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PRZEDMOWA
DO POLSKIEGO WYDANIA.

Książka zmarłego Bruce Lowc, ukazawszy się przed kilku
lary, już po śmierci autora, obudziła żywe zajęcie, nietylko po
między samymi liypologami, lecz i w szerszych kołach, zaintereso
wanych poruszoncnii w niej zagadnieniami z dziedziny tizyologii.
Sama już okoliczność, że t. zw. system Bruce Lowe wywołał na
miętne spory pro i contra, zdawałaby się. dowodzić, że myśl zmar
łego autora zawiera w sobie, coś nowego, a zapewne i prawdziwego.
Jesteśmy zdania, że każdy, kto obznajmi się z dziełem tern do
głębi, badając nietylko źródła w książce podane, ale i dalsze, do
niej się odnoszące, przekonać się. powinien, że wyniki, do jakich
autor doszedł, a to na mocy długoletnich badań, prowadzonych
z podziwu godną pracowitością, i konsekwencją. a także z nieza
przeczoną bystrością sądu, nie. są martwą, jedynie teoryą, do której
kluczem są cyfry — ale, że prąca ta, jako powstała z obserwacji
i zestawienia rezultatów faktycznych, czerpanych z na
tury i życia., ma cel konkretny, a zastosowana umiejętnie, wy
dać powinna rezultaty praktyczne. Dla tych celów
praktycznych i wobec rozszerzającej się coraz bar
dziej u nas hodowli koni pełnej krwi, uważaliśmy przy
swojenie dzieła za rzecz pożyteczną i korzystną dla ho
dowców i hypologów.
Badając przytem rezultaty z lat ostatnich u nas, uderzyć musi
każdego, obzn aj ćmionego z dziełem Bruce Lowc, że z małymi wy
jątkami wszystkie powodzenia przypadają w udziale koniom, wy
produkowanym (choć bezwiednie) według wymagań, odpowiadających
jego założeniu.
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Przedmowa do polskiego wydania.

W przekładzie samym starano się przedewszystkiem o wierność
i ścisłość, bez względu na to, że książka, jako układana już po
śmierci autora z luźnych notatek, gromadzonych przez lat z górą
dwadzieścia, grzeszy nieraz pod względem formy brakiem rozkładu,
a nierzadko powtarzaniem kilkakrotnie tej samej rzeczy. Co do
powstania książki objaśnia, przedmowa wydawcy angielskiego, którą,
również podajemy, uważając ją za rzeczywisty wstęp do dzieła.
Starano się także w przekładzie o jasność i możliwą, prostotę
stylu, a niemniej — o ile to jest do przeprowadzenia w książce,
przepełnionej wyrażeniami aportowani — o czystość języka. Wyra
żenia te, pochodzące z Anglii, ojczyzny sportu, utarły się dawno
i stały wszędzie międzynarodowemu Przymusowego ich polszcze
nia nic uważamy za stosowe; wszelkie bowiem usiłowania, aby
sztucznie język bogacić, kaleczyć go mogą jedynie.
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Przedstawiając czytelnikom dzieło zmarłego Bruce Lowe, oba
wiam się, czy nm przez to pod pewnym względem krzywdy nie
wyrządzę. Już bowiem zestawienie tak znacznej liczby rodowodów —
angielskich, australskicli i amerykańskich — jest samo przez się nie
małą trudnością; z wyjątkiem dla tego chyba, kto jest wyłącznym
panem swojego czasu. Większa jednak, a istotna trudność leży
w' tern, że Bruce Lowe znaczną część dzieła swego pozostawił
nie przejrzaną, że więc niedokładności, które dłużej żyjąc, byłby
z pewnością dostrzegł, zostały niepoprawionemi. Wobec tego nie
podobna zagłębiać się w przypuszczenia, o ile poprawić takie byłyby
wpłynęły na zmianę biegu myśli autora w przeprowadzeniu samych
dowodów.
Uważałem więc za stosowne największe nawet z podobnych
niedokładności pozostawić bez zmiany. Uczyniłem tak np. w rodo
wodzie OmoWe’a, mniemając, że lepiej będzie, jeśli czytelnik się
dowie, co w istocie Bruce Lowe miał na myśli, mówiąc o pocho
dzeniu tego konia.
Jako całość, dzieło pełne jest rzeczy zajmujących, tak pod
względem zdrowego systemu, prowadzącego do wniosków końco
wych, jak również pod względem całkiem nowych myśli. System
liczbowy jest sam w sobie wzorem jasności i prostoty, a. może być
pożytecznym dla każdego hodowcy, bez względu na to, czy z po
glądami autora się zgadza czy nie. Ja sam jestem zdania, że po
glądy te są trafne, tak co do rodzin przez niego nazwanych:
„Sire Families’’ i „Running Families”, jak i co do teoryi nazwanej:
„Saturacyą". Za pomocą długoletnich metod przyszedłem osobiście
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do tych samych nicledwie przekonań, co Bruce Lowe, i to ua
długo jeszcze, zanim go poznałem. Na dowód przytoczę fakt: pod
czas licytacyi stada Cobliam 1898 r. wyszukał ou dla swego przy
jaciela, p. Wbite, klaczkę roczniaczkę. po Prince Kudolpli, od The
Lady, po Charibert, od Selecf, po Tlwndtrbott, od Pandory, po Newmister, od Caller Ou. Nie znałem wtedy jeszcze p. Bruce Lowe;
później dopiero powiedział mi, że klaczkę wybrał, ponieważ według
jego systemu najracyonalniej była wyprodukowaną. On i p. Wbite
skorzystali z wyższości swego znawstwa pod tym względem nad
sprzedającym, który nic przypuszczał zapewne., jaki skarb posiadał
w tej klaczce pod względem samego jej rodowodu. Zdziwił się więc
niezmiernie Bruce Lowe, gdym go objaśnił, że właśnie klaczka ta
była owocem konkursu, ogłoszonego przez ,,Sportsmana“ co do
doboru krwi, że ja sam ua tymże konkursie dałem pierwszą na
grodę. temu właśnie krzyżowaniu i że pod tym względem zupełnie
się zgadzam z jego teoryą. Później w racaliśmy często w rozmowie
do tej materyi, a raz przysłał mi Bruce Lowe krótkie, lecz do
kładne wytłómaczenie swej teoryi liczbowej. Dla objaśnienia przy
toczę je tu dosłownie.
Londyn W. 1 paźdz. 1894.

Kochany panie Allison.

Niełatwą jest rzeczą tak pokrótce i bez przygotowania (które objaśni dopiero
moja książka) wytłómaczyć, w jaki sposób konie wyścigowe według mego systemu
liczbowego hodować należy. Powiem w kilku słowach: liczby powstały ze
zestawienia statystycznego zwycięzców w trzech wielkich klasycz
nych biegach angielskich, t. j.: Derby, Oaks i St. Leger. Rodzinę, mającą naj
większa liczbę zwycięzców, oznaczyłem jako No 1: następującą jako No 2 i tak dalej,
aż do No 34, nie zważając na to, że nuniera dochodzą aż do 43 i oznaczają rodziny,
których dzieci nigdy klasycznego biegu nie wygrały. Przez dopisanie numerów w zwy
kłym rodowodzie widać odrazu, jakie rodziny zostały połączone, czy to rodziny kla
sycznych zwycięzców 1, 2, 3, 4 lub 5, albo też Outsiderów jak 10, 14. 15, 18, 33
i tak dalej. Tak samo z nnmerów widać, ile koń ma w swych żyłach krwi S i r e
t. j. krwi pięciu wielkich rodzin Sire 3, 8, 11, 12 i 14. Z togo jednak nie wynika,
by ogier rozpłodowy, choć bogato wyposażony w Running blood (1, 2, 4 i ó) miał
być koidecznie pożytecznym w stadzie. Przeciwnie, zawiedzie, a będzie użytecznym
tylko w razie, jeśli się mu doprowadzi klacze z Sire family 3, 8, 11. 12 i 14.
Wszystkie znakomite ogiery rozpłodowe, począwszy od Eclipsćb aż do chwili obecnej,
pochodzą albo wprost z tych pięciu rodzin, albo mają w swych rodowodach wybitny
inbred na nie: konie zaś, z tych rodzin wprost nie pochodzące, lub te, które nie
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powstały z inbred’u na nie, nie posiadają, że tak powiem, ilość zasobu siły, aby
wydać zwycięzco; chyba, że doprowadzać będziemy do takich ogierów klacze, mające
w żyłach silną krew Sire. Ponieważ jednak łut dowodu więcej znaczy, aniżeli cen
tnary twierdzeń, przytaczam więc dla porównania rodowody dwóch, niegdyś spółczesnych sobie, a znakomitych ogierów, tj. Eclipse’* i King Herod'a.

ECLIPSE.
Spiletta. (12)

Marsko. (8)
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KING HEROD.
Cypron. (26)

Tarlar.+ *)
K
2o
99

O
O
Cb

(Liczby tłustym drukiem oznaczają, rodziny Sire).
Ećlipse, pochodzi nietylko przez Spilcttc z rodziny 12, ale dziad jego Marske
jest z rodziny 8, a jego dziad Sguirt z rodziny 11; podobnie dziad Regulus, po matce
jest z tej ostatniej rodziny. Ećlipse pochodzi z bardzo silnego inbredu na rodziny Sire.
Nie dziwnego zatem, że, jako reproduktor, w walce o pierwszeństwo w stadzie z ogie
rami: King Herod I Nalchem znacznie je przewyższył i pierwszeństwo otrzymał. Żaden
’) Znak: -f- oznacza rodziny, których potomkowie nigdy kliwyczuego hiegn nie wygrali.
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z dwóch ostatnich ogierów nie posiadał ani kropli krwi z oryginalnych klaczy, będą
cych protoplastkami pięciu rodzin Sire 3, 8, 11, 12 i 14; powodzenie swe zawdzięcza
Kituj Herod rodzinie 3 (dwa Oaks); Bridget zaś (Oaks) pochodzi z rodziny 8. Matki
1’henomenoH a (Leger) i Whiskey pochodzą z rodziny t?, a ogier IPbodpcełicr z rodziny 1,
Coelia zaś (Oaks) była od siostry Eclipse’a. Natomiast Eclipse, tak bogaty w krew
Sire, nie potrzebował jej w klaczach, które z nim łączono; wszyscy prawie sławni
jego synowie i córki pochodzili od klaczy, niemających krwi Sire. Przytaczam poniżej
rodowody najlepszego z australskich reproduktorów, C/tester'n i spółczesnego z nim,
a Lakżc najlepszego ogiera angielskiego Iwnouiy. Uderzającem jest od razu, jak silny
mają inbred na rodziny Sire.

CHESTER.
Yattendon. (17)

Lady Chester. (8)
C/l
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lSONOMY.
Isola Bella. (19)

Sterling. (12)

Gladiateur był niezaprzeczenie najlepszym koniem (może z wyjątkiem Ormondda,)
jaki biegał kiedykolwiek na torach angielskich. W Australii zaś nie jest rzeczą roz
strzygniętą, czy The Barb nie był równie doskonałym koniem jak Carbine. Bądź co
bądź obydwa były najbardziej fenomenalnemi z pomiędzy wszystkich koni, tamże wy
chowanych. A przecież tak The Barb jak Gladialeur, jako ogiery rozpłodowe, oka
zały się bez wartości. Dlaczego? Oto, porównawszy icli rodowody z rodowodami wyżej
wymienionych koni, przyczynę tego zobaczymy jasno: ponieważ żaden z nich nie
pochodzi ani z rodziny Sire, ani też nie ma inbred’u w tym kierunku.
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GLADIATEUR.

THE BA RB.
Sir Hercules (Aust.) (3)

‘S
•5

Ponieważ myślę, że łatwiej będzie panu osądzić doniosłość mego systemu
liczbowego, stosując go do Prince JłudolpKa, owego pięknego ogiera, którego
widziałem w stadzie Coldiain, ułożyłem więc jego rodowód według systemu moich
liczb. Tym sposobem doszedłem do wniosku, że wyprodukowano go tak właśnie, jak
wyprodukowanemi były najsłynniejsze dawne lub dzisiejsze ogiery. .Jego rodowód
liczbowy jest bardzo zbliżony do rodowodu Saluatorn, najlepszego z pomiędzy ame
rykańskich koni wyścigowych, co do którego spodziewać się można, że niebawem
stanie się również najlepszym reproduktorom Stanów Zjednoczonych.
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PRINCE RUDOLPH
Prince Charlie. (12)
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Prince Charlie (12)

Selina. (12)
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Dwa ostatnie przykłady są wynikiem inbrcd’u klaczy i ogiera z tejże samej
rodziny (12); ponieważ zaś jest to rodzina Sire, zatem pierwiastek ten jeszcze się
w nich wzmocnił. Podobnie wyhodowane zostały Wealherbit i Sterliny; ponieważ zaś
obydwa pochodzą z rodziny (12), pokazuje się więc jasno, że rodzinę tę najlepiej
jest krzyżować samą w sobie. Matka Springfiebl’a wyhodowana jest podobnie.
Podług mego zdania łączyłbym Prince Hudolph z klaczami rodzin 1, 2, 3, albo 4,
(dając pierwszeństwo ostatniej jako rodzinie Thormanby), mającemi dużo krwi Stoćkivell’a i Blacklock’^. — Mniemam, że powyżej przytoczony szkic da Panu pojecie głów
nych zarysów systemu mojego, który zresztą zastosowany przez jednego z mych przy
jaciół, p. Frank Reynoldsa, w jego australskiem stadzie czystej krwi, dał mu w ciągu
ostatnich lat dwudziestu rezultaty zadawalniające. Był to jedyny hodowca, z którym
podzieliłem się zasadami mego systemu liczbowego: jedyny aż do cliwili, kiedy przed
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trzema laty udzieliłem go p. Wbite z Hayilah, hodowcy ze wszech miar znakomitemu.
Od tej chwili p. Wbite nie przedsiębierze nic, tak w samem krzyżowaniu jak i przy
kupnie koni, bez zbadania odnośnych rodowodów za pomocą systemu liczbowego.
Panu, który tyle czasu badaniom rodowodów poświęciłeś, dodawać zapewne
nie potrzebuję, na jakie inne jeszcze a tak ważne względy przy krzyżowaniu koni
czystej krwi zwracać uwagę należy. Szczupłe ramy niniejszego listu rozpisywać się
w tej mierze nie dozwalają. Zresztą wszystkie te kwestye poruszę i rozbiorę szcze
gółowo w pracy mej: O hodowli koni wyścigowych, znajdującej się już w ręku
wydawcy.
Dodam tylko, ze tak Frank Reynolds, jak ja sam, po dwudziestoletniem sto
sowaniu w hodowli systemu liczbowego, dochodziliśmy niemal codziennie do coraz
większego przeświadczenia, jak wielką jest doniosłość jego pod względem badania
rodowodów.
Dla takiego badacza jak Pan, system liczbowy otworzy całkiem nowe drogi,
które bez tego pozostałyby niezbadanomi. Czyli innemi słowy, że: jakkolwiek za po
mocą systemu tego pole działalności znakomicie się rozszerza, to jednak, dzięki jemu
właśnie, warunki niepowodzenia sprowadzają się nieledwie do minimum; podstawą
bowiem do niego jest zdrowa zasada: „sądu opartego na faktach®. Z góry
jednak zastrzedz muszę, że system ten obala w części dzisiejsze zasady krzyżowania
koni czystej krwi.
Nakoniec dziękuję Panu uprzejmie za przysłanie mi tablic statystycznych wy
granych nagród przez trzy wielkie męskie linie. Jeśli Pan pozwoli, dołączę je do mej
książki.
Pozostaję z uszanowaniem

C. Bruce Lowe.

Oprócz tego, Bruce Lowe był jeszcze łaskaw przysłać mi ze
stawienie rodzin podług ich liczb (tj. według ilości klasycznych
zwycięzców, przez każdą wydanych). W zestawieniu tein, do każdej
z matek-protoplastek, dołączył Lowe, dla ułatwienia, wykaz dwóch
lub więcej ze znakomitych ich potomków. Umieszczając przeto tę
tabelę, myślę, że ułatwię przez to czytelnikowi szybkie rozpatrze
nie się w samym przedmiocie.

Zestawienie nazw klaczy, według których oznaczone
i ponumerowane zostały rodziny, z dodatkiem nie
których znakomitych potomków tychże klaczy.
No. /. TregonwelPs Natura! Barb Marę . . .
No. 2. Burton’s Barb Marę...............................
No. 3. Matka Two True Blues.......................
No. 4. Layton Barb Marę...............................
No. 5. Klacz po Massy’s Black Barb ....
No. 6. O'd Baki Peg..........................................

Whaleboue, Minting.
Voltigeur, Blacklock.
Stockwell, Sir Peter Teazle.
Matchem, Thormanby.
Gladiateur, Hermit.
Priam, Diomed.
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No.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

No.
No.
No.
No.
No.

14.
15.
16.
17.
18.

No.
No.
No.
No.
No.
No.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

No. 25.
No. 26.

No. 27.
No. 28.

No. 29.
No. 30.
No. 31.

No. 32.
No. 33.
No. 34.
No. 35.
No.
No.
No.
No.
No.
No.

36.
37.
38.
39.
■W.
41.

No. 42.

No. 43.

Black Legged Royal Marę................... West-Australian, Donovan.
Bustler Marę (matka Byerly Turk Marę) Marske, Newminster, Sułtan.
Old Vintner Marę................................... Mercury, Bendigo, Peter.
Klacz po Gower Stallion....................... Blair Atliol, llaiupton.
Sedbury Royal Marę............................... Regulus, Birdcatcher, St. Simon.
Royal Marę (matka Brimmer Marę) . . Eclipse, Sterliug, Prince Rudolpb.
Royal Marę (matka klaczy po Darcy’s
Wbite Turk)................................... Highflyer, Orlando.
Oldiield Marę.......................................... Toucbstone, Macaroni.
Royal Marc (matka Old Whynot) . . . Sootbsayer, Jcrry, Foxball.
Siostra Striplinga po Hutton’s Spot . . Ormonde i cała rodzina Agnos.
Byerly Turk Marę................................... Pantaloon, Yattendon.
Klacz po Old Woodcock (matka klaczy
po Old Spot)................................... Trenton (Austral.), Waxy.
Klacz po Davill’s Old Woodcock . . . Isonomy, Sir Hugo.
Klacz po Gascoigne's Foreign Tlorse . Tmduces (N.-S.), Citade), Gbuznee.
Moonah Barb Marę............................... Swcetmeat, Lonely.
Belgrade Turk Marc............................... Gladiator, St. Blaise.
Piping Peg (matka Holby Marę) . . . Assiau, Barcaldine.
Helmsley Turk Marę (matka Rockwood
Marę).............................................. Iiindoo (Arner.), Camel, The Baron.
Brimmer Marę (matka Old Scarboroug
Marę)................... ... ...................... Youug Melbourne, Comus, Sefton.
Klacz po Merlin (matka jednej klaczy
po Darley Arabian)....................... King Herod, Promised Land.
Spanker Marę (matka jednej ByerlyTurk-Mare)....................................... Saunterer, Poro Gomcz.
Klacz po Pacc’s Wbite Turk (matka Coppin Maro)...................................... Emilius, Dalesman.
Natural Barb Marę (matka Basset Marc) Landscape, Ashton.
Klacz po Duc de Cbartre’s Hawker . . Paris, Delpini, Stamford.
Dick Burton’s Marę (nazywana czasem
Barb Marę)...................................... Ruler, Fazzoletto.
Barb Marc (matka Dodsworth'a) . . . Nike, Fitz-Gladiator.
Siostra Honeycom Puncb’a................... Scrgeant, Dungannon.
Klacz po llautboy (matka Coneyskiifs
Marc).............................................. Antonio, Birmingham.
Klacz po Bustler (matka Byerly Turk
Marę, a babka BayBolton Marc) . Haphazard, Bustard (po Castrel).
Klacz po Curwin’s Bay Barb................ Economist, Old Engineor.
Siostra /)ld Merlin................................... Dr. Syntax, Little Red Rover.
Thwaifs Dun Marę............................... Pot-8-os.
Bonny Black (z kl. po perskim ogierze) Dagworth (Austral.)
Royal Marc (matka Brimmer Marę) . . Boston (Ameryka).
Grasshopper Marę (matka kl. po Ilartley’s Blind Iiorse)........................... Bagot, Portrait.
Spanker Marę (matka kl. po Pulleine’s
Arabian).............................................. Oiseau, Cestus.
Natural Barb Marę (dar cesarza Moroko) Balie, Underhan.
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Myślę, że każdy prawie hodowca koni czystej krwi z łatwością
znajdzie linię danego konia, cofając się po niej w tył, aż do matkiprotoplastki. W zasadzie jednak, właściwe światło na tę rzecz da
nam przejrzenie listy zwycięzców w biegach klasycznych, którą
zmarły Lowe zestawił i pomieścił jako aneks do odnośnych rodzin.
Za punkt oparcia służyć tu może również przejrzany pierwszy tom
Greńcrai Stutl-Book. Nieoszacowanemi dla wygodnego badania
rodowodów są tabele Hermana Goos’a, wydane w Hamburgu przez
F. W. Radcinachera. Nadmienić wypada, że tabel tych Bruce Lowc
długo nic znał: dopiero za ostatnim swym pobytem w Anglii, uznał
wielką ich doniosłość. Kiedy mnie zmarły autor zaszczycił polece
niem, abym — w razie jego śmierci — dzieło, przezeń zaczęte, do
kończył, a w danych wypadkach uzupełnił, nie przypuszczałem
niestety, że słowo dane mu wtedy przezwanie, w tak niedługim
czasie w czyn zamienić będzie potrzeba. Na dowód, żem do tego
istotnie został upoważnionym, przytaczam tu prawnie uwierzytel
niony dokument, następującej treści:
30 Bury Street St. James
październik 23, 1894 r.

