Prislop Prius Prislop IX-90 – Polan Roxy kara Reiterhof Brandstatt, Austria

zaprzęgi – 
maraton

wał. Ousor Darvas Ousor Egér – Polan Zafir kara Aggteleki Nemzeti Park, Węgry

wał. Hroby Demes Grad – Polan Zafir kara A. Buzetzky, Węgry

Tabela 57.  
Wyniki V Międzynaro-
dowego Czempionatu 
Koni Rasy Huculskiej
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Kolejna edycja Międzynarodowego Czempionatu Konia Hucul-
skiego organizowana pod szyldem HIF miała się odbyć na prze-
łomie sierpnia i września 2016 roku w SK Bábolna na Węgrzech. 
W końcu jednak V Międzynarodowy Czempionat Koni Rasy Hucul-
skiej odbył się w Topolczankach na Słowacji w dniach 2  –  4 września. 
Nie wiadomo tylko, które imprezy uznano za jego poprzedników, 
skoro nadano mu taki numer. W imprezie wzięło udział ponad 
70 koni z Austrii, Czech, Polski, Słowacji i Węgry. Wyniki zesta-
wiono w tabeli 57. Podium w klasach czempionatowych zdomino-
wały polskie konie. Gniady ogier Wieśniak (Ważniak – Wibracja po 
Tuhaj-Bej) nie tylko wygrał swoją klasę i został uznany czempionem 
ogierów starszych, ale także był ojcem dwóch klaczy: Orewa (od 
Oktawia po Orzeł-O) i Aralia (od Azalia-W po Ousor VIII-50), które 
wygrały swoje klasy. Wszystkie trzy konie urodziły się u Andrzeja 
Pelca w Małkowicach.
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Oddajemy w ręce czytelników absolutnie unikatową 
publikację, która ukazuje w pełnym świetle fenomen 
koni rasy huculskiej, a także tłumaczy, przez odwołanie 
do danych historycznych i współczesnych, dlaczego 
przetrwały one w czystości rasy przez setki lat i nadal są 
tak bardzo cenioną rasą koni użytkowych. Autorka książki, 
dr Katarzyna Kwiecińska-Olszewska, w sposób wyczer-
pujący omówiła wszystkie tematy związane z historią, 
hodowlą, użytkowaniem oraz dalszą ochroną koni rasy 
huculskiej. To prawdziwe kompendium wiedzy o koniach, 
Huculszczyźnie i jej kulturze, opatrzone wieloma 
cennymi ilustracjami. Publikacja zawiera profesjonalne 
opracowanie genezy i historii ścieżki huculskiej oraz 
czempionatu użytkowego koni huculskich. Prezentuje 
tabele zestawiające dane koni sięgających po najwyższe 
laury w krajowych i międzynarodowych czempionatach 
hodowlanych i użytkowych. To pierwsza taka książka 
powszechnie dostępna na polskim rynku od ponad 20 lat.
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