Ostatnią moją wolą jest, aby dzieło moje: „Hodowla koni według sy
stemu liczbowego" przez W. Allisona (4r>a Pall Mail S. W.) dokończone i dru
kiem ogłoszone zostało.

Nie cofnąłem się przed tern zadaniem. Potrzebowałem jednak
dużo czasu, niezbędnego do przeprowadzenia korespondencji z Au
stralią, by uporządkować przedsięwzięcie to pod względem technicz
nym i prawnym. Dziś, w pracy tej postąpiłem o tyle, o ile na to
inne moje zajęcia pozwoliły.
Jeden z moich przyjaciół, zajmujący — mojem zdaniem —
nader wybitne stanowisko w publicystyce sportowej, jako autor
uwag nad chowem koni, pomógł mi łaskawie w czytaniu odbitek
próbnych. Nie wymieniając nazwiska, powiem tylko, że pseudonim
tego autora brzmi: „Oxonian“, co starczy za wyliczenie jego za
sług w tym kierunku. Wszystko to pozwala mi się spodziewać,
że, jakkolwiek książka niniejsza nie jest może taką, jaką byłby
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ją cliciał mieć sam autor, gdyby nm śmierć nie była przeszkodziła
w uzupełnieniu swej pracy, to jednak znajdzie się niezawodnie
pomiędzy książkami każdego hodowcy koni pełnej krwi.
Nakonicc czuje się w obowiązku prosić o pobłażliwość ze
strony czytelników, a to mianowicie z tego powodu, że jakkolwiek
książka niniejsza jest wynikiem przeszło dwudziestoletnich badań
zmarłego Bruce Lowe, to jednak samo jej wydawnictwo zmuszony
byłem przygotować zbyt pospiesznie, skutkiem czego znajdzie się
z pewnością niejedna usterka.
W. Allison.
(łGa Pall Mail) Londyn,
sierpień 1895.
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HODOWLA KONI WYŚCIGOWYCH
PODŁUG

SYSTEMU LICZBOWEGO.

ROZDZIAŁ I.

Wstęp.
Przcdewszystkiem uprzedzam, że nie myślę napisać wyczerpu
jącej liistoryi koni czystej krwi. Uczynili to już inni, a pomiędzy
nimi znakomitości w tym kierunku, jak np. Youatt „Stonehengc“
(zawdzięczam mu dużo przy początkowych badaniach rodowodów),
Sir Francis Hastings Doyle, Col. Upton, Col. Bruce (w Ameryce)
i wielu innych; szczególnie zaś Air. Joseph Osborne, którego cenne
„Handbook to Breeders“, oszczędził mi niemało pracy przy
badaniu rodowodów i wyszukiwaniu ich w General Stud-Book.
Studyowanie powyższych dzieł będzie dla każdego spccyalisty isto
tny miało pożytek. W książce tej jednakże nie clicę bynajmniej
z nimi spółzawodniczyć; przeciwnie, rozpoczynam pracę mą w tern
właśnie miejscu, gdzie tamci ją skończyli. Celem albowiem mej
pracy jest: wykazać za pomocą całej sery i liczb i ta
blic, jakie rodziny czystej krwi miały ciągłe a stałe
powodzenie w przeszłości, i że rodziny te, według
naturalnego rzeczy porządku, w przyszłości również
mieć będą powodzenie. Zagłębiając się w wymienione po
wyżej dzieła, dochodzimy do przekonania, że z liczby, około stu,
sprowadzonych niegdyś ze Wschodu ogierów: arabskich, berberyjskieli i tureckich, trzy zaledwie linie męskich potomków dochowały
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się do naszych czasów. Tymi są mianowicie: Darley-Arabian,
Byi tiy-Turk \ Godolpliin-Barb. Trzymając się zasady, „im co le
psze, tern dłużej trwa“, byłoby to dowodem, że trzy owe
ogiery znakomicie przewyższały wszystkie inne co do siły przele
wania zdolności w kierunku wyścigowym. Nie należy jednak za
pomnieć, że poza osobistemi zaletami, miały one może większe tylko
szczęście co do doboru klaczy. Jeśli bowiem wcźmicniy przykład
z Godolpliin-Barb, miał on szczęście, że mu doprowadzono wyborną
a odpowiednią dlań klacz — Bo.ranę, z którego to połączenia był
koń pierwszej klasy Laik: gdyby nie ta okoliczność, zapomnianoby
pewnie dawno o dzielnym protoplaście.
Ponieważ jednak powodzenie rodzi zawsze dalsze powodzenia,
a w wyznawaniu tej zasady dawniejsi hodowcy całkiem byli do
dzisiejszych podobni, więc i Godolpliin-Barb, po tym szczęśliwym,
choć wypadkowym produkcie, dostawał sam tylko wybór klaczy,
a wiadomo, jak dzielnym okazał się reproduktorem. Air. Joseph
Osbornc twierdzi, że wybitne zalety swe zawdzięcza Eclipse w rów
nej mierze pięciu liniom Lister-Turlc (tym przeważnie), jak jednej
linii Harley Arabiantr, na tej samej zasadzie wielbiciele D'Arcy’s
Wbite Turk całą zasługę dzielności Eclipse,\i mogliby ostatniemu
koniowi przypisywać; imię jego bowiem wr rodowodzie tegoż aż
dziewięć razy się powtarza. Podobne jednak zapatrywania dopro
wadziłby mogły do sprzeczności bez końca, nie wydawszy prak
tycznego rezultatu. Z konieczności więc zadowolnić się. musimy
taktem istotnym, że: prócz tych trzech ogierów rozpłodowych, ża
den z wielu innych wschodnich ogierów, nic pozostawił nam w mę
skiej linii potomka; trójce tej zatem przyznać trzeba, słusznie czy
niesłusznie, wyższość nad innymi. Przekonany jednakże jestem zu
pełnie, że i tc trzy ogiery trwałość potomstwa i rozgłos zawdzię
czać mogły, aż do naszych czasów, głównie liniom żeńskim, z któremi je łączono.
Zadanie systemu liczbowego polega właśnie na
tern, aby żeńskie tc linie wr rodowodzie liczbami
utożsamić i początek ich wynaleść. Przyznając ważność
roli, jaka przypada w udziale dla ogiera przy wyprodukowaniu
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konia wyścigowego, uznać musimy, zgodnie z sądem ogółu, że
klacz na ustrój i temperament, potomków wywiera wpływ jeszcze
silniejszy. Oprócz tego zaś mam nadzieję, że zdołam w czytelnika
wpoić przekonanie, iż ojciec, dający dobre rezultaty, jako ogier
rozpłodowy w stadzie, zawdzięcza tę cnotę przeważnie zespoleniu
zalet pewnych linij żeńskich w swym rodowodzie.
Do niedawna, a właściwie do chwili ukazania się poprawio
nego tomu I-go angielskiej „Księgi stad“, mało kto, (a może nikt)
poza Ameryką, nie zwracał uwagi na to. że badanie w rodowo
dach linij żeńskich, aż do pierwotnych protoplastek, jest konie
cznością dla hodowcy. Dopiero od czasu ukazania się wydania tego
zaczęto głębiej badać i ten zwrot w metodzie produkcyi. Wyró
żniano wprawdzie i w angielskich tablicach rodowodowych niektóre
znakomitości pomiędzy klaczami, jak np. Beeswing, Alice Ilaicthorn. Pocaliontas, Queen Mary. Marika Lynn i t. d.; stały się one
nawet pod pewnym względem wytycznemi dla badaczy; po wię
kszej jednak części poprzestano na tern i nie uważano za stoso
wne (jak to czyniono w męskich liniach), dotrzeć aż do pierwo
tnych protoplastek. Staje się to jednak z dnia na dzień silniejszym
pewnikiem, że nigdy pochodzenia z linii żeńskiej przecenić nie
można. Mniemam właśnie, że dziś, kiedy uznano konieczność tego
nowego zwrotu w hodowli końskiej, teorya moja więcej pomiędzy
spccyalistami wzbudzi interesu, aniżeli przed laty kilkunastu, kie
dym po raz pierwszy drukiem mój system liczbowy ogłosić za
myślał.

2

HODOWLA KONI.
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ROZDZIAŁ II.
Źródło siły żywotnej w angielskim koniu wyścigowym.

Za każdcm pojawieniem się niezwykle dzielnego konia wyścigo
wego, nasuwa się pytanie: „dlaczego on jest o tyle lepszym od
innych?41 Niema [trawie mcetingu wyścigowego, gdzieby nie podpa
dało od pierwszego rzutu oka, że n tego lub u tamtego z osobników
końskich znajduje się większy zasób siły żywotniej, aniżeli u innych.
Wyższość tych zdolności wyścigowych nie koniecznie polega na
prawidłowości budowy lub kondycyi: niejednokrotnie bowiem zoba
czymy konia drobniejszego, wyglądającego gorzej, a jednak bijącego
przeciwnika, choć tenże zbudowany jest piękniej, a znajduje się.
w równie dobrej kondycyi. Przyczyną wyższości jednego konia nad
drugim jest przewaga w koncentracyi siły żywotnej i nerwów
w jednym osobniku nad drugim. Dokładne badanie rodowodów
znakomitych koni wyścigowych odsłonić powinno przyczyny, dla
czego dane inwidunm jest właśnie lakiem i skąd tyle siły żywot
nej zaczerpnęło. Dla badaczy kardynalną trudnością w tym kie
runku było wyjaśnienie: która z różnorodnych krwi, na jednostkę się
składających, przeważny wpływ nań wywarła. Niektórzy z autorów,
badających rzecz w tym kierunku, dochodzą zwykle do wniosku,
że osobnik taki posiada w żyłach swych, według rodowodu, tyle
a tyle krwi Eclijpse'a, inni, że BerocTa lub M(itcJicm'a.
I’ jednego spotykamy się z twierdzeniem, że głównie krew
matczyna pobudza zdolność wyścigową: drugi dowodzić zechcc,
że: „po dobrym ogierze z każdej klaczy będzie koń dobry. “ Każde
z tych zdań ma część prawdy za sobą; ale wszystko to są teorye
jednostronne, oparte, na kilku tylko, wyszukanych ad hoe przykła
dach, a mające, co najmniej, tyleż przykładów contra.
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Każda bowiem teorya, jeśli ma posiadać jakąś wartość, opartą
być winna na pewnym, a nie zaprzeczonym fakcie, jak n. p. ten,
że: linia Ećlipseiy. dominuje istotnie w trzech wielkich liniach
męskich rodzin. .Test to może jedyny pewnik w teoryach hodowla
nych, tak bijący w oczy, iż wątpić o nim niepodobna. Nie mar
twa to już zatem teorya, ale fakt na statystyce oparty.
Podobnież za pewne twierdzenie uważani, że system liczbowy,
jako taki, który powstał ze statystycznych zestawień trzech wiel
kich klasycznych gonitw angielskich (Herby, Oaks i Leger, od
czasu, kiedy biegi te istnieją, t. j. od lat 1776, 1779 i 1780),
nic jest również martwą teoryą, ale twierdzeniem, oparłem wła
śnie na zdrowej zasadzie: „Sądu podług faktów11. Pierwszy
angielski „G, S. B.“ wykazywał około sto oryginalnych klaczyprotoplastek (tap-roots). W ostatnim jeszcze tomie ,,G. S. 11“ znajdzicmy około 50 przedstawicielek tych klaczy; z tych około 20
gra główną rolę w rodowodach dzisiejszych koni; zaledwie 9 w ro
dowodach dzisiejszych koni pierwszej klasy niezbędnemi być się
zdają. W rzeczywistości zresztą każdy z dzisiejszych koni posiada
w swym rodowodzie wszystkie dziewięć, jeżeli nic wprost, to
w większcin oddaleniu, za pośrednictwem linij bocznych.
Oprócz tego twierdzę, że niektóre gałęzie tych wybranych
rodzin, znajdować się winny u danego osobnika najdalej w trzeciem pokoleniu wstecz; zasób zaś siły żywotnej w tych rodzinach
odpowiadać, będzie częstości krzyżowania na te wybrane rodziny
(in-bred); — oczywiście, jeśli inne, konieczne warunki hodowli wykażą prawidłowość.
(O tych innych warunkach powiemy niżej).
Te dziewięć rodzin rozdzieliłem na dwa wielkie podziały:
Running t. j. żeński i Sire t. j. męski. Cała przyroda z tych
dwóch składa, się podziałów i licz nich istnieć-by nie mogła w ża
dnym ze swych objawów. A jednak dodaję, że z tego, iż klacz
jest żeńskiego rodzaju, nic wynika jeszcze, aby jej temperament
zawierał w sobie, charakter żeński.
Hodowcy zrozumieją dobrze, co chcę przez to powiedzieć;
tak np. męska iście siła i inbred na Ećlipsefa (jako typu mę0-
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skości) znajdzie się często w rodowodzie po stronie matczynej; a na
odwrót — po stronic ojca, napotykamy słabe, nuękie, żeńskie prądy
krwi J\ri(ldleton’&, Orlandn i innych z Uerod’& linij. Uważam to
za pewnik, że delikatność czyli miękość koni, pochodzi z krwi
berberyj skiej, w przeciwstawieniu do kiwi „królewskiej",
czyli staro-angiclskiej. Podczas kiedy rodziny, pochodzące z trzech
importowanych klaczy bcrberyjskich, dały największą ilość zwy
cięzców w biegach klasycznych, to z drugiej strony wszystkie
słynne angielskie ogiery rozpłodowe wyprowadzają przeważnie swe
pochodzenie od „królewskich", czyli krajowych klaczy, staro-angielskicj krwi. Arabska i berberyjska rasa jest, bezwątpienia, najdo
skonalszym rodzajem tego, co się właśnie koniem czystej krwi
nazywa. Wszystkie inne rodzaje od nich pochodzą, a zasadnicze
różnice w budowie i wzroście ukształtowały się tak jedynie pod
wpływem różnicy klimatu, użycia i paszy. Koń berberyjski i arab
ski należą istotnie do jednej i tej samej rasy i warunków życia,
a przedstawiają niezawodnie jedyne czyste i niepokalane źródło
pierwotne, z którego dzisiejsza krew angielska powstała. Co do
czystości swego pochodzenia, nie może zatem angielski koń wy
ścigowy, choć tak słynny, równać się z takimi przedstawicielami
arabskich koni, jak: Negean albo Anazeli, lub też z klaczami
I Abd-cl-Kadcra. Chociaż prawdą jest, że koń angielski pierwszej
klasy zdystansuje każdego, choćby najlepszego syna pustyni, czy
na jedną czy na dziesięć mil; to jednak oną właśnie dzielność
zawdzięcza on skrzyżowaniu krwi wschodniego konia z krwią „kró
lewską" i staro-angielską. Pomimo to, że krew, w pustyniach
Wschodu początek biorąca, tak ważną odgrywała rolę w wytwo
rzeniu konia wyścigowego takim, jakim jest dziś, to jednali w trzech
tylko wypadkach zdołała się dotąd utrzymać w męskich liniach,
a mianowicie przez Darley-Ardbiari&, Byerley Turk’n i GodolpliinBarb'u. Z tych trzech znowu, pierwszy, powoli, lecz stale wyrugowywać zaczyna dwóch drugich. Przyczynę tego zbadamy później.
W tern miejscu zastanowić się wypada, o ile w dawnych cza
sach importowane1 do Anglii wschodnie klacze, zasługują na uzna
nie. Być może, że niektóre z tak zwanych „Królewskich klaczy"
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były również czysto wschodniego pochodzenia; ponieważ jednak
nie posiadamy co do tego pewnych danych, więc lepiej będzie za
talde je nic uważać.
W poprawnem wydaniu tomu I ,,G. 8. B.“ (wydany 1891 r. )
czytamy już, żc Karoli, król angielski (1643), posiadał w stadzie
sweni w Tutbury trzy marokańskie klacze; ślad jednak tychże
zatarł się zupełnie.
Jedyne autentyczne klacze wschodnie są: Mr. TregonwelTs
Natural Barb Marę: Bwrtons Barb Marę: Laytons Barb Marę;
(matka Old Babi Pey): inna znów Barb Marę, matka Dodsworthn;
nakonicc dwie jeszcze, zwane również Natural Barb Mores; po
tomkowie trzech ostatnich prawie całkiem wyginęli.
Znajdujemy więc tutaj siedem klaczy berberyjskich, ani je
dnej arabskiej; przynajmniej co do mnie, żadnej arabki w XVII
tomie ,,G. 8. B.“ nie znalazłem. Tłomaczy sic to trudnością na
bycia w XVII wieku koni arabskich czystej krwi, przy czem
zdawać-by się mogło, że ówcześni hodowcy na pustyniach prze
czuwali może niebezpieczeństwo przyszłej konkurencyi, na jaką się
narażali, pozbywając się wybornych klaczy.
Tak samo uczeni tizyologowic, jak praktyczni hodowcy roz
maitych gatunków zwierząt, silnie są przekonani o niezbitej pra
wdzie zasady, że wartość rodziny zależy przeważnie od czystości
krwi, w jej żyłach płynącej. Hodowla koni czystej krwi zasadę
tę jeszcze silniej stwierdziła, wydając wr potomkach klaczy Tregonicell's Natural Barb Marę, Burtoris Barb Marę i Laytoris Barb
Marę nieledwiC trzecią część wszystkich zwycięzców w klasycznych
biegach angielskich (I)erby, Oaks i St. Leger), od początku ich
istnienia, t. j. od r. 1776.
Zasada ta okażc się tern silniejszą, jeśli zważymy, że rodziny
tych właśnie trzech klaczy, rywalizować musiały z przeszło stoma
innemi.
W poprawionem wydaniu tomu I-go ,,G. 8. B.“ usiłowano
dowieść, że Byerly‘s Turk Marę, matka Two True Blues (rodzina
Stockiceiru ze strony matki), pochodzi od Burtons Barb Marę. Ze
względu jednak, że na to nic posiadamy wystarczających dowodów,
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przypuścić wypada, że Turk Marę tworzy rodzinę osobną. Pomimo
tego, wnioskując z powodzenia w biegach klasycznych, może ona
śmiało rościć sobie prawo do pochodzenia czystego, liczy bowiem
aż czterdziestu dwóch zwycięzców w tych trzech wielkich biegach
klasycznych. Trzy te rodziny, pochodzące od TregonibelBs Barb
Marę, Burtons Barb Marę i matki Two True Blues, w walce
o pierwszeństwo (od r. 1776 do 1894), na tym punkcie pobiły
wszystkie inne, biorąc przeszło trzecią część wszystkich nagród
w biegach klasycznych, a między sobą zrobiły, jak się mówi w żar
gonie sportowym: ,,dead hcad“. Rezultat ten nie zdziwi nikogo,
albowiem, badając dalej, przekonamy się, że tak ogiery, jak kla
cze, z tych rodzin pochodzące, utrzymują się w pierwszeństwie,
dzięki niezaprzeczonym zaletom, nietylko mi torze. ale przedewszystkiem w stadzie, przez znakomitą płodność.
Te przymioty przyniosły im w następstwie liczebną przewagę
nad innemi, z wyjątkiem jednej może rodziny Laytons Barb Murę,
która co do liczby zaraz po nich następuje.
Tak więc przyjąć należy, że cztery te rodziny stanowią trzecią
część wszystkich klaczy, pomieszczonych w ostatnim tomie „G.
S. B.“ Z tego, co dotąd powiedziano, wynika, że chcąc liczyć na
powodzenie w hodowli koni wyścigowych, należy podobnie,, jak
pod względem ogicrów-reproduktorów dojemy pierwszeństwo linii
Eclipse\\ przed liniami llerodu i Malcltem'n, tak co do wyboru
matek wyróżniać klacze, pochodzące z najszlachetniejszych linij
Running (i Sire). Aby się o tern dowodnie przekonać w praktyce,
dość będzie, jeśli skorzystamy z taktycznego doświadczenia czterech
najsłynniejszych hodowców angielskich, mianowicie księcia Grafion
i lordów: Jersey, Egremont i Falmouth. Panowie ci posiadali
wr swym czasie, rzec można, monopol w wyścigach One i Two
Tlionsand, a także Derby, Oaks i St. Lcger. Kto wie, czy nie
zdawali sobie oni wtedy już jasno sprawy z wartości klaczy, po
chodzących od trzech wymienionych wyżej głównych linij: większa
bowiem część ich zwycięzców wywodziła się właśnie od owych
trzech matek-protoplastek.
Stado lorda Jersey składało się przeważnie z przedstawicie
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lek pierwszej rodziny, a głównie z potomstwa Prunelli\ główne
wygrane zdobył on końmi, pochodzącym od TregoweWs, Barb Marc,
wygrały one następujące nagrody: Ridlesworfh (TwoThousand 1831),
Glencoe (Two Thousand 1834), Ibrahim, Lag Middletou i Aćhmel
(Two Thousand 1835, 36, 37), Cobweb i Charlotte West (One Thou
sand), Middleton i Buy Middleton (Derby), a Cobweb (Oaks).
W stadzie księcia Crafton rodzina ta biegała z większym
jeszcze skutkiem, wygrała bowiem Two Thousand Gnincas aż pięć
razy (Pindarrie, Begittald, Pastille, Derwise i Turkoman); One
Thousand Guineas cztery razy (Booena, Whizgig, Tontine i Problem);
Derby trzy razy (Pope, Whalebone i Wliisker) i aż sześć razy Oaks
(Pelisse, Morel, Musie, Minuet, Pastille i Turyuoise). Dla lorda
Grosvenor wygrała klacz Ceres Oaks, a llhadamantus i Daedalus
Derby; i te konie pochodziły z tej samej rodziny.
U lorda Egrcmont a nic wygrała wprawdzie rodzina ta ani
jednego klasycznego biegu, natomiast rodzina trzecia (matka Two
True Blues) wygrała trzykrotnie Derby i raz Oaks, Nie wszyscy
pamiętają, że książę Crafton zrobił niebywały rekord, wygrawszy
pięć razy z rzędu One Thousand Gwineas, a potem, rok przesko
czywszy, zwyciężał dalej w tymsamym klasycznym biegu jeszcze
trzy razy.
Lord Fahnouth był w calem tego słowa znaczeniu znakomi
tym hodowcą. Nic ograniczając się w zasadzie na tych trzech
liniach, łączył już wtenczas swe klacze, o ile się zdajc, na pod
stawie naukowej. Dokładny obniż jego wielkiego powodzenia, daje
następujący spis zwycięzców w klasycznych i innych biegach:
Queen Bertha (Oaks), Spinaray (One Thousand i Oaks), TFńeeZ of
Fortune (One Thousand i Oaks), Janette (Oaks i Leger), Busybody
(One Thousand i Oaks), Charibert (TwoThousand), Silnio (Derby
i Leger): oprócz tego wygrywały: Queens Messenger, Blanchefleur,
Gertrudę (klacz bardzo wysokiej klasy), Paladin, Famę, Silnerhair,
Chemsau/nce. Te i wiele innych, przez niego wychowanych zwy
cięzców, pochodzą z rodziny pierwszej, mianowicie Tregonwells Natural Barb Marę. Z linii Barton* Barb Marę wyhodował on Cuntiniere i jej szybką córkę Bal Gal, tudzież Dutch Owena (st. Le-
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ger). Linia trzecia, mianowicie Two True Blues, tlała: TTurricane
(One Thousand), Atlanticu (Two Thousand), King Ban (wywieziony
do Ameryki, gdzie okazał się reproduktorem pierwszej klasy) i wielu
innych. Wszystkie wyżej wymienione przykłady dowodzą, jak dzielnie
linie żeńskie utrzymują się na swem zwycięskiem stanowisku, co
pobudzić powinno hodowców do działalności w tym samym kierunku.
Jeśli długoletnie badania moje w tej mierze do wypowiedzenia
ostatecznego sądu uprawnić mogą, to orzeknę, że siła żywotna
konia wyścigowego stoi w prostym stosunku do ilości nagroma
dzonej wr nim krwi tych czterech wielkich rodzin Running.
Z tego jednak nic wynika, aby zamiarem moim było wpo
jenie w hodowców zasady, że wszystkie konie wyścigowe wyho
dowane być mają wyłącznie z tych jedynie, czterech rodzin, z po
minięciem wszystkich innych (coby zresztą było niewykonalnem);
przeciwnie, wykażę, jak ważną jest rzeczą, chcąc konie wysokiej
klasy produkować, aby i mniej znakomite, lecz dobre linie Running
(pięć z nich wykażę poniżej, jako linie Sire) z poprzedniemi łączyć
rodzinami.
Jest to wprowadzenie w życic owego prawa natury, które
tizyologowic słusznie prawem „łączenia z sobą przeciwieństw11
nazwali. (Przedmiot ten opracował znakomicie Starkweather w dziele
sw’em „Law of Sex“). Podobnie, jak błędem byłoby u ludzi, gdybyśmy łączyli ze sobą dwa potężne osobniki, obdarzone tą samą
siłą fizyczną i zbliżonemi do siebie zasobami umysłu, tak i w krzy
żowaniu koni złą byłaby zasada, gdybyśmy zespolili np. grubokościstego i nadmiernie rosłego ogiera z krwi i typu Melbourne'<\
z klaczą podobnie od natury uposażoną. Dla takiego odpowiednią
byłaby właśnie klacz, wyhodowana w inbred’zie na krew szlache
tną, jaką jest krew Sweelmeafn., Kingston'^, Macaroni, lub t. p.
W połączeniu takieni obadwa osobniki uzupełnią się nawzajem.
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Identyfikacya rodzin żeńskich za pomocą liczb.

W przeszłym rozdziale wykazano u niektórych żeńskich rodzin,
pomieszczonych w angielskim „G. S. B.“ pierwiastkowe wschodnie
pochodzenie; stwierdzono również poprzednio, jak wielka stosun
kowo część zwycięstw w biegach klasycznych na potomstwo tych
właśnie rodzin przypada. Przystępujemy teraz do identyfikacji
matek protoplastek (tap-roots) wszystkich w ostatnim tomie „G.
S. B.“ pomieszczonych rodzin.
Dla uproszczenia rzeczy wytłumaczę jeszcze, jakim sposobem
doszedłem do postawienia mego systemu liczbowego, jako głównej
zasady, wyróżniającej go z pośród wszystkich innych dawniejszych
systemów, zastosuwywanych do badania rodowodów.
Rzekło się powyżej, że trzy najwybitniejsze, linie zwycięzców
uważać trzeba jako wzajem sobie równe. Ponieważ jednak należy
je koniecznie ponumerować, wziąłem więc No. 1
)
*
dla linii Tłregonw(ill'& Natural Barb Marę; No. ś? dla linii po Barton
*
Barb
Marę; No. 3 dla linii po matce Tivo True Blues i t. d. aż do
No. 34-go.
W danym razie zajść może nieznaczna zmiana w stosunku
wzajemnym tych trzech linij naczelnych. W praktyce jednak zna
czy to bardzo mało, dopóki liczba oznaczać będzie dokładnie samą
rodzinę, a zarazem jej stanowisko co do produkowania zc swego
łona klasycznych zwycięzców Derby, Oaks i Leger.
Korzyści, osiągnięte z przyjęcia moich liczb, są niezaprze
czone. Najpierw upraszczają samą rzecz co do nomenklatury, po
*) Jeśli w tem miejscu weźmicmy pod uwagę wygrane One i Two Thousand,
to No. 1 bardziej wyjdzie na miejsce naczelne.
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dając po prostu cyfrę, zamiast nużącego powtarzania każdorazo
wego nazwiska, przy wymienianiu matek protoplastek.
Następnie zaznaczają odraza stosunek, zajmowany przez od
nośną rodzinę do zwycięzców klasycznych, począwszy od No. 1,
2, ‘i, 4, 5 — aż do No. 34-go. Im cyfra rodziny jest wyższą,
tein mniejsze powodzenie mieli potomkowie tejże rodziny. Nakoniec,
zobaczywszy w rodowodzie, obok nazwy ogiera cytrę, wiemy od
razo, do jakiej rodziny koń należy (i z jakiej pochodzi matki protoplastki), a zarazem, które z głównych linij połączone zostały
pomiędzy sobą, aby go wyprodukować. Niema bowiem żadnej
logicznej zasady w tukiem np. krzyżowaniu klaczy, aby zrobić
w trzeciem lub czwartcm pokoleniu iubred na StockwelTn, a nic
zbadać odnośnego stanowiska pomiędzy zwycięzcami u tych rodzin,
na które krew Stockiceir-A, jako reproduktora, w tych właśnie po
koleniach zaszczepioną została.
Tym sposobem, myślę, dobitnie wytłumaczyłem czytelnikowi,
że sama krew StoćkweTTa. nie na wiele się przyda, jeśli w krwi
klaczy przeważać będą (według rodowodu liczbowego) cytry wyso
kie, a więc krew rodzin nic-zwycięskich — i że w takim razie
skutek będzie ujemny, chociażby źrebię, z tego połączenia wypro
dukowane, przewyższało inne budową, symetryą, wielkością i grubokościstością, skutkiem czego na licytacyi pójdzie wysoko w cenie.
Na torze jednak wszystkie te pozorne przymioty nie pomogą, gdyż
niedostawae mu będzie w żyłach krwi Running No. 1, 2, 3, 4, 5,
która, dla zespolenia w jednem indiwiduum siły żywotnej, ua liniach
Sire No. 3, 8, 11, 12, i 14 zaszczepioną być winna.
Oceniając doskonały wpływ, jakie miały na dzisiejszych wy
ścigowców klacze, zwane Iioyal Mares i dawne krajowe klacze an
gielskie, nie należy przecie się łudzić, aby pochodzenie tychże
w niektórych razach nie było wątpliwem.
Jeśli twierdzenie powyższe jest prawdziwem, to, (zdaniem po
wag), krzyżując linie te pomiędzy sobą, a bez silnej przymieszki
krwi Running, jako przeciw-działającej, odezwie się wtedy w po
tomkach skłonność do pierwotnego typu.
Fakt ten stwierdzają powszechnie hodowcy; w nim też leży przy-
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czyna niezwykłego nieraz wzrostu i ordynaryjnego wyglądu u konia,
co się tak często spotyka u źrebaków, pochodzących od rodziców,
jakkolwiek z rodowodem drugorzędnym, mających jednakże wszel
kie zewnętrzne cechy szlachetności. I w tym wypadku system licz
bowy okaże znów swą wyższość; objaśni bowiem hodowcy wprost,
jasno i dobitnie., jakie w danym wypadku związki rodzinne od
działały na wydanie takiego właśnie a nie innego konia.
Po dwndziestoletniem badaniu i zgłębianiu systemu liczbo
wego, tak na dawnych jak na teraźniejszych angielskich, amery
kańskich i australskicli koniach wyścigowych, przyszedłem do prze
konania. że system ten jest nieodzownym dla każdego, kto chee
mieć jakąkolwiek, chociaż względną pewność rezultatu w hodowa
niu koni czystej krwi. Pewność oczywiście może być w tym razie
tylko względną, nigdy absolutną; nauka bowiem tak niezbadana,
jaką, jest Pizyologia, do absolutnych pewników nie prowadzi i nigdy
doprowadzić nie może; tembardziej w gałęzi tak dalece niepewnej,
jaką jest hodowla koni. Niepewność ta spoczywa w nadzwyczajnej
różnorodności prądów krwi, znajdującej się w rodowodzie dzisiej
szego konia wyścigowego.
Wyradza to konieczność uieledwic dla każdego hodowcy po
siadania zbioru portretów dawnych wybitnych koni wyścigowych,
aby sobie tern łatwiej zdać sprawę, który z przodków danego po
tomka najsilniej się w nim odbił, jako typ zewnętrzny.
Pragnąc posiadać właściwą miarę w ocenie zdolności wyści
gowych, uważałem na to oczywiście, aby miara ta miała istotną
a uznaną wartość.
Każdy zawodowiec przyzna, że zrobiłem właściwie, wyróżnia
jąc, jako miarodajne, biegi klasyczne: Derby, Oaks i St. Leger.
Wysokość wagi i spółzawodnictwo pierwszorzędne sprawiają, że
wygranie tych właśnie biegów wyjątkowo tylko bywało udziałem
koni, nie uważanych z góry i zasadniczo za wybitnych przedsta
wicieli swego rodu. Szczególnie Derby, z powodu swej wysokiej
wagi (57 Kg. i, wczesnej pory roku, dość silnie pod górę prowa
dzącego toru, przedstawia warunki nader trudne.
Doniosłość miary tej byłaby tylko w tym razie wątpliwą,
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gdyby obserwowanie tych klasycznych biegów rozciągało się na
peryod czasu zbyt krótki. Obserwując jednak ciąg tych biegów,
jako całość (a całość istnieje od przeszło 120 lat), przekonamy się,
że każda z wybitnych rodzin końskich miała sposobność wykazapadki zdarzają się, jak up. z ogierem Isonomy, że koń najlepszy
w swym roku, nie był zapisanym do 1 terby; w ogóle jednak przy
jąć trzeba, że 'zwycięzcy klasyczni są zarazem faktycznie najlep
szymi końmi swego roku.
Celem każdego hodowcy jest wyprodukować konia, zdolnego
do wygrywania biegów dwu- i trzylatków. Przypuścić nawet trudno,
aby dziś jeszcze znalazł się hodowca, którego celem byłoby hodo
wać konie wysokiej handikapowej klasy, których zdolności rozwi
jają się dopiero w czwartym lub w piątym roku życia. Konic
takie nie byłyby również pożądanymi wobec kosztownych zapi
sów dla dwu- i trzylatków. Z tego powodu nic uwzględniałem
w mych obliczeniach ani „Handicap“-zwycięzców, ani „Cnp“-zwycięzców; a także zwycięzców w „One44 i „Two Thousand44; te
ostatnie bomem mają przeważnie charakter doświadczeń i prób
dla późniejszych biegów klasycznych. Zasady przy określaniu ro
dzin Sire, uwydatnią się lepiej po zebraniu przeróżnych danych,
tak historycznych, jako też wedle ich działalności na torze wyści
gowym i w stadzie. Kiedym, na początku 1870 roku, zakomuni
kował p. Fr. Rcinolds’owi mój system liczbowy, zasiedliśmy po
społu do poszukiwań nad kwestyą reproduktorów, i zbadaliśmy, jakie
były rezultaty w stadach wszystkich wybitnych ogierów; cofnęliśmy
się przytem wstecz aż do króla-protoplasty, jakim niezawodnie był
Edipse. Owocem badań był następujący rezultat: Z pomiędzy
wybitnych reproduktorów nie więcej jak sześć tylko
nie należało do rodzin 3, 8, 11, 12, 14, (lub też nie
pochodziło z inbred’u na nie); a wśród tych sześciu
(np. Blacldock) tejedynie okazały rezultat dobry, które
łączono z klaczami, na leżąc cm i <lo powyższych ro
dzin, albo w y k a z u j ą c e m i n a n i e s i 1 n y i n li r e d. Nie zna
leźliśmy również aui jednego wybitnego konia w okresie ostatnich
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stu lat, któryby conajmniej w trzeciem pokoleniu wstecz, nie po
siadał w swym rodowodzie choćby kilku liczb, wykazujących krew
Sire lub Running w swych żyłach. Czyli, innemi słowy: wszyst
kie klasyczne konie w y ś c i g o w c i r c p r o d u k t o r y w tym
wieku, posiadaj ą w trzeci ej linii s w y c h p r z o d k ów c o
najmniej jedną, a zwykle więcej cyfr: 1, 2, 3, 4, 5r
a także 8, 11, 12, 14.
W tern miejscu należy przedstawić krótki rys niektórych wła
ściwości dziś istniejących rodzin, wykazujący ich protoplastki, a za
razem wydanych w ich rodzinach klasycznych zwycięzców. Tym
sposobem łatwiej w pamięci czytelnika pozostanie tożsamość każdej
z poszczególnych rodzin.
Nie byłoby żadnej racyi, a zabrałoby tylko dużo miejsca,
gdybym nad każdą rodziną rozpisał się tak szeroko jak nad rodziną
No. 1. Nad nią zastanowiłem się nieco dłużej, aby wyjaśnić po
chodzenie najznakomitszego z żyjących przedstawicieli tej linii (w tym
razie J\Iinting'&) przez główną gałęż tejże linii, jaką jest Penolope
i wykazać zwycięzców One i Two Thousand Guineas, Derby, Oaks,
St. Leger, a także kilku z amerykańskich i australskicli biegów
klasycznych. Na poparcie naukowej zasady dziedziczności, każda
z tych rodzin zachowała aż po dzień dzisiejszy wybitne cechy cha
rakteru swych znanych do dziś, a w dziejach sportu pamiętnych
koni-praojców. Widać to nie tylko w razie krzyżowania w rodzinie,
w dalszych lub bliższych jej gałęziach (np. Minting), ale, poza
teini krzyżowaniami, każdy prawie wśród teraźniejszych, a w „G.
S. B“ pomieszczonych koni, ma w swych żyłach, przez rozmaite
kombinacye krzyżowania, mniejszy lub większy zapas krwi pier
wotnych piętnastu lub dwudziestu rodzin zwycięskich.
W niektórych rodzinach, aczkolwiek było w nich dużo inbrcd’n
na liczby Sire, nie znajdujemy ani jednego reproduktora pierwszej
klasy, chociaż wydawały niekiedy pierwszorzędne konie na torze.
W pierwszych np. czterech rodzinach znachodzimy wyjątkowo
znaczną ilość klasycznych zwycięzców żeńskich, podczas kiedy
w innych ogiery-zwycięzcy górują liczebnie stanowczo ponad cyfrą
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klaczy. Zaczynamy więc od rodziny powyżej tylokrotnie wzmian
kowanej, a pochodzącej od klaczy Natural Barb Marti. (No. /).

No. 1.
TregonwelFs Natural Barb Marę.

Rodzina ta jest istotnym typem Running, a zarazem pra
wdziwym kontrastem rodzin Sire. Na liście wyścigów klasy
cznych tryumfy jej są nadzwyczajne: dzieje bowiem sportowe za
pisują tych zwycięstw aż 42 (14 Derhy, 16 Oaks, 12 St. Lcger).
Również w One i Two Thousand Guineas powodzenie tej rodziny
wszystkie inne przewyższa. Nakonicc klacze, do tych linij należące,
wyróżniają się jako płodne, wysokiej klasy matki. Spis tych zwy
cięstw podaje dokładnie umieszczony poniżej wykaz.

TregonwelFs Natural Barb M a r c.
Acliievement (looo, L)')
Achmet (2000).
Bay Middleton (2000,
D).
Bend Or (D).
Bluc Clown (D).
Bnsybody (1000, O).
Ceres (0).
Chariberl (2000).
Charlotte West (1000).
Clementina (1000).
Cobweb (1000).
Conyngham (2000).
Cossack (D).
Craig Milian (L).
Daedalus (D).
I)ervise (2000).
Fltz Roland (2000).
Gibraltar (Aus. U. L).
Glencoe (2000).
TTambletoniau (L).
Hawthorndcn (L).
Tbrahim (2000).

Klacz, po Place’s Wbite Turk.
Klacz po Taffolet Barb.

Klacz po Byerly Turk.
Klacz po Darlcy Arabian.

Bonny Lass po Bay Bolton.
Klacz po Partner.
Matka Spectatora po Crab.
Julia po Blank.
~ T~
Promise po Snap.

Prunella po llighllyer.____
Penelope po Trumpator.
Waltz po Electiou.
Morisca po Morisco.

Mustard (1000).
Nemesis (1000).
Oxygen (0).
Pastille (2000, O).
Pelissc (0).
Pilgrimage (1000, 2000).
Pindarrie (2000).
Pope (D).
Preserve (1000).
Princess (0).
Problem (1000).
1’ussy (0).
Queen Bertha (0).
Reginald (2000).
Rliadamantlius (I>).
Riddlesworth (2000).
Robert tlie T>evil (L).
Rockingbam (L).
Rowena (1000).
Seot Free (2000).
Silyio (D, L).
Spinaway (1000, 0).
Sunbeam (L)

*) Objaśnienie skróceń:
D = l>erhy ; O
Oaks; L
Loger; 1000 = Ono Thousand Guinens; 2000 = Tlio Thousand; Anst =
AusLrnlski; Ani. -= w Ameryce urodzony, lub tam importowany.
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Janette (O, L).
Ladas (2000, U).
Lambkin, The (L).
Lord Lyon (2000, D, L).
Mango (L).
Middleton (D).
Minthe (1000).
Jlinnct (O).
Morel (O).
Musie (O).

Zillah po Eeveller.
Prairie Bird po Touchstone.

England’s Beauty po Birdcatchcr.

Rosę of Kent po Kingston.
Sycee po Marsyas.

Mint Sauce po Y. Melbourne.
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Tiresias (D).
Tontine (1000).
Turcoman (2000).
Turąuoise (0).
Wellington (Ans. D).
Whalebone (D).
Wheel ofFortune (1000,
0).
Whiskcr (D).
Whizgig (1000).

MINTING po Lord Lyon.

Pierwszymi końmi z tej rodziny, które się wsławiły, był Old
Snop i niezwyciężony syn jego, Goldfinger. W stosunku do ilości
wyścigów na torze, mało wydała ta rodzina pierwszorzędnych
reproduktorów.
Najlepszymi byli: Partisan, Melbourne, Bay Middleton, (Plencoe, Wlialebone i Wliisker. Z tej samej linii są: Minting, jego oj
ciec Lord Lyon. Sylwio. Craig Millar i Trumpator. Wszystkie z wy
jątkiem Whalebone i IFZzzsłer, (te dwa pod każdym względem zna
komite) należą do najcenniejszych, ze względu na ich żeńskie po
tomstwo. Osobniki z tej rodziny mają wygląd arcy-szlaehetny
i w ogóle są typem pięknych koni. W Australii rodzina ta miała
wybornych przedstawicieli, a. między nimi: Wellington (V. R. (’.
Derby), (libraltar (A. J. C. Derby i Leger), Titan (sprzedany jako
dwulatek za 4600 Gw.), Tempe, Algeryan. i
W Ameryce słynęli: Glencoe (imp.), Ecli)
(i jego brat Connoisseur), syn Sir Modred'a.
stawieicla tej rodziny uważam Minlinga, t«
osobistą działalność, jak dla tego, że jest on
nia tej rodziny samej w sobie, co dać powili
soką wartość na torze i w stadzie.

No. 2.

Bourtorfs Barb Marę.

Rodzina ta, podobnie jak poprzedzająca, jest wielkiej wartości
linią żeńską, a wydała nader znaczną ilość zwycięzców Oaks.
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W udziale jej przypadłe aż 44 klasycznych zwycięstw (9 Derby,
16 Oaks i 19 St. Leger). W St. Leger odniosła prawie dwa razy
większą ilość zwycięstw, aniżeli rodzina poprzednia (No. /.), jak
kolwiek w Derby nieco w tyle po za pierwszą pozostała. Prze
wyższyła poprzednią co do ilości wydanych reproduktorów, pomiędzy
którymi znakomitsi są: Whiskey, Blaclclock, Sir Hercules. Selim-.
Castrel, Yoltigeur, Harkawuy, Surplice, Saint Albans, Lord Clifden.
Ithuriel.
W Ameryce w dawniejszych czasach nic miała rodzina ta wielu
przedstawicieli, z wyjątkiem Yorskshiraa (imp.) i Hurrah (imp.).
Świeży jednak import wynagrodził i tam niedostatki dawniejsze
tej rodziny.
W Australii linia ta odznaczyła się dzielnic przez Carbine,
syna Muskefu (imp.) od The Mersey (imp.) po Knowsley. Carbine
okrył się sławą, wygrawszy Melbourne Cup (3200 Met.), niosąc
wagi 10 st. 5 funt. (63'/2 Kg.) i bijąc w 3 minuty 28'/., sekund
trzydziestu dziewięciu spółzawodników, przez co pobił wszystkie
poprzednie rekordy. Do tejże samej rodziny należą nader wybitne,
także australskic konie, jak: Admirał, Malnolio, Sandał i Jeweller.
Wykażę się poniżej, że jakkolwiek rodzina ta wydała dość zna
czną ilość dobrych rcproiluktorów, to jednak zawdzięczają one powo
dzenie swe ogierom z rodziny Sire — co dowodzi zależności jej
krwi od krwi Sire. Najwidoczniejszym tego przykładem, (o czcili
niżej) są: Blacklock i Sir Hercules. Jak się zdaje, najlepszym wśród
żyjących przedstawicieli tej rodziny są: Carbine i Petronel. Poniżej
dołączamy tabele klasycznych z tej rodziny zwycięzców, aby w tym
względzie dać sposobność hodowcom wyrobienia sobie własnego
sądu co do wysokiego stopnia wartości tej linii jako zwycięzców,
a mniejszego jako reproduktorów
)
*
Amato (D).
Ambidexter (L).
Amiable (1000, O).
Anglor (Aus. L).
Briseis (O).
Bronze (0).

Butterfly (0).
Camballo (2000).
Carbine (Aus. Ł.).
Cccilia (1000).
Cockfigliter (L).
Corinne (1000, O).

Cremonie (D).
Cruciiix (1000, 2000,
O)Cwrw (2000).
Cymba (O).
Destiny (1000).

Didelot (D).
Don John (L).
Dutch 0ven (L).
Enguerrande (O).
Fishook (Aus. L).
Florence(Ans. D, (i).

•) Tn należy znany u nas w krajn ogier Triton. (Przyp. tłom.).
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Gang Forward
(2000).
Grey Momus (2000).
Hamlet (Aus. L).
Hermione (O).
Imperatrix (L).
Imperieuse (1000.
L).
Industry (O).

Lady Evelyn (0).
Lilias (O).
Lord Clifden (L).
Lounger (L).
Marchioness (O).
Margrave (L).
Marqnis (L, 2000).
Meteor (2000).
Omphale (L).

Paragon (L).
Parisot (O).
Petronel (2000).
Phenomenon (L).
Placida (O).
Prince Leopold (D).
Queen of Trumps
(O, L).
Saint Albans (L).

Sainfoin (D).
Siberia (1000).
Spread Eagle (D).
Surplice (D. L).
Tartar (L).
Teddington (D).
Tlieodore (L).
Vauban (2000).
Yoltigeur (D, L).

No. 3.
Matka Two True Blues.

Rodzinę tę uważać może należy za najlepszą z pomiędzy
wszystkich, w „G. S. 13.“ pomieszczonych, łączy bowiem w sobie
zalety i krwi Rnnning i krwi Sire. Potomkom jej przypadłe w udziale
42 biegów klasycznych (15 Derby, 11 Oaks i 13 St. Leger). Co
do zwycięstw w Derby przewyższa dwie pierwsze rodziny, a w Oaks
dorównywa im w zupełności: również klacze z tej rodziny, jako
matki, wyróżniają się tak co do płodności, jak dzielności w po
tomkach. Podobnie, jako linia Sire, stoi ona pewnie (choć nie zu
pełnie) na samem czele; przytem krzyżowana z innemi rodzinami,
dajc piękne rezultaty, a przy podatności łączenia się z każdym
prądem krwi, udoskonala go i wzmacnia. Dość będzie wymienić
same nazwy, by wykazać, jak dzielnymi okazali się .jej synowie,
jako reproduktory. Oto lista:
Sir Peter Teazle, Buzzard (po Woodpećker), Tramp, Master
Henry, Velocipede, The Sadler, Lcmercost, Hlatcatćher, Pyrrhus J,
Yan Tro/np, The Flying-Butchntan, Stockwell, Sir Hercules (austr.),
Musket, Faeonius, Galopin, King Tom, Margbirnong (austr.), Tim
]]'hitller (austr. imp.), Mr. Pickwićk (ara. imp.); dalej wyhodowane
w Ameryce: Eclipse, Bayon d'Or, Wellingtonia i wiele innych
).
*
•) U nas w kraju ogier Kuter, do tejże rodziny należący, jest znakomitym do
wodem prawdziwości teoryi Bruce Lowe. Wszechstronność tego ogiera pod względem
dobrego łączenia się ze wszystkiemi rodzinami udowadnia twierdzenie Bruce Lowe
co do rodziny 3, (jako łączącej w sobie obiedwie własności i Sire i Rnnning), której
Kuter, sam z tej rodziny pochodzący, a nic mający żadnego innego prądu w ostatnich
5 pokoleniach krwi Rnnning (1, 2, -ł i ó), posiada aż 4 prądy w 4 ostatnich poko
leniach.
(Preypisek tłomaesa).
HODOWLA KONI

°
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Niżej przytaczam spis klasycznych zwycięzców, pochodzących z tej
znamienitej rodziny.
A bercorn (Atis. I), L).
Amlirosio (L).
Assassin (l>).
Atlantic (2000).
Bellissima (O).
Bosworth (Ans. L'.
Bolbwell (2000).
Bridget (O).
Cara (1000).
Cliamant (2000)
Champion (D, L).
Charlotte (Orcille),
(1000).
breadnought (Ans.
D, L).
Ephemera (O)

La Fleche (O, L,
Faith (O).
1000).
Favonius (D).
Lapdog (D).
The Flying DutchMaid of the Oaks
mau (D, L).
Galantina (1000).
(0).
Maid of Orlcans (0).
Galata (1000, 0).
Mameluke (D).
Galopie (D).
General Peel (2000). Mayonaise (1000).
Melos (Aus. D).
Hannah (O, L).
Mernoir (0, Lj.
Hannibal (O).
Mincemeat (O)
Ilephestion (2000).
Mincepie (O).
Hurricane (I00O)
Mosiem (2000).
klas (2000).
Isinglas (2000, 1),
Minety Tliree (L).
Pic-Nic (1000).
L).
Pyrrhus Ł (D).
Kettledrum (U).

Rayon d’0r (L).
Richmond (Ans. D,
L).
Sagitta (1000).
Sapphire (Aus. 0).
Sir Peter (D)
Skyseraper (L>).
Spadille (L).
Spaniel (D).
Stockwell (2000, L).
Tomato (1000).
Trifle (O).
Tyrant (D).
Van Troinp (L).
Yiolante (O).
Young Flora (L).

No. 4.
Layton Barb Marę.
Rodzina ta jest wielka — tak liczebnie, jak co do ilości zwycięzców w wyścigach klasycznych, których wygrała 28 (7 Derby,
11 Oaks, 10 St. Leger). Pochodzi ona z czysto berberyjskiego
źródła, a posiada wybitny żeński (Running) charakter. Ogiery roz
płodowe z tej linii nie odznaczyły się wybitnie w żadnym kierunku,
jakkolwiek niektóre z nich, ze względu na potomstwo żeńskie, wy
soko były cenione np.: Matchem, Thormanby, Kisber, Iroquois,
Emigrant (Austr.), importowany przez zmarłego admirała Rous;
wybitnym jest również Wenlock, którego córki są dla właścicieli
prawdziwemi kopalniami złota. Poniżej spis klasycznych zwycięz
ców tej rodziny.
Apology (1000,0, Li. Gamos (O).
Gulnare (O).
Azor (D).
Hauteur (1000).
Blucher (D).
Bonavista (2000).
Irotptois (D, L).
Kate (1000).
Brigantiue (O).
Chorister (L).
Kisber (D).
Common (2000,11, L). Lord of the lsles
Corsair (2000).
(2000).
Duchesse, The (L).
Macgregor (2000)
Manganese (1000)
Flea, The (.000).

Medora (0).
Miss Jummy (1000,
O).
Nightshade (0).
Our Neli (O).
Reve d’Or (1000.
0).

Saint Marguerite
(IWO).
Saint Patrick (L).
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Schahriar (2000).
Sea Breeze (0, L)
Sir Harty (D).
Staveley (L).
Thebais (1000, O).
Thormanby (D).
Throstle (L).
Ugly Buck (2000).
Virago (1000).
Wenlock (L).
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No. 5.

Klacz po Massys Black Barb.
Dwudziestu czterech klasycznych zwycięzców wydała ta ro
dzina; Derby 9, Oaks 9 i 6 Leger. Z ogierów specyalnic wyró
żniły się: Gladiateur. The Ilermit i Doncaster. Jako Rnnning linia,
jest ona, wielkiej wartości, a podatną jest w łączeniu ze wszystkiemi
prawic liniami: przyczem oczywiście liniom Sire pierwszeństwo dać
należy. Natomiast wybitne ogiery rozpłodowe zdarzają się tu rza
dziej i w większych odstępach czasu, w porównaniu z innemi wy
bitnie Sire liniami. Oto spis zwycięzców w biegach klasycznych*).
Barefoot (L).
Dangerous (D).
Deception (0).
Doncaster (D).
Election (D).
Elizabeth (1000).

Filie de l’Air (O).
Friederick (D).
Gladiateur (D, L).
Ilermit, The (D).
Jack Spigot (L).
Marie Stuart (O, L).

Matilda (L).
Merry Monarch (D)
Miami (O).
Moses (D).
Neva (O, 1000).
Platina (0).

Portia (0).
Pretender (D).
Quiz (L).
Relraction (O).
Reine (0).

No. 6.
Old Bald Peg.

Przed laty rodzina ta zajmowała stanowisko arcy-wybitne,
a pierwsze Derby (1780) przypadłe w udziale ogierowi DiometTowi,
jej członkowi. Konia tego eksportowano później do Ameryki, gdzie
wysoko ceniono jego potomstwo, zajmujące tamże (przeważnie przez
Lejcingtori&j przez długie lata naczelne stanowisko. Dziś jednak
cenią amerykańscy hodowcy krew tę jedynie w klaczach, będących
istotnie wyborowemi. Męska linia po D?owed’zic miała niegdyś poza
oceanem duże znaczenie, a to stąd, że wogóle czuć się tam wtedy
dawał niedostatek dzielnej, męskiej krwi, Eclipsća, która z No.
6-m w zawody byłaby pójść mogła. Ten bowiem numer był stale
miernym jako linia Sire. Najlepszym z niego ogierem rozpłodowym
był Priam, ale i ten zawiódł, jako taki w Ameryce; powodem było
to, że łączono go przeważnie we własnej rodzinie z klaczami po
Diomeclzie. Dwanaście palm zwycięskich w Derby było udziałem
') Do rodziny toj należy także Galtee Morę.
3*
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tej rodziny, prócz tego: 3 Oaks i 2 Leger. Mała stosunkowo cyfra
zwycięstw w Oaks, byłaby dowodem, że linia ta słabnie jakoby.
A przecież żadna z rodzin nie posiadała kiedyś większych szans:
zaraz bowiem, w pierwszej epoce rozwoju wyścigów w Anglii,
a więc przeszło przed 120 laty, zwróciła już na się uwagę przez
Flyińg-Childerśa,, Young Giantess, Eleanor'&, Julia i Priam'a.
Musjid był ostatnim zwycięzcą Derby 1859 z tej rodziny. Tabela
zwycięzców jest następująca:
Antar (2000).
Caractacus (D).
Coelia (O).
Diomed (D).
Eleanor (O, D).

Fidget Colt (D).
Musjid (D).
Nicolo (2000).
Pbantom (D).
Pliosphorus (D).

Plenipotentiary
(L.),
Priam (D).
Sailor (D).
Sam (D).

Shoyeller (O).
Sorella (1000).
Tarrare (L).
William (L).
Y. Eclipse (D).

No. 7.
Black-Legged Royal Marę.

9 Derby, 2 Oaks, 3 St. Leger.
Badacze rodowodów znają tę linię przez West Auslrtdiann,
który był najlepszym jej przedstawicielem. Podobnież, jak w ro
dzinie No. 6, tak i w tej, liczba zwycięzców Derby znacznie
przewyższa liczbę zwycięzców Oaks i Leger, co wskazuje, że kla
czom z tej linii brak cnót żeńskich; jako matki bowiem nie są
pierwszorzędnej wartości
).
*
Annette (O).
Bcuingbrougli (L).
Cotherstoue (D).
Ditto (D).

Donovan (D, L).
Estempore (1000).
Feu de .loie (O).
Gustavus (D).

Scmolina (1000).
Muuding (D).
West Australian
Pan (D).
Sattram (L>).
(2000, L), L).
ScottishQueen(1000). Wild Dayrell (D).
)
**

No. 8.
Bustler Marę (Matka Byerley l^urk Marę).
Linię tę zaliczyć muszę do najszacowniejszych rodzin Sire,
nie wyjmując nawet rodziny 3. Wydała ona nietylko znakomitych
ogierów rozpłodowych, jak: Marske, Ormlle, Sułtan, Newminster,
Cain. Humplirey Clinker, Chester (austr.) i inne, ale nadto posiada
*) Zmarły Bruce Lowe byłby niezawodnie wyżej cenił tę rodzinę, gdyby nie
był przepomniał o pierwszorzędnym z niej reproduktorze jakim był WiwZom (7.).
♦*) łJ nas w kraju Kordyan (Przyy. tłom.).
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w sobie cenny przymiot, ten mianowicie, że cnoty ojca przelewa,
doskonale w potomków męskich, tak pod względem dzielności na
torze, jak w stadzie. Ećlipse, syn Marskda,, był lepszym jeszcze
reproduktorem od swego ojca; Oruille, jako koń wyścigowy i jako
reproduktor, nie dorównał Emiliusowi, synowi swemu: ceniono też
więcej Bay Middletona, aniżeli Sultarin, jego ojca; podobnie Mel
bourne przewyższał ojca swego Ilumphrey Clinkern. Również nie
wątpliwą jest rzeczą, że Newminster, choć znakomity na, torze
i w stadzie, niższym jest co do klasy od swych potomków, jak:
Lord Clifden lub Ilermit. Takoż Chester (austr.), jako koń wy
ścigowy i reproduktor należy do klasy najwyższej ; co do jego potom
ków, to dziś jeszcze stanowczo o nich wydać nie można wyroku.
Linia No. 8 liczy 13 klasycznych zwycięzców, którymi są:
Andover (D).
Ayrshirc (2000, D).
Camelia (1000).
Chester (Aus. D, L).
Golone), The (L).

Governess (1000,0).
Melton (D, L).
Jlrs. Butterwick (0).
Newminster (L).
Nunnykirk (2000).

0rville (L).
Paulina (L).
Pewett (L).
Rhedyeina (O).
Sillleuse (1000).

Sir Tatton Sykes
(2000, L).
i Treuehant (Aust. D).
Y. Mouse (2000).

No. 9.
Old Vintner Marę.

Jeśli potrzeba jeszcze dowodów, że są rodziny, utrzymujące
stale właściwy swój, a oryginalny charakter, pomimo łączenia się
z krwią rozmaitych innych spółczesnych rodzin, to świadczy o tern
linia No. 9. W liście zwycięstw nic zajmuje pierwszorzędnego
miejsca, choć i tu jest dobra, licząc: 5 Derby, 2 Oaks, 6 Leger,
a wykazuje wśród członków swych nazwy wybornych koni wyści
gowych, jak: Mercu^y, Dick Andrews. Barefoot, Peter. Bendigo:
w Australii: Nawigator (D. L.) Trident (D. L.) Camoola (I). L.).
Trudniej natomiast byłoby, dla najgorętszych choćby tejże
rodziny zwolenników, wykazać wśród nich choćby jednego praw
dziwie pierwszej klasy reproduktora. Jest to o tyle dziwniejszem,
że rodzina ta wykazuje, pomimo to, przewagę zwycięzców Leger
nad zwycięzcami Derby i Oaks, coby wskazywało, że synowie jej
odznaczali się wytrwałością i odpornością na wysoką wagę; o czem
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też świadczą istotnie Peter i Bendigo. Trzy wyżej wymienione
konie austrałskie słynne były z wytrzymałości. Podobnie Commotion
(po Panic) zwycięzca Leger i dwóch Champion Races (4800 mtr.
w 5 min. 27 sek.); ostatni jednak okazał się w stadzie nieprzy(bitnym. Lista zwycięzców wykazuje:
nabena (1000).
Bloomsbury (D).
Hoilandaise (L).
Camoola (Aus. D,
Kilwarlin (L).
L).
Lady Oxford (1000).
Cedric (D).
Commotion (Aus. L). Navigator (Aus. D,
L).
Daniel O’Kourke (D).

Noble (D).
Nutwith (L).
Peregrine (2000).
Kemembrancer (L).
Saint Giles (D).
Serina (L).

Tag (0).
Trident (Aus. D, L).
Trophonius (2000).
Variation (0).
Warlock (L).
Wizard, The (2000).

No. 10.
Klacz po Gower Stallion (Matka Childers Marę).

5 Derby, 3 Oaks i 3 St. Leger:
Aimwell (D).
Blair Athol (D, L).
Blink Bonny (0, D)

Caller Ou (L).
Fireworks (Aus. D,
L).

Manfred (2000).
Sir Bevys (D).
Petrarch (2000, L). Tormentor (O).
Pretender (2000, D). Vesta (O).

Rodzina ta odznaczyła się wcześnie na torze, gdyż szóste
Derby wygrał Aimwell, (po Marc Aniony). Przez długi czas po
tem nie widujemy w tej rodzinie zwycięzcy. Dopiero Blinćk Bony
wsławiła się podwójnem zwycięstwem w Oaks i w Derby; przed
nią dokonała tego tylko Eleanor.
Bądź co bądź, rodzina ta nic należy do wysokiej klasy linij
Rnnning. Jako linia Sire miała powodzenie, jeśli ją podtrzymywano
w krzyżowaniu obfitym zasobem krwi Sire i Running, o czem
świadczą: Blair Athol, Petrarch, Hampton i Fireworks (Austr.)
).
*
W dalszym ciągu badań nad rodowodami przekonamy się,
że nazwiska rodzin t. zw. Outsiderów (koni ciemnego pocho
dzenia) po długoletniem pozostawaniu w cieniu, odrazu wybijają
się na czoło — co prawie zawsze okażc się jako skutek zaszcze
pienia w nich dobrych kombinacyi krwi Running No. 1, 2, 3, 4, 5.
Aby wypadek taki lepiej zrozumieć, zbadajmy bliżej kilka pokoleń
w rodowodzie Qucen Mary.
*) Do tej rodziny należy Carlton (Przyj). tłóm.).
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Jej babka, Myrrlia, była po WluJebone, najlepszym przedsta
wicielu rodziny 1. Matka Queen Mary była po Plempotentiary
(No. 6), z inbrcdem na rodziny 2 i 3 przez ll7?/s/>-cy/ (2), Selim
(2), Phenomenon (2), Sir Peter (3) dwukrotnie i Buzza/rd (3).
Już to samo było dzielnem przygotowaniem do podniesienia
rodziny tej, dotąd niejasnej; więcej jeszcze krwi Sire doprowadza
tu Gladiator (22), ojciec Queen Mary, a ten, jak wiadomo, sam
był owocem inbredu na rodziny 1, 2 i 3. Ojciec jego, Partisan
(1), był ze siostry Wlialebonea., a matka Paulina po Moses (5),
uważanym za syna Wludel)one'a (1) (lub po Seymour). Babka Gladiator -A była po Selim \e. (zespolenie .2, 3 i 7); prababka po 117?/sftcy/ (2). Przytaczam znów to, jako jeden z wielu innych dowo
dów, z którymi jeszcze się spotkamy, na poparcie mego twierdze
nia, że cały zasób zdolności w angielskim koniu wyścigowym po
chodzi zawsze od pierwszych (od N. 1 do 5) wielkich rodzin
Running-.
No. 11.

Sedbury Royal Marę.
4 Derby, 2 Oaks i 3 Leger przypadłe w udziale członkom
tej rodziny: wiele też nazw słynnych koni spotykamy pomiędzy
jej potomkami. Pierwszcmi znakomitemi końmi z tej rodziny były:
Sg/rirt i Regulus; później zaś Birdcatcher i Faugh-a-Ballagh utrzy
mywali jej sławę.
St. Simon, najlepszy dziś z reproduktorów angielskich, także
z tej rodziny pochodzi. Ameryka długo pamiętać będzie nazwisko
Australiann (imp.); w Australii zaś MarreUous (imp.) zasłynął przez
to, że dal Murrel-A, który był pewnie najszybszym koniem na dy
stansie mili (ang.), jaki kiedykolwiek tam biegał, a na ten dystans
poliił nawet C(irbinei\. Przytoczyłem kilku tylko znakomitszych
potomków tej rodziny, jakkolwiek rozwodzić-by się można szerzej,
choćby tylko nad samą karyerą starego Fis/iermanti, zakończoną
w Australii, gdzie pozostawił po sobie cały szereg zwycięzców.
Tabela klasyczna tej liuii wykazuje:
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Altisidora (L).
Bnamel (2000).
1 Kingcraft (D).
Bcllina (O).
Faugh-a-Ballagli (L). Lit,tle Wondor (D).
CardinalBeaufort(D) ' John Buli (L>).
Manuella (O).

Memnon (I)).
Ralph (2000).
Zoe (10<M))

Zdaje uii się, że antorowie poprawionego tomu I „Gr. S. 13“
mieli wątpliwość, czy Grey Royal (str. 10.) była tego samego po
chodzenia, co Grey WiTkes, (czasem zwana Old-Wilkes; str. 11.)
i The Pet Marc (str. 15). Według mnie, tak Grey Royal, Grey
Wilkcs, Grey Robinson jak i The Pet Marę, od jednej i tej samej
klaczy Sedbury Royal Marc pochodzą. Dowodzi tego już sama ich
maść siwa, co potwierdza się bardziej jeszcze przez podobieństwo
w nazwach, a także i przez to, że były własnością córki lorda
Darcy, tudzież pp. Robinsona Of Easby i Wilkesa. Przebijający
się miejscami włos siwy u Venison'a (U), Birdcatćhera, (11) i Sir
Uercules’a, z klaczy po ITanderer (II), odziedziczony pewnie zo
stał po matce protoplast.ee.
No. 12.
Royal Marę (Matka Brimmer Marę).

1 Derby, 6 Oaks i 2 Leger; razem 9
pokazuje:
Archihald (2000).
Brown lhicliess (O).
Cadland (D).
Catgut (looo).

Filho da Puta (Ł).
Ilermit (po B. Mid
dleton). (20( 0).
Hester (1000).

jak niżej wykaz

Minii (1000, 0).
Scotia (0).
Miss Letty (O).
Sorcery (O).
Tigris (2000)
Poison (0).
Prince Charlie(2000). Y. Travellcr (L).

lłodzina ta jest przykładem anomalii w hodowli. Sześć zwy
cięstw w Oaks, w porównaniu do jednego (i to dzięki szczęśli
wemu zbiegowi okoliczności) zwycięstwa Derby i dwóch St. Leger,
jest, stosunkiem nienormalnym. Mogłoby to nasunąć mniemanie, że
rodzina ta, ze swej natury, jest Running linią. Tymczasem inne
doświadczenia wykazują, że jest to jedna z najsilniejszych Sirclinij, od czasu Ećlipse’a, tego bezwarunkowo najwybitniejszego
reproduktora dawnych czasów. Omawiając w dalszym ciągu kwestyę ogierów, wykażemy dokładnie, skąd wzięła się. u Eclipsea
ta nadzwyczajna siła, jako reproduktora. Z nazwą Ećlipse’a łączy
się wielka liczba dobrych ogierów z tej linii, w czcni ze spółczesnych jedna tylko rodzina 3 spółzawodniczyć z nią może. Oto
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nazwy ich: Conductor, Yoltaire, Shcet Anchor, Wealhefbit, Edmund,
Owford, Sterling, Scottisli Chief. Marsyas, Prince Charlie (i jego
syn Salwator w Ameryce), Ethclbcrl, Bestitidion, Adrenturcr, King
ston, Springfield, Lerington (Ameryka) i kilka ogierów z rodziny
Lerity; z australskich zaś koni importowane tamże Tros i Glorious.
Linia ta bardzo dobrze krzyżuje się sama w sobie, czego szcze
gólnie w Ameryce mamy dowody, gdzie silnie krzyżowano rodzinę
Lerity samą w sobie i to z dobrymi rezultatami. Najlepszy koń
amerykański Salrator był rezultatem skrzyżowania Prince Charlie
(12) z Seliną z tej samej rodziny; Prince Charlie jest sam pro
duktem inbredu na rodź. 12, a Selina, sama z tej rodziny pocho
dząca, jest po Lexington’ie, będącym z tejże 12-ej rodziny.
W Anglii był Weatherbif od Miss Letty (12), którego ojciec
Sheet-Anchor, był również 12. Matka Sterling'a i jego ojciec O.rford, pochodzili oboje z tejże rodziny. Również pochodzą z niej:
znakomity koń na torze i reproduktor Springfield i ojciec jego
matki, Marsyas. Prince Budolph wyhodowany jest podobnie, jak
wymienione znakomite reproduktory, gdyż i ojciec i matka jego
pochodzą z tejże 12 rodziny. Tu zaznaczyć wypada, że krzyżo
wania rodziny 12 samej w sobie miały jednak silną domieszkę
Running-linij (choćby przez boczne gałęzie), ażeby tym sposobem
utrwalić zasób zdolności wyścigowych.
No. 13.

Royal Marę (Matka klaczy po Darcy’s White Turk).

4 Derby, 2 Oaks i 2 Leger wygrano w tej rodzinie, t. j.:
Beadsman (D).
Belphoebe (1000).
Chapeau d’Espagne
(1000).

Elis (L).
Fyldener (L).
Galliard (2000).

George Frederick
(D).
Mendieant (O, 1000).
01ive (2000).

Oilando (D).
Shotover (2000. D).
Stella (O).

Pierwszym z tej linii koniem, który się odznaczył, był nie
zwyciężony .Ilighfiyer, własność założyciela dzisiejszego domu:
„Edmund Tattersall and Sons11, w posiadaniu której znajduje się
oryginał portretu tego znakomitego wyścigowca. Z portretu widać,
jak pysznie Ilighfiyer był zbudowanym. Stella (Oaks 1784) była
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tu pierwszą klasyczną tryumtatorką; następnie (1806) Fyldener
wygrywa Leger; potem zaś niema znakomitości w tej linii, aż do
chwili, kiedy (1836) Elis ozdobił się w St. Leger zasłużonym
wawrzynem. Następnie ukazuje się podziwienia godny Orlando
(D.), a potem znów zwycięzcy ukazują się sporadycznie tylko.
To samo, co się rzekło przy rodzinie 11, że Grey Wilkes, Grey
Robinson i Grey Royal, wszystkie od Sedbury lloyal Marę po
chodzą, powtórzyć można przy rodź. 13. Pomimo to uważani
za prawdopodobne i najwłaściwsze przyjąć je za rodziny osobne.
Gdyby miarą tej rodziny były tylko czyny na torach Australskicli,
możnaby ją zaklasyfikować bardzo wysoko. Hodowca tamtejszy,
Mr. C. B. Fishcr z Wiktoryi, oddał Australii dużą przysługę,
sprowadziwszy tamże (1860) Juliet (13), po Touchstonc, a żrebną
wtedy ze Stockwellom. Z tej rodziny bowiem wyszło w następ
stwie kilka najznakomitszych koni australskicli, a mianowicie: Goldborougli (L.), Robinson Crusoe (I), i L.), Robin Hood (D. i L.),
Cląron (I). i L.), Bencolio (D.), Sylria (O.) — (trzy ostatnie po
chodzą wprost od Juliet) — Nordenfddt (D.), Martini Henry (1>.
i L.) i wiele innych. Zmarły James Wbite sprowadził (1882) dwie
córki Prlncess of JJWes (matka Georga Frederick'i\): La Princesse
(po Calhedrul). matkę zwycięzcy w W. li. C. Newmarkct Cranbrookn (po Chester), który na dystansie jcdnomilowym znosił ol
brzymią wagę: druga klacz Princess Manile, po Adrenturer, wy
dała dzielną Acme. Powtórzyć więc należy, że z rodziny tej wielki
pożytek miała Australia.
No. 14.

Oldfield Marę.

Na klasycznych torach rodzina ta nie zajmuje wysokiego sta
nowiska, licząc tylko: 1 Derby, 2 Oaks i 3 Leger, według tabeli.
Geheimniss (0).
llippia (O).

Lancelot (D).
Macaroni (2000, D).

Satirist (L).
| Touclitstone (L).

Zważywszy drugorzędne stanowisko tej rodziny w biegach
klasycznych, powinnibyśmy przyjść do wniosku, że tak samo trudno
będzie o pierwszorzędnych reproduktorów z tejże linii, gdybyśmy
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ją sądzili tylko według jej zdolności Running. Tymczasem jest
wprost przeciwnie, co znów stwierdza prawdziwość mej zasadniczej
hypotczy, że zdolności Sire i Running nic są z sobą spokrewnione
i, chyba z jedynym wyjątkiem, w jednej i tej samej spotykają się
rodzinie. Z jednej strony potrzeba jędrności i męskiej siły, połą
czonych z wybitną indywidualnością i symetryą, a także — o ile
można — z zaletami na torze wyścigowym: z drugiej zaś strony
zdrowej konstytucyi i nagromadzenia siły żywotnej, co tylko z sil
nego inbred’u na rodziny 1, ś?, 3, 4 i 5 otrzymać można. O tern
zresztą niżej. Teraz wymienimy znamienitych reproduktorów z tej
linii. Pierwszym był Trumpator (z gałęzi Godolphin Barb), nastę
pnie ukazał się słynny po wszc czasy Toućhstone, dalej The Libd,
Macaroni, Toućhet, Buccaneer, Saraband, Carninal i Saccharometer.
Wiadomo również, jaką rolę grał w stadach austro-węgierskich
Buccaneer. Następnie był Leamington; ten, eksportowany do Ame
ryki, dał tam Iroąuois, a ten stał się niebawem chlubą tamtejszej
hodowli, wygrywając w Anglii Derby. Linia ta odznaczyła się je
szcze, wydając w Ameryce Tammany (od klaczy Tullalioma 14).
Dwa doskonałe reproduktory w stadach australskich, mianowicie:
Panic i Grandmaster z tejże były rodziny: podobnie Middlesez, lepszy
może od tamtych, ale niestety padł w pierwszym roku swej dzia
łalności (w stadzie Gordon Brook w New-South-Wales). Lista ta,
choć jeszcze nie całkiem zupełna, jest dostatecznym dowodem wy
sokiej wartości tej rodziny, jako linii, obdarzonej silną krwią Sire.

No. 15.

Royal Marę (Matka Old Whynot).
Klasycznych zwycięstw 9:
Attila (D).
Eager (D).
Uarvester (D).

I Jeny (L).
| Petronius (L).
Soothsayer (L).

i
|

Symmetry (L.)
Theopliauia (0).
Tommy (L).

Zdaje się, że członkowie tej rodziny późno się rozwijają i nie
mają dostatecznej szybkości, któraby im pozwalała biegać z powo
dzeniem na krótkich dystansach; nie mogłem znalcść w całem po
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tomstwie z tej linii ani jednego zwycięzcy w One, lub Two 1000
Guineas. Twierdzenie to opierani jeszcze na nienormalnym stosunku
zwycięstw w Leger do zwycięstw w Oaks i Derby. Niedostatek wy
bitnych klaczy świadczyć się zdaje o zanikaniu tej rodziny, co jest
prawdopodobnem, choć w dzisiejszych czasach wydała jeszcze FoxliaWu i Haree$ter'a,. Rodzina ta co do krwi Sire zajmowała zawsze
stanowisko zupełnie poślednie.

No. 16.

Siostra Stripling’a po Huttons Spot.

2 Derby, 2 Oaks i 1 Leger, oto wszystkie tryumty tej ro
dziny t. j.:
Bouny Jean (O).
Farewell (1000).

I L’Abbesse de Jou|
arre (O).

Ormonde (2000, D, L).
Saint Gatien (D).

Aż do chwili, kiedy Saint Gatien (1884) w Derby przyszedł
głowa w głowę z Tlaruester, rodzimi ta miała jednego tylko klasy
cznego zwycięzcę, jakkolwiek wydała dużo koni użytecznych, tak
na torze, jak w stadzie np. Tibthorpe, Brown Bread i inne. Ro
dzina ta znaną jest więcej u hodowców p. n. rodziny Agnes. Dzieje
rodziny tej należą do najciekawszych kartek w literaturze sportowohodowlanej, a przypadkowo w tej rodzinie osiągnięte pomyślne re
zultaty okazują dla hodowców możność dojścia w przyszłości do
dobrych wyników, byleby tylko korzystać chcieli z dawnych do
świadczeń. Cennych wskazówek w tym razie udzielają tablice
Goos’a.
I znów odwołuję się w tern miejscu do mego systemu liczbo
wego, aby wykazać jego doniosłość. W dalszym ciągu książki (roz
dział NT „hodowla koni fenomenalnych11) będzie mowa o rodowodzie
Ormonde1*-, w tern jednak miejscu, mówiąc o tej właśnie rodzinie,
niepodobna ominąć sposobności, aby na podstawie cyfr, zastoso
wanych co rodowodu, nie dotknąć, choćby pobieżnie, ciekawych
szczegółów, dotyczących tego tak znakomitego konia. Ciekawych
odsyłam do rodowodu Ormonde'* w rozdziale Nl-ni. Przekonamy
się tamże, że pra-pra-pra-pra-babką Ormonde'-* była klacz po Don
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John {2}
)
*
ten zaś po Warerley (2)} a ten po Whalebone (1) od
klaczy po Sir Peter (3). Pra-pra-pra-babka ()rmonde'a, Annette, była
po Priam (6), ojcu doskonałych klaczy; tu inbred na Whiskey (2).
W tem miejscu mamy dopływ krwi Outsider przez Clarion'n z linii
(lodolphiria, ojca pra-pra-babki (Agnes) Ormondda. Agnes złączona
została z BirdcatćhePwo (11) po Sir Hercules (2) po Whalebone
(1) . Produkt tego krzyżowania, Miss Agnes, doprowadzono do The
Cure (6), po Physycian (21), po Brutandorf (11), po BlacklocPu
(2) , po WhitelocLu (2). po Hambletonian (1). Matka BlacklocPa.
była po Coriander (4), a matka Whifeloclda po Phenomenon (2).
Pra-pra-babka The Curea, Cresida (po Whiskey (2)) była matką
Priam'a. (zob. wyżej), co daje znowu inbred na krew Whiskey (2).
Matka The Cure'a, Morsel, była po Mulatto (5), po Catton (2),
a babka tegoż Linda po Waterloo (1), przyrodnim bracie Flz7/«Zeóone.
Samo już krzyżowanie najlepszych Running-linij fl, 2. 3, 4, 5)
rokowało dobry rezultat. I to jednak nie wystarczało jeszcze, aż
do połączenia Polly-Agnes (po The Cure) z Macaroni (lii po Siceetmeat (21), którego matka Lillipop na Blaćklock’a. przez incest wy
produkowaną została ( patrz wyżej). Widzieliśmy już przy Queen Mary,
ile Gladiator, ojciec Sweetmeafa, posiadał krwi z linii 2, 2 i 3. Nic
więc dziwnego, że Lilly Agnes z odpowiednim ogierem wydała
Ormoude'ii, którego mianują „koniem stulecia44. Nic znajdujemy bo
wiem w całym ,,G. S. B.“ drugiej klaczy, w którejby równie silnie
zespoliły się dziedzicznie jędrność i życie, jak właśnie w Lilly Agnes.

No. 17.
Byerley Turk Marę (Matka klaczy po Carlisle Turk).
W rodzinie tej niema zwycięzcy Derby, tylko 2 Oaks i 3
Leger, t. j.:
Betrayer (N-Zealand D).
Cowslip (L).
Interpreter (2000).

Meteoru (O).
Nectar (2000).
Regalia (O).

Sancho (L).
Saucebox (L).
Sir Modred (N-Zealand D).

*) Tn właśnie zachodzi pomyłka, jaką zrobił zmarły Bruce Lowe (mowa o tein
w przedmowie), którą jednak umyślnie zostawiono, aby świadczyła o myśli ogólnej
autora przy stawianiu samej teoryi. Pra-pra-pra-pra-babka Ornumde'* nie była po Don
Johnie ale po Don Juan’ie, pochodzącym z rodziny 9. Clarion zaś ojciec nie był z li
nii Godolphin’&, ale z rodziny 6, po Sullan'ie (S), od klaczy po Pilho da Pata (12).
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W Anglii rodzina ta znaną jest przeważnie przez PantaZoo«’a;
w Australii przez Yattendoria.’, w Ameryce przez Sir Modred'&, tudzież
przez brata jego Cheviot'&, ojca Rey et Santa Anita, zwycięzcy
ameryk. Derby (1894). Cenną była zawsze krew Pantaloori-A,
powinnaby zaś więcej używaną być do rozpłodu, niż to się w isto
cie praktykuje, ze względu na to, że łączy się doskonale z krwią
TouclistoneA, BlacldockA, StockiceU'a i Melbourne'a. Rodzina ta
bowiem, choć nie pierwszorzędna co do płodności, wydała przecież
kilku wysokiej klasy ogierów rozpłodowych, co właśnie dowodzi,
że, bądź co bądź, podatną jest do krzyżowania z innemi liniami.
Wyhodowany z tej rodziny w koloniach angielskich cenny ogier
Yattendon (własność zmarłego hodowcy, Cox’a) był wybornym re
produktorem („all-round sire“), gdyż pozostawił w Australii, nietylko dwóch wybitnych potomków i reproduktorów zarazem, jakimi
byli Chester i Grand Flaneur, lecz i córki jego dobremi okazały
się matkami. Sir Modred, także jako „best all-round“ zakwalifi
kowany w Ameryce, służyć może za jeden dowód więcej, że dobre
konie z tej rodziny pożądanym być mogą nabytkiem dla każ
dego stada.
No. 18.
Klacz po Old Woodcock (Matka klaczy po Old Spot).
Rodzinę tę, clioć liczebnie wykazuje przewyżkę co do zwy
cięstw klasycznych nad rodzinami 14, 16 i 17, postawiłem tu
jednak po za tamtemi, a to ze względu na ujawniający się w mej
w pewnym kierunku upadek. Znaczna część jej zwycięstw przy
pada na epokę dawniejszą. Oto wykaz:
Elliugtou (D).
Formosa (1000,0, L).

Oriaua (0).
Sir Thomas (D).

Smoleńsko (2000,
D).

Summerside (0).
Wrixy (D).

JFa.ry, ogier z tej rodziny, posiada wprawdzie licznych zwo
lenników, którzy co do oceny rodziny 18 ze zdaniem mcm mogą
się nie zgodzić; od czasu jednak, kiedym się o trafności mego
systemu liczbowego przekonał, doszedłem w obserwacji działalności
Wary do przekonania, że zasługa jego przypadkową jest tylko,
a to skutkiem szczęśliwego połączenia z Penelopą (No. 1); gdyby
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nic ten traf, nazwa tego konia nie znajdowałaby się w tak licznych
rodowodach pierwszorzędnych koni. Cała zasługa jest w tern Penelopy; po za tern bowiem nie znajduję nigdzie przekonywającego
dowodu dzielności Waxy.

No. 19.
Klacz po Davill’s Old Woodcock.
Ze względu na liczbę fenomenalnych koni, wydanych przez
tę rodzinę, potomstwo jej nie miało szczęścia co do zwycięstw
w biegach klasycznych. Znajdzicmy tu 1 tylko Derby i 3 Leger.
Pierwsze (1892) wygrał NA Hugo; przyczem zauważę jednak, że
Isonomy byłby także wygrał z pewnością Derby (1878; w którem zwyciężył Sefton), gdyby był w nim zapisany. Nie znajdzicmy
tu ani jednej zwycięskiej klaczy w Oaks, jako też z linii tej bar
dzo mało klaczy okazało wyścigowe zdolności (z wyjątkiem Plaisanterie i jednej czy dwóch innych). Natomiast dobre bywają matki
w tej rodzinie. Zwycięzcy w Leger są następujący: Ebor 1817;
BereUer 1818 i Gamester 1859.
Pomimo braku powodzenia w klasycznych gonitwach, znako
mite konie z tej linii wskazują na ccnność jej krwi jak: Isonomy,
Yespasian, Monarque, Pedel te (2000), Plaisanterie. Alarm, Sabinus, ClearreU (2000), Surefoot (2000). Ogiery z tej linii są czę
stokroć dobrymi zarówno na torze, jak w stadzie.

No. 20.
Klacz po Gascoigne’s Foreign Horse.
2 Oaks i 2 Leger wygrali następujący członkowie tej ro
dziny: Blue Bonnet (L.), Ghuznee (O.), Jenny Howlet (O.) i 01terington (L.). Prócz tego Lady Augusta i Repulse wygrały One
Thousand Guineas. Linia ta jest żeńską, a zarazem teraz w górę
idącą; w ostatnim tomie „G. S. B.“ jest liczniejszą od No. 15,
16, 17, 18 i 19. Traduc&r (do Nowej Zelandyi imp.) okazał się
tam wysokiej klasy reproduktorem. W Anglii w ostatnich czasach
najlepszymi reproduktorami z tej linii byli: TFmsZow, Strauss, Citadel, Heaume, Hawkeye i Chitabob.
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No. 21.

Moonah Barb Marę of Queen Annę.
Badacze rodowodów znają tę rodzinę głównie dzięki Sweetmeafowi. Podobnie, jak rodzina 20, nie wydała ona dotąd zwy
cięzcy Derby; dajc. w ogóle bardzo dobre klacze; Hippoliia (1790),
Im (1851), Loneli (1885) wygrały Oaks. Charles XII wygrał
Leger (1839). Członkowie tej rodziny nic rozwijają się wcześnie
i nie odznaczają się zbytnią szybkością (Flyer), żaden bowiem
z nich nic wygrał ani jednego z klasycznych krótkich wyścigów.
W Ameryce rodzina ta odznaczyła się przez import, tamże Trariby
(po BlacklockAii), którego nazwisko poza Oceanem położyło bezwątpienia podwalinę do rozgłosu Levity. William Tell po Toućhstone, od Miss Bowe, po Catton, od matki Tranżw/’ego, został
importowany do Australii, gdzie dał Mrc7zer’a, dwukrotnego zwy
cięzcę Mclbourne-Cup i to pod znaczną wagą. Boiardo, po Orlando,
od Miss Bowe. dał w Australii Florence, jedną z najlepszych tam
tejszych klaczy. Wygrała ona A. J. C. Derby, V. R. C. Oaks
i V. R. C. Derby. Zaznaczyć wypada, że tryumfy swe zawdzię
cza ta rodzina w znacznej części połączeniu z rodź. 2. Trariby
był po Blacklock'u (2), po TF7w'7e7oc7c’u. William Tell i Boiardo
byli od Afiss Bowe, po Catton (2), od matki Tranby, po Orrill (8).
Matka Sweetmeat'i\ ma bardzo silny inbred na Blacklocria (2),
a Lonely jest od Anonimy, po StockwelTu (3) (inbred na No. 2
i Blacklock;'ri), od Miss Sarah, po Bon John (2), po Wawerley (2).
Wnieść z tego należy, że klacze z tej rodziny powinny być do
prowadzane do ogierów z silnym iubred’em na Blacklock\\ przez
rodziny 2 i 3.
Krzyżowanie klaczy z rodzin Outsiderów z ogierami, po
chodzącymi (lub mającymi silny inbred) z najlepszych Runninglinij, należy bardzo zalecać. Rodzinę 21-szą należy samą w sobie,
luli z 14, 15, 16, 17, 18, 19 i tak dalej, krzyżować tylko
w razie, kiedy znajdujemy bardzo silny obustronny inbred na ro
dźmy 1, 2, 3, 4, i to najdalej w trzeciem pokoleniu wstecz, jak
to później ma miejsce w rodowodach Barcaldine'a i Domino. W prze
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ciwnym razie, zamiast pójść naprzód, cofniemy się w tył: takie po
myłki zdarzają się nader często — niema bowiem dotąd żadnych
w tym kierunku jasno i stale określonych zasad w hodowli. Że
klacz pochodzi z Outsiderów, to byłoby jeszcze mniejsza; chodzi
tylko o to, aby wyprodukowaną była tak, jak o tern wyżej wzmian
kowano. Widzieliśmy to bowiem w przykładzie z rodź. Agnes, że
linia 16, choć w zasadzie mierna, jeśli połączymy ją z wybo
rową krwią (3), nietylko łączy się z nią prawidłowo, ale nadto
wydać mogła najbardziej fenomenalnego wyścigowca i zarazem
najlepiej zbudowanego konia, jakiego kiedykolwiek podziwiać mo
żna było, mianowicie Ormonde'-A.
Raz, pamiętam, kiedym, oglądając go (było to w Kalifornii
u p. Macdonough) zapytał jednego ze znawców, coby w tym ko
niu poprawić można, usłyszałem charakterystyczną odpowiedź: ,,nie
clicę nic w nim zmienić, ani poprawić, choćby na szerokość mego
palca11. Istotnie byłem tego samego zdania, choć szyja nie wyda
wała mi się arcyklasyczną: natomiast łeb i oko wykazywały tak
nadzwyczajną szlachetność, że piękniejszych u żadnego innego nie
spotkałem konia.

No. 22.
Belgarde Turk Marę (Matka Bay Bolton Marę).
Rodzinę tę Gladiator sławną po wsze czasy uczynił. Pomimo
słabych rezultatów w Derby, Oaks i Leger, linia ta wykazuje istotną
żywotność, o czem świadczą Saint Blaise i Merry Wamp ton. Aż
do czasu zwycięstwa, odniesionego przez Saint BlaiseA (1883),
rodzina ta nie wygrała Derby ani razu. Jej lista klasycznych
zwycięzców zawiera: Saint Blaise (D.), Merry llampton (U.), Catlierine JTayes (O.), Tarantella (11)00), Barcarolla(1000) i Bhoda (1000).
Na wzór innych rodzin Outsider, potrzebuje No. 22gi zasiłku krwi
Running linii; potrzebę tę wyjaśniłem powyżej przez Gladiator'
na przykładzie Queen Mary. Linia ta ma przeważnie charakter
żeński, czego dowodem znaczna ilość dobrych klaczy, jak: Buźce,
Venus (po Sir Hercules), Mrs. Quicldy (po Longbow) i t. d. Buźce
była nader wysokiej klasy; jej matka Yesurienne była po Gladia
torze od Vemis po Sir Hercules (3) po Whalebone (1).
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No. 23.
Piping Peg. (M a t k a. Hobby Marę).

Octarius (1).), Caroline (O.), Cyprian (O.), Songstress (O.),
Ossia/n (L.), co daje rażeni: 1 Derby, 3 Oaks i 1 Leger, jako
wygrane przez tę rodzinę. Solon i jego syn. Barcaldine, pochodzą
także z tej rodziny. W Ameryce znajduje się Duncombe (imp.)
i całe potomstwo linii Gdttopadie. W Australii Splendor (imp.) jest
bardzo obiecującym ogierem; obecnie w stadzie Frank Reynoldsa
dał wybornego konia Jewellefa od klaczy z rodziny
w ogóle
potrzebuje on, mojeni zdaniem, klaczy z inbred’em na Running linie.
Barcaldine jest produktem krzyżowania Solon n (23) z klaczą tejże
samej, co on, rodziny; dzielność jego tłumaczyć można tern, że w ro
dowodzie jego /.najdziemy silny inbred na Blacklocku (2) i BirdcatcheBa (11) po Sir Hercules (2), przyczem jest rzeczą niezawo
dną, że bez takiego wpływu krwi Running, jako przeciwdziałającej
przy łączeniu z Outsiderami, rezultat mnsiałby być miernym. W ka
żdym razie rodzina ta dobrą jest, a powyższy przykład wykazuje,
jak podatną bywa, przy łączeniu z wybitnemi liniami Running1.

No. 24.
Helmsley Turk Marę (M a t k a Rockwood Marę).
Linia ta wykazuje nizki rezultat w klasycznych biegach, licząc
jednego tylko zwycięzcę St. Leger, tj. The Baron'a. Niektóre je
dnak ogiery z tej linii do tego stopnia się odznaczyły, że możnaby
No. 24 do rodzin Sire zaliczyć. Przypominam sobie nawet, że był
czas, kiedy, zgodnie z hodowcą p. Rcynolds’em, obciąłem ją po
mieścić, jako gałąź rodziny 8. W tablicach rodowodowych „Stonehcnge“ w dawnym tomie 1-m „G. S. B“, obiedwic te linie (24
i S) kończyły się na „córkach Bustler a11, tak że można było mnie
mać, że obiedwic klacze były identycznemi. Później wszakże prze
konałem się, że obiedwic te klacze żyły tylko spółeześnie, a pra
wdopodobnie wyhodowano je w jednem miejscu. Jeżeli zapiski
„Lowther Rekords“ są dokładne (popraw. T. I, str. 15), to wzięcie
córki Bustler <\ za córkę llelmsley Tnrlcti nie byłoby tak wielkim
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błędem, ponieważ Bustler był synem Helmsley Turk'a. The JRocktuood Marę (patrz wyżej) była matką Old Lady (własność księcia
of Bolton). Jeżeli wrócimy się do protoplastki 8 rodziny, córki
Bustlefu, od niej zaś cofniemy się znów o pięć pokoleń w linii
żeńskiej, to znajdzicmy klacz po Foxcup, tę zaś złączono z Bay
Boltorfem. Podobnież, wziąwszy do reki Tom 1. str. 33 „G. S. B.“,
znajdzicmy tam znów klacz po Bay Bolton, która wyprowadza
również pochodzenie swe od córki BustleYa. Tak więc przypuścić
wolno, że pierwotne pochodzenie tych trzech rodzin jest całkiem
identycznem. W każdym razie synowie tejże linii, Camel i The
Baron, okryli się wielką sławą: pierwszy jako ojciec Touchstone"a,
drugi StockweWa. Z tejże rodziny odznaczyły się jeszcze: w Anglii —
Old Starling, Pumpkin, Golianna, Mountain-Deer, Claret, Camerino, Young Gladiator, Chippendale; vr Ameryce — wysokiej klasy
Tlindoo: w Australii — New Yarrior (imp.), znakomity reproduktor
i Welcome Yack (Nowa Zelandya), pierwszorzędny koń wyścigowy.

No. 25.
Brimmer Marę (Matka Old Scarborough Marę).
Rodzina ta w klasycznych biegach liczy po jednym zwycięzcy,
mianowicie: Sefton (D.), Bourbon (L.) i Zinc (O.). Zinc, Zeal i AroZ»
wygrały One Thousand Guineas. Z innych koni z tej rodziny za
sługują na wzmiankę Young Melbourne i Siane.
No. 26.
Klacz po Merlin (Matka klaczy po Darley Arabian).
Trudno usprawiedliwić podrzędne stanowisko tej rodziny na
torach klasycznych (1 O., 1 O. i I L.), mało która bowiem roz
poczęła swą działalność od tak znakomitego konia, jakim był King
Herod, jako koń wyścigowy i reproduktor. W roku 1821 wygrała
Augusta Oaks i Two Thousand Guineas; 1841 Coronation (D.),
w 1854 Kniglit of Saint George (po Birdcatch&r) Leger, a 1859
Promised Land Two Thousand Guineas. Rodzina ta będzie zawsze
ważną dla badacza, ponieważ wydała King Herod’a. Powody, dla
których linia męska po King Herod zic w znacznej części wygasła,
4*
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wyjaśnione zostaną poniżej, w rozdziale, poświęconym wyłącznie
reproduktorom.
No. 27.
Spanker Marę (Matka jednej z Byerley Turk Marę).

1 Derby i 1 Leger, mianowicie: Pero Gomez (I).) i Phosphorus (L.); Afay T)ay (1834) i FirebranA (1842) wygrały One
Thousand Guincas. Enthusiast (po Sterliny) i Saunterer pochodzą
z tej, skądinąd małoznacznej rodziny, zależnej, jak wszystkie ro
dziny Outsider, od innych, tak Running jak Sire, rodzin.
No. 28.
Klacz po Place’s White Turk (Matka Coppin Marę).

Emilius (1>.) wsławił tę rodzinę, którą zresztą, prócz JT/pc/s
(O. 1825), Imperatora, Actaeon'a, Dalesmanhi, Barltillon, i kilku in
nych, nic znakomitszego nic wydala. Emilius był jedynym pra
wdziwie wysokiej klasy z tej linii reproduktorem. Pozatein rodzina
ta zdaje się być na wygaśnięciu, tak że w ostatnim tomie „G. S.
B.“ znajduje się kilka zaledwie z jej przedstawicielek.

No. 29.
Natural Barb Marę (Matka Basset Arabian Marę).
Jedno Oaks (Lwndscape) i dwa St. Leger (Ashton i Bowton).
I ta rodzina skłania się ku wygaśnięciu. W Australii znaną jest
więcej pod nazwą linii Lady Emilie. W ostatnich czasach jednakże
kilka znajduje się nazw nieco wybitniejszych z tej rodziny, jak:
Bcpriene, Pardon i Queeris llead.
No. 30.
Klacz po Duc de Chartres’ Hawker.
Dwa Derby, wygrane przez dwóch rodzonych braci, Arcltduke i Parts (po Sir Peter). Slamforda i Delpini wymienić należy,
jako więcej znanych z tej linii, zresztą słabo dziś reprezentowanej.
Stamford, Arćhdulte i Paris — wszystkie były z jednej matki
Horatia (po /<c^.se’ie), doprowadzonej niejednokrotnie do Sir Pe
tera. Parts był dziesiątym płodem tej klaczy; pomiędzy jednem
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zwycięstwem w Derby, a drugicm upłynęło pięć lat, a Paris był
dziesiątym źrebakiem po Sir Peter.
No. 31.
Dick Burton’s Marę (czas e m Barbe Marę z w a n a).

Jeśli i ta rodzina czystego jest istotnie pochodzenia, to za
wiodła oczekiwania. Jedynymi zwycięzcami byli: Butler (L. 1780)
i Fazzoletto (2000, 185G). W późniejszych latach wydała kilka do
brych koni, jak: Cape Flyaway i wyborną klacz Canezmi po Mel
bourne (%), od klaczy po Velocipede (3) po BlaćklockAy (2).
No. 32.
Barb Marę (Matka Dodswortha).

Jak w poprzedniej linii, tak i tu czystość pochodzenia pozo
stała bez rezultatu, gdyż w dziejach rodziny tej jedna tylko Nike
(po Ale.randcr) wygrała Oaks (1797). Z późniejszych koni bardziej
znane są: Caster. Barbarian. Fitz Gladiator i Arthur Wellesie//.
Nasuwa się wątpliwość, czy ostatnie 3 numera (29, 31 i 32) są
rzeczywiście wschodniego pochodzenia. ( )d czasu zaprowadzenia
hodowli koni wyścigowych, znajdowali się zawsze hodowcy, lekce
ważący z zasady rodowody: taki więc hodowca mógł bez namysłu
podać w rodowodzie, że ta np. lub owa klacz, pochodząca już
z pierwotnego krzyżowania z importowanym wschodnim ogierem,
jest czystej krwi arabką. Dawniej ludzie pod tym względem mniej
byli ścisłymi; błąd taki mógł się nawet wkraść bezwiednie.
No. 33.
Siostra Honeycomb Punch.

.Jeden tylko zwycięzca Derby, Sergeant (1784). pochodzi.z tej
linii. Znanym tu jest jeszcze Dangannon. Zresztą rodzina ta pra
wie całkiem wyginęła.
No. 34.
Klacz po Hautboy (Matka Coneyskin’s Marę, praprapra
batka Hutton s Daphne).

Antonio (1819) i Birmingham (1830) wygrali Leger dla tej
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niezbyt wybitnej rodziny, a ostatniej z pomiędzy tych, które wy
dały zwycięzców w biegach klasycznych. Zresztą wszyscy klasy
czni zwycięzcy należą do wyżej wymienionych, a odpowiednimi
numerami (od 1 do 34) oznaczonych rodzin (z wyjątkiem Allabacidia, pierwszego (?) tryumfatora w Leger, którego rodowodu w ,,G.
S. B.“ nie umieszczono). Prócz tego jednakże mamy znaczną ilość
znanych koni angielskich, amerykańskich i australskicli, pochodzą
cych z linij, które nigdy nie wydały w Anglii klasycznego zwy
cięzcy, a których protoplastki, pomimo to, znajdują się w ,,G. S. B.“
Ta okoliczność była powodem, że podałem tu i podciągnąłem pod
system liczbowy także konie z następnych rodzin, którym nadałem
również odpowiednie numera.
No. 35.
Klacz po Bustler (Matka Byerley Turk Marę, babka
Bay Bolton Marę).

Można przypuszczać, że klacz ta, w tytule wymieniona, jest,
identyczną z klaczą po Bustler, matką klaczy po Byerley Turk,
a protoplastką rodziny 8.
Ze względu jednak, że na identyfikowanie to nie posiadamy
dostatecznych dowodów, należy przyjąć ją za linię osobną. Ze
znanych koni należą do niej: Haphazard, Bustard (po Castrel),
Newcou/rt, Consul, Battledore i Le Mitrechcd.

No. 36.
Klacz po Curwin’s Bay Barb.
Od tej klaczy pochodzi Economist, jedyny wybitny koń z tej
rodziny. Był on synem Whisker1*. (1) i Floranthe po Octaman (8),
po Stripling (2); ten zaś po Pkenomenon (2). Fakta te są znów
jednym dowodem więcej, że i tu, jak w tylu innych Outsiderliuiach, należy zasilać się krwią z rodzin 1, 2. 3 i 4.

No. 37.
Siostra Old Merlirfa.

Dr. Syntax i Little Bad Roser pochodzą z rodziny tej, bę
dącej na wygaśnięciu.
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No. 38.
Thwaifs Dun Marę.

Oprócz Pot-8-os, nic można znalcść w tej rodzinie żadnego
wybitnego konia. Jedyny ten fakt świadczy raz jeszcze o dziel
ności Eclipsea, jako reproduktora. Klacz Thwaifs Dun Marę, są
dząc po jej maści, nie była pewnie czystej krwi.
No. 39.
Bonny Black (o d k 1 a c z y p o perski m o g i c r z c).

Niepodobna było znalcść ani jednego konia z tej linii, któ
ryby się w Anglii odznaczył, oprócz Splendory, wywiezionej do
Australii, gdzie wydała dobre produktu, mianowicie Dayworth'& (po
Yattendon), konia wysokiej klasy.

No. 40.
Royal Marę (M a tka Brimmer Marę).
Dobry koń Boston (ojciec Lcxington'-A, Anier.) od klaczy tej
pochodzi.
No. 41.
Grasshopper Marę (Matka klaczy po Bartleys Blind
Horse).
Od klaczy tej pochodzą: Bagot i Portrait.
No. 42.
Spanker Marę (Matka klaczy po Pulleine’s Arabian).

Oiseau. Cestus i Thcobald pochodzą z tej rodziny.

No. 43.
Natural Barb Marę (dar cesarza Marokańskiego).
Balfe i Underhand należą do produktów tej linii.
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Klasyfikacya Rodzin.

Poprzedni rozdział zawierał szczegółowe dane o wszystkich
rodzinach końskich, każdą poszczególc specyalnym oznaczywszy
numerem. Wykazano w nim zatem istotną podstawę systemu liczbo
wego. W t e m m i e j s c u z a ś p o dzieli m y wszystkie t c r odziny na 3 główne kategorye, mianowicie: Running,
Sire i Outsider.
Dzięki stanowisku jakie zajęły w poczcie zwycięzców rodziny:
1, 2, 3, 4 i 5, nazwałem je Running, czyli biegające. Jak
wyżej pokazano, No. 1 wygrał 42; No, 2— 44; No. 3 — 42;
No. 4 — 38, a 5 — 24 wyścigów klasycznych. Po nich idą Nra
6 i 7; pierwszy z nich z 17-ma, drugi z 14-ma zwycięstwami.
Zwycięstwa, odniesione przez No. 6, zaliczają się do dawnych
czasów; w ostatnicm pięćdziesięcioleciu (prócz Musjid (D.) 1859)
nie było w tej rodzinie klasycznego zwycięstwa; nie zasługuje ona
zatem, by ją wśród rodzin Running pomieścić. Podobnie No. 7
nie był od czasów West Australian’a, (1853) notowanym w wy
ścigach klasycznych, po za Donovan’em (D. i L.).
Na miano Sire zasługują bezspornie No: 3, 8, 11, 12 i 14;
wszystkie bowiem prawie pierwszorzędne ogiery rozpłodowe, po
cząwszy już od Eclipse'&. i po nim, pochodzą, albo wprost z tych
pięciu rodzin, albo też ojcowie ich lub matki od tychże rodzin się
wywodzą. W razie pozornego wyjątku od tej zasady, pokaże się
jednak, że ojciec, wyprodukowany inaczej, wykażę w takim jedy
nie wypadku powodzenie jako reproduktor, jeżeli z klaczami z rodzin
Sire. został połączony, lub też jeżeli rodowód jego najdawniejszych
przodków silny imbred na rodziny te przedstawia. 1 oto znów
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oczywisty dowód, że znakomite ogiery rozpłodowe bez pomocy linii
Sire istnieć nie mogą.
Dla jasności i przejrzystości w oryentowaniu się co do ilości
rodzin Sire w rodowodach, zaznaczamy w całej książce nuinera
reproduktorów, z tychże rodzin pochodzących, tłustym drukiem.
Cyfry, pochyłym drukiem wyrażone, odnoszą się do pięciu rodzin
Running. Poza temi dziesięcioma liniami, wszystkie pozostałe zali
czamy do rodzin Outsider, oznaczając je za pomocą zwykłego
typu czcionek.
Stąd jednak wnioskować nic należy, aby Outsidery żadnej
w rodowodach nic odgrywały roli. Przeciwnie, znaczną ilość feno
menalnych koni wyścigowych zaliczyć wypada w linii żeńskiej do
tychże rodzin: w takim jednak wypadku przekonywamy się zawsze,
że zachodzi tam nader silny inbred na właściwe rodziny Running,
lub Sire. Nie zuajdziemy, w poczcie koni wyścigowych tego stu
lecia. ani jednego, któryby powstał wyłącznie z inbrcd’u na linie
< hitsiderów w swych trzech najbliższych pokoleniach, a nie posia
dał od przodków silnej przymieszki krwi Running lub Sire. Nie
jasność pochodzenia każę wnosić, że wyprodukowanie uległo licznym
krzyżowaniom z nierasową krwią, zanim konia w „GL S. B.“ po
mieszczono; jeśli zaś rodziny takie w dalszcm następstwie krzyżo
wano znów pomiędzy sobą, bez zasilania krwią szlachetną, to zau
ważymy w nich powrót do typu pierwotnego, t. j. np. kuców, koni
flamandzkich lub koni zaprzęgowych.
Prawo to natury stosuje się w równej mierze i do czystych
linij Running (1, 2, 4). Choć doskonałe na torze, to jednak,
jako ogiery rozpłodowe, w razie inbredm w jednej rodzinie, wykażą mierność w stadzie, jeśli nie będą ożywiane krwią 3, 8, II.
12 i 14. Taki bowiem inbred wyrodziłby znów w potomkach
skłonność do powrotu ku pierwotnemu, t. j. czysto wschodniemu
pochodzeniu. Jeżeli więc żaden z dzisiejszych hodowców czystej
krwi koni wyścigowych nie łączyłby swych klaczy z ogierami
czysto wschodniej krwi, to strzedz się powinien tak samo ogiera,
wykazującego w kardynalnych liniach rodowodu silny inbred tylko
na same rodziny 1, 2, lub 4.

BoberTeam - 2019

58

Bruce Lowe. Hodowla koui wyścigowych podług systemu liczbowego.

Zapatrywanie to prowadzi do logicznego wniosku, że przedzi
wne zalety krwi Sire, nadające rodzinom, z nich idącym, wartość
nieoszacowaną, stanowczo utrwalają się i ukrżepiają przez krzyżo
wanie w tych tylko rodzinach. Poniżej przekonamy się, że uicledwic wszystkie wybitne ogiery rozpłodowe w „Gr. S. B.“ pomiesz
czone, z tego ostatniego rodzaju krzyżowań powstały.
Każdy badacz rodowodów rozumie, że w dawniejszym okresie
hodowli koni wyścigowych angielskich, niepodobna było znalcść
tyle pierwiastków krwi Running lub Sire i nigdy w tak wielkiej
ilości, jak dziś. Dziś zwykłą jest rzeczą, jeśli w rodowodzie scho
dzą się potomkowie tych samych rodzin. W tern miejscu nacisk
położyć należy, żeby hodowcy dzisiejsi coraz większą uwagę zwra
cali na dawne nazwy niektóre, należące do pereł ,,G. 8. B.“,
jakiemi są przed innemi: Ećlipse, Blacklock, Whalebone, lub Sir
Hercules.
Przeważna ilość hodowców do dziś dnia zamało zwraca uwagi
ua atawistyczne odbijanie się koni w hodowli ku odległym przod
kom co do cech i oznak charakterystycznych, a także budowy
praojców. Przyczyna tego leży może w niedość obfitem przecho
waniu się dawnych wizerunków przeszłych znakomitości ua torze
i w stadzie, co jest niezbędnem w tego rodzaju badaniach i po
równaniach. Na poparcie tego przytoczę fakt z mego życia. Bawiąc
w Anglii (1882 i 1883) zwiedzałem wszystkie prawie stada i — nie
chwaląc się — wszędzie bez trudności oznaczałem takie a takie
prądy w krwi i pokrewieństwa w klaczach, kierując się pod tym
względem tylko wprawą oka, t. j. obserwując powierzchowność
i maść. Przeglądając stado Burghley Paddock, a określiwszy już
pochodzenie wielu klaczy, zagadnięty zostałem przez właściciela,
czy byłbym w możności oznaczenia pochodzenia klaczy skarogniadej, którą mi wskazał. Odrzekłem, że klacz jest za młodą, by mogła
być córką I Vild-Dayrell'•&, ale pochodzi prawdopodobnie od jednego
z jego synów. W samej rzeczy okazało się, że pochodziła od
jednej z klaczy po Wild-Dayrell'u, ale skrzyżowanej albo z czy
stym arabem, czy też z synem araba niedawno importowanego. Do
wodzi to, jak niełatwą jest rzeczą zatracić cechy rodzinne w koniu.
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Wielu z potomków TIW-D(iyre/Z’a, jakie dawniej w Australii
i Anglii widziałem, posiadało maść i cechy charakterystyczne, do
tejże klaczy podobne. Niejaki p. Simeon Reed, jeden z mych
kalifornijskich znajomych, wpatrując się w kopie, jakie miałem ze
sobą, zdjęte z portretów znakomitych koni, przyszedł do przeko
nania, że na mocy rozpatrywali się w tym kierunku i badań,
otwarłoby się nowe studyum dla hodowców. Daje to możność poró
wnania koni dzisiejszych z końmi przeszłości. Bacznem, a trafiłem
spojrzeniem obdarzony hodowca, umie tym sposobem dopatrzeć,
który z przodków odbił się najmocniej na potomku. Nasuwa się tu
uwagi godne spostrzeżenie, właśnie na mocy badań podobizn da
wnych oparte, że od czasów Eclipse''& aż do dziś, potomkowie ro
dzin Sire, lub takich, które mają silny inbred w tym kierunku,
przewyższają inne konie wspaniałością postawy.
Dla znawców i sumiennych, a pamięcią oka obdarzonych ba
daczy, dość będzie na poparcie twierdzenia tego wymienić następujące konie, znane z portretów: Marsko (8), Eclipse (12), Sedbury
(12) (koń niezwykłej piękności), Pot-8-os (38) po Eclipse (12), po Mar
sko (8), po Sąuirt (11): podobnie Gohawna (24) po Eclipse (12): Ortńlle. (8), Walton (7) po Sir Peter (3), Whalebone i I17iis/rer (1) od
Penelopy po Trwnpator (14) po Conductor (12), Tramp (3), Filho
da Puta (1.2), Sułtan (8), Emilius (28) po OrmUe (8); Lottery (11)
po Tramp (3), Memnon (11), Mameluke (3) po Parlisan (1), Venison (11) po Parlisan. Birdcatćher (11), Touchstone (14), Macaroni
(14); The Flying Dutchman (3), Yelocipede (3), Melbourne (1)
po Hwnphrey Clinker (8) z matki po Cervantes (8): Kingston (12),
Stockwell i Rataplan (3), Blair Athol (10), po Stockwell (3) od
Blinie Bonny po Melbourne (p. wyż.); Adnenturer (12), Weatherbit
(1.2), Newminster (8), Saint Simon (11), lsonomy (19) po Sterling\i
(12) z córki Stockwella; Galopin (3), ITampton (10) z Lady
Langden po Kettledrum (3), po Rataplan (3); Sterling (12) po
O.rford (12); Fanonius (3), Kingcraft (11), Ayrshire (8), Ormonde
(16) z klaczy po Macaroni (14); Melton (8), Isinglass (3), Springfield (12). W Ameryce: Leamington (14), Leximgton (14), American
Eclipse (3), Tammany (14), Salwator (12), Australian (11), Jf«-
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xim (12). W Australii: Sir Hercules (3), Maribyrnong (3), Richmond
(3), Tros (12), Yattendon (17), po Siir Hercules (3) z klaczy po
Tros; Grand Flaneur (14), Chester (8), Australiom Peer po I)arebin (14) z matki po Macaroni (U); Musket (3) po To.rophilile (3).
Wszystkie tu wymienione konie odznaczają się estetycznie
pięknemi formami zewnętrznemi, przy męskiej sile i okazałości.
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Co do rozpłodowych ogierów (i w ogóle wszystkich koni wy
ścigowych), to zastosować do nich można znane orzeczenie, że:
„wielu jest powołanych, lecz mało wybranych11. W samej Anglii,
wobec prodnkeyi rocznej ogierów-roczniaków, dochodzącej do
cyfry przeszło 1500, możnaby na palcach nieledwie wyliczyć re
produktorów pierwszej klasy. Przyczyna stosunku takiego leży także
w tern, że nic dla wszystkich otwiera się odpowiednie pole do po
pisu, żaden bowiem z hodowców, produkując roczniaki, na sprzedaż
iść mające, nie. zadowolili się ogierem rozpłodowym 111-ej lub IV-ej
klasy. Wynikiem tego bywa, że wyborowe klacze doprowadzane
bywają tylko do najbardziej rozgłośnych reproduktorów, ogierom
zaś, zakwalifikowanym jako Outsidery, dostają się klacze 111. IV,
lub V klasy. Jakkolwiek prawdą jest, że niezwykłe powodzenie
na torze, połączone z piękną budową i zdrowiem, są przedewszystkiem wymagalne dla reproduktora, nie można stąd jednak na pewno
rokować dlań powodzenia w stadzie. Raz jeszcze w tem miejscu
wspomnimy o The Barb w Australii i Gladiateur w Anglii; obadwa
pierwszorzędne na torze, w stadzie zawiodły. Mnóstwo natomiast i
znalcść. można przykładów, gdzie średniej wartości konie wyścigowe |
wykazały pierwszorzędną wartość w stadzie. Pod tym względem
rada jest trudną; żaden bowiem hodowca nic zecbce mieć ogiera,
nie mającego rozgłosu na torze, jeśli tenże poprzednio nie poka
zał w praktyce zdolności w stadzie, i zawsze będzie wołał łączyć
klacze z rozgłośnym zwycięzcą Derby lub St. Leger, mianowicie,
jeśli tenże, na poparcie szlachetnej krwi, posiada piękną budowę,
temperament i zdrowie. Nawet i wtedy jednak, pomimo tych wszyst
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kich przymiotów, połowa powodzenia zależeć będzie od właściwego
doboru klaczy dla niego. Tym sposobem ogiery III lub IV klasy
używane bywają przeważnie tylko do hodowli koni pół-krwi, dla
tego, ponieważ nie miały szczęścia do odpowiedniego połączenia.
Jeśli koń budową swą i działalnością na torze nas
za da walni a, najbliższym krokiem przy doborze reproduktora jest
to, by pochodził w męskiej linii wprost od Darley Aral)ian&. Jak
kolwiek bowiem niemało było pierwszej klasy reproduktorów z dwóch
drugich linij, tj. z Byerly Turk'a i Godolphin Bark u (innemi słowy
King IIerod'a i Ufatchemty, to jednak linie te, jak w rozdziale 111
na właściwem widzieliśmy miejscu, powoli zanikają, a utrzymać
się zdolne są jedynie w razie krzyżowania z klaczami, mającemi
silny inbred na Eclipse a. Przypomnę znów, com rzekł na innem
miejscu, że nie wydajc mi się prawdopodobnem, aby wyższość
pierwszej linii wyłącznie była zasługą Darley Arałritvri&\ mniemam
bowiem, że wybitne stanowisko przypadłe linii tej w udziale, dzięki
niezwykle szczęśliwej kombinacja linii żeńskiej w rodowodzie jEcilśpse’a. Użyłem tu z rozmysłem wyrażenia „niezwykle szczęśliwej",
zważywszy, jak rzadkiemi jeszcze w owych czasach były konie, na
leżące do rodzin Sire (3, 8, 11, 12 i 14). Trudno znalcść w owych
czasach drugiego konia, podobnie jak on. pod tym względem upo
sażonego; co zresztą i dziś nic codzicń się trafia. Tabela w końcu
dzieła pomieszczona, wyjaśni dokładnie stanowisko względem siebie,
przez owe trzy wielkie, męskie linie nawzajem zajmowane
).
*
Tabela,
oprócz wykazania stosunku wzajemnego tych trzech męskich linij,
podajc liczby zwycięzców w roku 1893, a zarazem obliczenie war
tości pieniężnej sum, wygranych na angielskich torach wyścigowych
przez potomków lini j męskich Eclipse n, King Herod’a i Matcheniii.
Komentarzy dalszych tabela nic potrzebuje, mówiąc sama za siebie.
Porównywając rodowody Eclipse a, King Herod'a i Mnichem'a, po
staram się wykazać, jakim sposobem i za pomocą jakich kombinacyj
krwi osiągnięto rezultat tak niezwykły. Załączone rodowody Ecli*) Czytelnik przypomina sobie, że na wstępie w odezwie wydawcy Allisona,
pomieszczono list zmarłego Bruce Lowe do tegoż, z którego okazuje się, że tabele le
ułożył właśnie p. Allison (International Horse Agency and £xcliange, London).
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pse'& i jego dwóch wielkich współzawodników w stadzie., oznaczyłem
według mego systemu liczbowego. Eclipse jednak, tak na torze. jak
w stadzie: „Eclipse pierwszy, reszki nigdzie1*.
Tabela rodowodowa King HeroTa wyjaśnia, że (prócz u <'lumsley 11) nie ma tam krwi Sire; stąd pomiędzy potomkami jego
wtedy tylko widzimy pierwszorzędnych zwycięzców. jeśli doprowa
dzono doń. klacze, pochodzące albo wprost z linii 3. 8, 11, 12, 14.
albo mające w żyłach swych krwi tej podostatkiem. W braku krwi
Sire, miano dla niego do wyboru klacze z najlepszych linij Iiunning, aby go i pod tym względem uzupełnić.
W tabeli, pomieszczonej na następnej stronie, gdzie przyto
czono najgłówniejszych jego potomków, znajdują się tylko rodowody
matek (dla uniknięcia nużącego powtarzania jednej i tej samej na
zwy: King Herod); z danych tamże wzmocnić się może bardziej
jeszcze przeświadczenie o słuszności twierdzenia., że czuć w nim
wyraźną zależność od wszelkich prawie pierwszorzędnych rodzin:
1, 2, 3, 4, 8, 11, 12 i 14.
King Herod wydał prócz tego dobrych synów, którymi są:
Bagot (41) od klaczy po Matchem (4), Florizel (ó) od klaczy po
Cygnet (6) po Godolphin Barb: Fortitude (4) z klaczy po Snop
(1); Rovcr później Tom Tug (1) od Legazy po Young Snip (i) z matki
Snapa (1) po For (7) i t. d.
Powracając raz jeszcze do tabeli, przekonamy się z niej, że
klacze, najmniej zasobne w prąd krwi Sire (Teresa i Miss llamsden),
posiadały natomiast duży zasób krwi Running i że potomkowie ich
Calash i IYoodpecker mieli powodzenie tylko w razie połączenia,
się z mocną dozą krwi Sire, jak np. syn pierwszej Saltram Ipo
Eclipse, 12) i Misfortune (3), matka BuzzarTu (po Woodpecker,
1). Należy się teraz słów kilka ogierowi Matchem (zob. rod. str. G6)
wykazującemu również niedostatek krwi Sire.
Przewaga jego nad King Herod'ma tłumaczy się. pochodzeniem
wprost, od jednej z najlepszych rodzin Running (4); ponieważ jednak
rodowód wykazuje niedostatek inbred'u na tęż rodzinę, przeto, również
jak King Herod, potrzebował połączenia z rodzinami 7, 2, 4, 3,
8, 11, 12, 14. Jeśli uznamy prawdę, że ogier, któremu w trzech
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KING HEROD. (26)
I Eclipse (12, 8, 11).
Córka (39)
| Brilliant po ('rab (9) po Alcock Arabian.
I Córka .
Klacz po Shepherd’s Grab (4) po Crab (9)
I po Alcock Arabian.

.”
”,
( Snap (1) po Snip (9) po Childers.
Angelica(3). . . .
... .
/ Rcgulus(ll) po Godolphin Barb.
'
’1 Córka Bartletfs Childers'a (6).

n

IMchnl
*- \

a

'

(

Najlepszym jego synem był Sir
Peter Teazle od ki. z linii (3).
11 Blank
(15)
numK (IO)
1 l CórkaRegulus’a(ll) Drngirn znakomitym potomkiem lligldlyera był Traveller z klaczy z (11) rodziny.

Miss Ramsden (7>

|
)
I
'

ti

Cade (6) po Go
dolphin Barb.
Córka Lonsdale
Bay Arab’a.

Matchem (4) po Caile
(fi) po God. Barb
CórkaReguhis’a;.11)
ten po God. Barb

Brak w nim krwi Sire;
potrzebował jej silnego
dopływu, który znalazł
w matce swego znakomi
tego syna Buzzard'a (3).

Whiskey był po Saltram (7)
po Eelipsie (12, 8, 11).

„
| Eclipse (12, 8, 11).
Frenzy (2) ....•!
I Córka Engineer'a (36).

s
« ( Snap (1) po Snip (9) po Childers (0).
Jemima (8) .
| Matchem
po Cade (6) po God. Barb.
| córka . j Córkft Keg|1|us-a

Rarity (3) .

| Mathem (4) po (ładę (6) po Godolphin Barb.
s
>
ł Snap (1) po Snip (9) po Childers (fi).
| bnaptiragon , |<l. po Regnlus (11) po Godolphin Barb.

ł?
n
Proserpine (12,
8, 11), siostra
Eelipsea

Tam gdzie spotkamy nazwisko Eclipse’a, przy
taczać zawsze będę trzy liczby: jego matki
(12), ojca (8) i dziadka (11).

Justico
»
. » [ Snap (1) po Snip (9) po Childers (6)
Curiosity (3)
Be]seaJ Regulus (11) poGodolp. Barb był rodzo
[ Atibs tscisea^ córkaBartlett’sChilders’a(6) nym bra
tem Faitb.
5*
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Matka
Bagot
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Sinndrio-on (3) ( Snap (V p0 Snip
po Ohildere (6)anaparagon (s; ( Klacz po Kegnlus () |) p0 Godolphin Barb.
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') Poprzednio wspomniałem, że jest pruwdopodobneiu, że Grey Royal, prababka Hartley’s Blind Horse,
jest identyczną z rodziną (11), która się daje aż do Sedbury Royal Mare doprowadzić. Fakt, że słynna Gkiritess
jest produktem inbrcdu na Hartley’s Bliud Horse i żc ta krew do Matchein się nadnjc, jest jeszcze stwierdze
niem mego zdania.
'
W’. A.
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ECLIPSE (12, 8, 11).
I Eocust po Crab (9).
1 Klacz po Cade (fi) po Godolphin Barb.

Laura

EC LIPSE.

__________ S p i I e t ta (12).
M a rs k o (8).
Motłier Western.___________ Regulus (11).____________________Córka Kutton's Blacklygs.____ Sguirt

i

Soldier
(słynny wy
ścigowiec)

’
f Dinar (10) po Godolphin Barb.
Córka (9)............
( starling.
' G01Ka- • • • l Klacz po Godolphin Barb.

Frenzy

»
[ Engincer (36) po Sampson 4- po Blaze 4- po
Córka (2). :
Childers (fi).
| Klacz po Blank (15) po Godolphin Barb.

Miss Hervey
watka Haphazard’a

»
/ v fndo/ji (Cade(6) poGodolphinBarb.
Clio (35)..............
‘
1 Uatka Matchenfa (i).
I Klacz po Starling (28).

King Fergus

»
( Black and AU Black (7) po Crab (9).
Polly (fi)................. * p
f Tartar 4- po Partner (9)
l • y • • • i Klacz po Starling (28).

Don Quixote

„ ".
.
... ( William’s Forester (2) po Forester 4GreoanPnue.es (9) ( K|acz p£) (!oa)itio„ ^t*4- p0 Qod. Barb.

Alexander
Volunteer,
Mercury,
Queen Mab

”
| Tartar 4- P° Partner (9).
Córka (9).............. .
( Mogul (15) po Godolphin Barb.
’ 1 ! ’ t Klacz, po Śwcepstakes.

Joe Andrews

”
Amaranda (4J,

Sargeant
(Derby 1781-j
Saltram
(Derby)
Annette
(Oaks)

Y. Eclipse
(Derby 1781)

Pot-8-os

( Oinnium (9) po Snap (1).
( Blank (15) po Godolphin Barb.
1 Clouay. , Klncz po Crab

o
Asnasia (33).

1 King Herod (26).
. 1
( Blank (15) po Godolphin Barb.
U°liS 1 Helen 1 SPectator
,
'
( Klacz po Godolphin Barb.
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' ' •

/ SnaP
P° SniP (l5) P° cl'i,(ler8 (*’)•
l Klacz po Regulus (11) po Godolphin Barb.

'lłac

„
j SpectatorflJ ’ Klaez
Partuer (9).
Juno (>). . <
( uinnk (15) po Godolphin Barb.
1 lloratia . . ( K)ac7 pn childers (6)
”
[ Sportsman 4- P° Cade (fi) po God. Barb.
Sportsmistress. . .
< Oroonoko (6).
1 Golden Locks ’ Rlacz pQ
(())
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pokoleniach wstecz niedostaje krwi Sire, powinien się łączyć z kla
czami z tejże krwi, to logicznem następstwem prawdy tej będzie,
że ogier, tak zasobny w krew Sire, jakim był Eclipse. nie wy
maga jej w klaczy, a da pożądane rezultaty z klaczami Itunning,
a nawet Outsider.
Poprzedzająca tabela, potwierdza, to zapatrywanie. Spis potom
ków obojga płci Eclipsea ułożony tu został podług ich odznacze
nia się na torze i w stadzie. Nic trzeba jednak z tego wyprowa
dzać wniosku, że Eclipse wcale dać nie mógł zwycięzców w po
łączeniu z klaczami z rodzin Sire. Tak więc Everlasting (matka
Skyscraper\\ i Goldfincli a) należy do rodziny 3 z klaczy po Snap (1)
i Miss Belsea po llegulus (11). Pomimo tych wyjątków najlepsze
jednak rezultaty dał Eclipse z klaczami z linii 1, 2, 3, 4, 5 i z kla
czami Outsider, z których wydał kilka (np. z rodziny 9) wybor
nych koni.
Badacze rodowodów zwykli doprowadzać te trzy męskie linie nie
dalej jak do Eclipse^, King Heroda i Matchema, jako sobie wzajem
prawic spółczesnych, a przytem głównych przedstawicieli swych liuij;
to było powodem, że wybrałem rodowody ich, jako próbę mego sy
stemu liczbowego, a nie to. że mój system do nich się właśnie do
brze nadaje. Korzystncrn wielce a zarazem ciekawcm będzie, grun
towne zbadanie wykazu powodzeń wszystkich tych trzech ogierów;
zobaczymy tam dziwną regularność w układaniu się cytr, co wyka
zuje, że liczby, reprezentujące rodziny, łączą, się najskuteczniej
z takicmi liczbami, których brak im samym w rodowodzie, a bez
których dobrych koni wyprodukować niepodobna. Poprze to znów
zasadę łączenia przeciwieństw (patrz zakończenie rozd. I-go).
Zastanawia również, jak często w pierwszorzędnych dawnych
rodowodach spotkać można nazwę Snap (1), co poruszył już Col.
Cpton w dziele swem „Newmarket and Arabia". Był to koń zna
komity, a jednak linia jego męska wygasła, czego brakowi spo
sobności przy takim koniu przypisać chyba nie można. Temu sa
memu losowi uległ spółczeSny Eclipse'a także słynny koń
Goldfinger (1). Nigdy, jak i Eclipse, nie był pobitym; tak, iż na
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leży żałować, że obadwa te konie nigdy się w szrankach nic spo
tkały. Zapewne i Goldfinger dość miał sposobności, aby pozostawić
potomków, a jednak nie miał ani jednego wybitnego, choć długo
żył. Dlaczego? Bo tak u ojca jego S««p’a. jak w następstwie
u niego samego, znajdujemy brak liczb Sire w rodowodzie. Powra
cając tu do Matchenra (str. 66), zauważymy zaraz z początku szczę
śliwy traf co do połączenia, z którego powstał (Jonductor (12);
dla niego znów szczęśliwie wybrano matkę TrumpatoPa (14). Po
czątkowe to szczęście wzmocniło byt dalszy linii męskiej Godolphin
Bari a; połączenie zaś Trumpator'a z Prunella (1), utrwaliło ją sku
teczniej jeszcze. Zważywszy wybitne stanowisko w starych rodo
wodach, zajmowane przez Wlialebonea i jego rodzeństwo, zobaczymy
jakieh rodzin krew w nich płynęła. Mówiliśmy już o wybitnej za
lecie Snap'a pod względem ilości dawania klaczy znakomitych, jak:
Angelica, Curiosity, Elfrida, Jlyaena, Lisette, Papillon, (Matka
&'r PetePa'), Promise (matka PruneU'\} i t. d.; razem około 60 kla
czy w tomie I „Gr. S. B.“ wywodzi się od niego. Powtarzać zby
teczna, że był to koń, już z samego rodowodu znakomity; pocho
dził bowiem ze strony matki z wybitnej linii Running (No. 1).
a ojciec Snip (9) był synem ChilderPa (6). O ile dziś zbadać
można, Snap był produktem pierwszego skrzyżowania rodziny 7-ęj
z linią Darley-Arabian a. Aż do chwili, kiedy dwie te linie, znów
się połączyły przez Wazy i Pot-S-os z Penelopą i Prunella (co wy
dało Whalebone'a i Parasolka), nie znajdujemy krzyżowania w tych
rodzinach (prócz GoldfingePa'), zasługującego na wzmiankę. W krwi
TJ'7?fl7e&owe’a połączyły się, jak się zdaje, najlepsze pierwiastki, znaj
dujące się w „G. S. B.'Ł. Matka jego, Penelopą, była z rodziny 1;
ojciec jej zaś Trumpator z 14-ej, po Conductor (12), był wraz
zl^zdwsem (11) najlepszym przedstawicielem linii Godolphin Barb.
Matka Penelopy, Prunella, jest po Highflyer, którego babka jest
córką Ilegulusa (11): Highflyer (13) był. z wyjątkiem syna swego,
Sir Peter Teazle (3), najlepszym potomkiem linii Byerley-Turli'a.
W matce więc Whalebone'a spotykamy najlepszych dwóch w swym
czasie przedstawicieli Byerley-Turk'a i Godolphin Barka, a mia
nowicie: Highflyer'a i Trumpator'a, w połączeniu z dwoma liniami
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Snap^A (1) i jedną Reguh^A (11). Moment więc był najwłaściwszy,
wobec takiego nagromadzenia krwi, aby rodzinę tę połączyć z naj
lepszym potomkiem Eclipse^. Stało się to przez doprowadzenie Penelopy do Wazy., wnuka Eclipse’A (12), którego ojciec Marsie (8)
i dziadek Sguirt (11), pochodzili z rodzin Sire, a Spiłet ta, matka
Eclipse'a, była córką llegulus'A (11). Matka zaś Wazy, Maria, była
po King Herod i Liselte po Snap (1). Znakomita ta krew, zespo
lona w Penelopie, stała się jedną z najważniejszych przyczyn tak
wielkiego powodzenia Whalebone'A i jego rodzeństwa. Liczbę 4
spotykamy dwukrotnie w rodowodzie Whidebone'n; brak liczb 2 i 3
uderza natychmiast. (Zob. WWeóowe str. 73). Rodowód ten przyta
czam, aby wykazać, jak mocny tam w niektórych wypadkach znaj
dujemy inbred na Godolphine Barb'a i Darley Arabian'a. Widzieliśmy
zatem, jak silnie rodowód Eclipse a obfituje w cyfry rodzin Sire, co
dzielność jego w stadzie wyjaśnia — choć na torze, kto wie, czy byłby
francuskiemu Gladiateur'trm sprostał. Ten zaś ostatni, jako repro
duktor, całkiem zawiódł. A jednak przypuszczać było można, że
i Gladiateur będzie znakomitym w stadzie. Pozatem bowiem, że
na każdy dystans był znakomitym na torze, był oprócz tego po
tomkiem Eclipse'* przez najlepszą linię W7iaZe&o«e’a (jeśli przypu
ścimy, że The Emperor był ojcem Monargue’*); matka zaś jego
była córką Gladiator’* z linii King Herod'*. Nie znajdujemy też
w jego linii zbyt silnego inbrcd’u. Może być, że budowa jego nic
była bez zarzutu. Jednakże tak doświadczony hodowca, jak Blenkiron, uważał go za godnego, by mógł stanąć na czele jego stada.
Wszystkie te zawody mają zapewne źródło w niedostatkach jego
rodowodu, który tu przytaczam dla porównania.
W rozdziale XI-m tej książki, traktującym „o koniach feno
menalnych,“ zastanowimy się szczegółowo nad rodowodem Gladiateur'*. W czwartem dopiero pokoleniu znajdziemy dwie rodziny
Sire, tj.: Sheet Anchor (12) i ojciec jego Lottery (11); prócz tego
zaś uderza silny inbred na krew Running i Outsider. Od czasu
King Herod'* nie było tak wybitnego, jak Gladiateur, konia z tak
małym zasobem krwi Sire w czterech pokoleniach wstecz. Przeważna
część linij męskich w jego rodowodzie wywodzi się wprost od
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Eclipse'^ eo według dawnej metody hodowlanej rokowało dlań
wielkie powodzenie w stadzie. System liczbowy natomiast wypro
wadza wprost przeciwne wnioski. Cała bowiem jędrność rozpłodowa
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u Eclipse zespolona w dalszych jego protoplastach, zanikła później
dla braku linii Sire, któraby moc tę utrzymać mogła, Jedynym sposobem podniesienia jego wartości w stadzie byłoby doprowadzenie
mu klaczy z taką krwią Sire, która się znachodzi w rodowodzie
u dalszych jego pokoleń. Jedynymi jego wybitnymi potomkami
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są: Grandmaster (Austr.) i Lord Gough, a właśnie rodowody ich
matek (patrz rodowody Celerrima, Battaglia str. 75) wykazują po
chodzenie ich bezpośrednie z rodzin li i 12.

GLADIATEUR.
Miss Gladiator (a).
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Celerrima, matka Gradmaster u jest równie, jak Battaglia, bo
gato uposażoną w liczby Sire. Syn jej należy do wybitniejszych
reproduktorów Australii, a rokuje w potomkach równą dzielność.
L>o najlepszych jego potomków zaliczyć należy Gibraltaru (D.)
w stadzie zmarłego Dargafa w Neotsfield-Paddocks (niedaleko Sy
dney), które to stado wydało kilka dzielnych okazów po Grandma
ster, jak np. ReginaldLa, trzykrotnego zwycięzcę Commotion a (konia
wys. klasy), z różnicą wagi według wieku. Z tegoż stada i także
po Grandmaster, jest Highborn (zwycięzca Sydney Cup 3200 mtr.
i Australian Cup 4000 mtr. z wagą 9 Stone 4 fnt. ang. - - 59 klg.),
zakupiony do Indyi, dla Maharadży z Cooch Beliar, gdzie wygrał
jeszcze dwa Yiceroy-cup w Kalkucie. Ensign, wałach, także po
Grandmaster, pobił Carbine'a w wyścigu V. R. C. Derby.
Nakoniec Parts, wałach 15-tej miary,*) wygrał Metropolitan
♦) „miara/ znaczy tu angielskie band.
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Caulfield Cup (9 st. 4 f.
59 kilogr.) i inne biegi. Dzielnym
na torze był również Bungebah. Zwycięstwa te potomków Grandmastern wymieniono umyślnie, aby wykazać, że wartość Gladiate«ra, jako wyścigowca, wymagała silnej podpory ze strony klaczy
co do zasobu krwi Sire., aby się mógł okazać równie pożytecznym
w stadzie. Gladiateur dał dzielnego konia, Lord Gough, ojca
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Hasty Girl, która znów fenomenalnego konia Bendigo wydała.
XX tern miejscu zaznaczyć, wypada, że Grandmaster był miernym
na torze, podczas kiedy ojciec jego był dobrym wyścigowcem;
w stadzie zaś o wiele swego ojca przewyższał. Przykład Grandmastera wykazuje niezwykłą podatność co do łączenia krwi Stoćkwell'-A, korzystnej dla każdego rodowodu, tak po stronie, ojca jak
matki. Pod tym względem australski Yattendon (przedstawiciel
linii WlńskerA) spółzawodniczyć może skutecznie z powyższym
,, król ci 11 reproi luk torów ‘1. Wydał on kilku pierwszorzędnych ogierów rozpłodowych, mianowicie: Chesfera (i jego braci), Grand
Blaneura (ojca Fatronii) (V. R. C. Legeri; a dalej Dainty (Oaks)
i Brano (Melb. Cup.). Również i córki jego nieocenionemi są mat
kami. W ostatnich czasach wiele było koni wysokiej klasy, pocho
dzących z klaczy po Yattedon, np: Trenćhant (Derby) po Trenton:
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Parts (Metropolitan), Lady Trenton (Sydney Cup), Broclcleigh po
Goldshorough (Epsom-Stakes), Gaillardia po Trenton i wiele innych.
Poniżej załączamy rodowód (str. 76) Chester a, jego na jlepszego
syna, a zwycięzcę tak w klasycznych biegach (V. R. C. Derby,

CHESTER.
Yattendon (17).

Lady Chester (imp.) (S)

Austrey.

Stockwell. (3)

Cassandra.

Sir Hercules. (3)
O

»
•ą
p*2.
T5

A. J. C. Leger, jak
Melbonrne-Cup.). Chester był przedstawi
cielem w Australii linii Wliiskedfi, jako bezwarunkowo najlepszy
tamże reproduktor. Liczby rodowodu wykazują naocznie, że Chester
pochodzi z najlepszych Sire-linii, w „G. 8. B.“ pomieszczonych.
Ojciec jego, Sire Hercules (austr.) był z rodziny 3 po Cap-a-pie
(5) po The Colonel 8; matka zaś Cap-a-pie była po Sułtan 8.
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Sir Hercules, sam w krew Sire zasobny, złączony został
z Cassandr\ której ojciec, Tros (imp.), pochodził z rodziny 12;
nadto syna jego Yaitendorin, złączono z Lady Chester, pochodzącą
z rodziny S. a ojcem jej był Stockwell (3).
Rodowód powyższy Chester a ma cel podwójny, jest bowiem do
wodem, że na to, aby wyprodukować pierwszorzędnego konia wyści
gowego i reproduktora zarazem, nic potrzeba —jak wielu mniema —
krzyżować męskie linie _Ec7//;se’a z takiciniż liniami Kinu Herod\\\Matchemn. Chester łączył w sobie obiedwie właściwości — a przecież,
jak wykazuje rodowód, wyprowadzał się we wszystkich prawie
liniach pochodnych wprost tylko od Eclipse ii. Nauka jest nieubła
ganą; albo trzeba, ją znać gruntownie, albo dać jej pokój: zdobyta
bowiem połowicznie., prowadzi tylko do błędnych wniosków. Su
mienne rozpatrywanie się w rodowodzie Lady Chester wykażę tylko
pozór silnego inbredu na Eclipsen.
Whisker, aczkolwiek pochodzi w męskiej linii od Eclipsen,
to jednak matka jego Penelope, była po Trumpator (z linii Matchem'<\); matka jej Prunella po Highflyer (King Herod), który
był z klaczy po Blank'u (Matchem). Tłumaczy się przez to, dla
czego krew Whalebone'a i Whiskern. zarówno jest cenną po oby
dwóch stronach rodowodu. Linię tę uważać należy za jedną z naj
bardziej podatnych w łączeniu (pliable).
Emilius, jakkolwiek pochodził z linii Eclipsea
- , miał jednakże
w żyłach więcej krwi Godolphin Barlrn. (21 linii i niż jakikolwiek
ze spółczesnych mu koni: z wyjątkiem chyba Melbourne'a i Harkaway. wywodzących się w równej mierze i od Matchenio i od
King Herod'*. Specyalista zrozumie bez trudności, dlaczego Stock
well (inbred na Penelope), złączony z taką kombinacyą krwi, dał
tak znakomitą matkę, jaką była Lady Chester, choć może na oko
budowę miała nieco za ciężką. Oto znów nowy przykład powyż
szego twierdzenia, że powierzchowne badanie rodowodów do myl
nych tylko wniosków prowadzi; nie powinno się z góry lekce
ważyć konia, dlatego jedynie, że rodowód jego nie zadawaln i a pozornie słusznej teoryi.
Należy jeszcze zwrócić uwagę hodowców na to, że ogiery,
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wykazujące w rodowodzie obustronny silny inbred na Eclipse'n,
a zarazem na rodziny Sire, zdolne są do przekazania potom
kom własnych i swych przodków zalet. Właściwość ta jest naj
bardziej przekonywającym dowodem prawdziwości teoryi o repro
duktorach, wypływającej z systemu liczbowego.
Liczne tabele rodowodowe, w książce niniejszej zamieszczone,
dają każdemu możność wyrobienia sobie własnego sądu w tej
mierze. Wybitniejszą jeszcze moc przekazywania swych zdolności
— tak wyścigowych, jak w stadzie — widzimy w indywiduach,
bezpośrednio z krwi Sire pochodzących, a zarazem mających silny
inbred, bądź to na własną, bądź na inną linię Sire — jak np.:
Weafherbit (12) po Sheet Anchor (12); Sterling (12) po Orford
(12). Ojciec i matka Salratora (Amer.) są z linii 12. Newminster
(8) po Touchstone (14) dał znakomitych synów; Musket (3) po
Torophilite (3); Chester (S) z matki po StockweUw (3); ojciec zaś
jego Yattendon (17) po Sir Hercules (3); Leamington (14) po
Eaugh-a-Ballagh (11) i t. d.
Natomiast zaś ogierom, nie należącym do Sire linii i nie
mającym na nie inbredm, niedostajc siły, aby linie swe utrwalić,
jak n Gladinteurn (5) po ALonargue (19) po The Emperor (5).
W tym jednak razie można było (jak wyżej wskazano),
złemu zaradzić, doprowadzając mu klacze, mające silny inbred
na linie Sire, jak np. matka Grandrndstern, Celerrima (14), po Stockivell'u (3): matka Lorda Goagh, Battaglia (12) po Rataplan (3)
od Espoir, po Lwerpool (11); albo np. Blacklock (2) po Whitelock
(2) . po Hambletonian (1), ten również miał powodzenie tylko z klaczami
z Sire linii, lub mającemi inbred na nie. Najlepszy z jego synów
Voltalre (12), pochodzi wprost z rodziny Sire; to samo: PeZoc^ede
(3) , Brutandorf (U), Belzhazzar (11) i Buzzard (8). Powrócimy
do tego przedmiotu później; tymczasem przykłady powyższe star
czyć powinny, aby raz jeszcze umocnić twierdzenie, że wszystkie
pierwszorzędne ogiery rozpłodowe posiadają w swym rodowodzie
inbred na Eclipse'a przez linie Sire.
Podczas pobytu mego w Anglii (1883) miałem sposobność
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widzieć Isonomy (rodowód str. 80), najpierw w stadzie Lady Emilie
Pecl, później zaś, kiedy był wystawiony na sprzedaż w Albert
Gate, gdzie doszedł w cenie do 9000 gwinei. Zajęty wówczas
przeważnie badaniem kiwi Running, nie przykładałem jeszcze ta
kiej wagi do kwestyi reproduktorów, na jaką zasługuje. Przyznam
więc otwarcie, że jakkolwiek przeczuwałem w nim siłę przekazania
potomkom możności utrwalenia męskiego rodu, (a to z powodu
licznych Sire-liczb (12) w jego rodowodzie), jednakże z racyi, że
ma on inbred na względnie Outsider-linie (19, 12), nie przypusz
czałem, że w następstwie okaże się tak doskonałym pod każdym
względem reproduktorem, a mniemałem, że powodzenie mieć będzie
tylko w razie krzyżowania z klaczami wybitnych linij Running1,
znajdlijącemi się także w jego rodowodzie, a posiadająceini dużo
więcej niż on krwi King Heroda i Matchema. Z jednej strony
miałem słuszność, z drugiej byłem w błędzie. Co do krwi najbar
dziej dlań podatnej miałem słuszność, w tym kierunku bowiem
przeszedł on oczekiwania; niesłuszność zaś pod tym względem, że
okazał się również takim we wszystkich innych związkach. Rodowód
jego godnym jest uwagi, jako nader silny (stout) po stronie matczy
nej. Podobnie jak u Chester'a czterej męzcy przodkowie lsoll Belli
pochodzą wprost od Eclipsea: również Sterling.
Zastanawia, że obadwa tc słynne reproduktory Anglii i Au
stralii pochodzą z klaczy po 8tockwell'u i obadwa stanowią wyjątek
od zasady łączenia męskich przedstawicieli linii Eclipse'a z żeńskiemi liniami King Herod'a i Matchem'a.
Wszystkie tc dane pozwalają nam wyciągnąć wnioski ostate
czne, oparte na rodowodzie tych dwóch głośnych reproduktorów;
zresztą „G. S. B.“ jest tak w materyał obfity, że każda teoryą
znaleść tam może jakiś punkt oparcia dla siebie. Rzut oka na
rodowód Isonomy wykazuje, że w liniach głównych znajdzie się
czterokrotnie krew Sire, i to nie dalej, jak do czwartego pokole
nia (3. 11. 12. 1-4). Nie twierdzę absolutnie, że każdy
ogier, wyprodukowany podług takiego ustroju cyfr,
ma być koniecznie doskonałością. Twierdzę tylko,
że chcąc w y p r o d u k o w a ć ogiera rozpłodowego w y s o-
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kiej klasy, należy to czynić według powyższych za
sad. Pójdę jeszcze dalej w uiem twierdzeniu, choćby mi nawet
paradoksalnoŚć zarzucić miano — i postawię następującą hypotczę,
że: gdyby istniał koń, posiadający rodowód z nadmiarem pozycyi
Rnnning (1, 2, 4, 5 i 6) i to w tych samych pozycyach, w ja
kich nadmiar krwi Sire wykazuje rodowód Isonomy, natenczas
rezultat byłby na pewno chybionym, nawet w razie, gdyby koń
taki był znakomitym wyścigowcem: reproduktorem dobrym nie
będzie. .Jeśli taki reproduktor z podobnym rodowodem odznaczył
się w ostatniem pięćdziesięcioleciu, to przyznaję, że nic udało mi
się go znaleść.

ISONOMY.
Iso la Bella (19).

Sterling (12).
Whisper.
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Według teoryi Col. Uptona, zważać należy koniecznie przy
krzyżowaniu na to, aby ogier wyprodukowanym był lepiej, aniżeli
klacz. Do wniosku tego doszedł zapewne na mocy następującej obserwacyi: jeśli znaczna część wybornych ogierów w „Gr. S. 13.“
pochodzi od Darley Arabian)®., którego wyżej stawia od J?ar&’ów
i TWdów, zatem przypuścić należy, że linia, tak bogata w repro
duktorów, utrzymywaną być musiała w doskonalszej czystości krwi,
aniżeli klacze z nimi krzyżowane, a pochodzące z linii Bari), albo
z linii t. z. „królewskiejlub nareszcie z innych linij niepewnego
pochodzenia. Tymczasem moja teoryą, w systemie liczbowym się
ujawniająca, dowodzi całkiem przeciwnej rzeczy. Wykazuje ona ja
sno, że najlepsze i najpłodniejsze klacze w „G. S. B.“ pochodzą
w zasadzie od trzech linij Running
<2, 4), które to właśnie
linie są pochodzenia Barb; najlepsze zaś ogiery rozpłodowe (zob.
rodowody Chester'®. i Isonomy) są wytworem szczęśliwych kombinacyj z rodzin niepewnego pochodzenia; wyjaśniają to dziesiątki
przykładów. Lord Lyon, posiadający w rodowodzie silny inbred
na No. 1 i 2, aczkolwiek był wyścigowcem pierwszorzędnym,
okazał się stosunkowo lichym reproduktorem. Peter, który był tak
znakomitym, żc podczas biegu mógł się zatrzymać na chwilę,
a potem jeszcze pobić pierwszorzędne konie, ma ze strony matki
bardzo silny inbred ua linie czyste, to jest linie Running, stosun
kowo zaś nie ma prawic linij Sire. W stadzie zaś zawiódł; w czem
nic dziwnego, ponieważ rodowód liczbowy wykazuje, że matka
jego (9) za mało posiadała krwi Sire i że zbyt silny inbred na
linie Running (1, 2, 4) osłabił jego zdolności, jako reproduktora.
Inbred ten był na Blaćklock'®. (przez Belshazzar'®.) i na Bay Mi(L
dleton'®..
Z liczby przodków, których nazwiska znajdują się w jego
rodowodzie po stronie matki, tylko dwa w czwartem pokoleniu
wykazują krew Sire. Po stronie jego ojca Hermit)® widzimy trzy
liczby Sire w trzech pokoleniach. Peter, wzięty pod uwagę we
dług systemu liczbowego, niżej stoi, jako reproduktor, od ojca
swego, a zwolennicy nawet jego przyznać muszą, że zawiódł
częściowo nadzieje. Stwierdziłem wyżej pozornie prawdopodobny
6

HOOOWU KONI
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takt, że najlepsze linie Running nic są równocześnie dobrani

liniami Sire.
Stąd nie wynika, żeby ogier taki, jak Peter, nie mógł dawać
dobrych koni wyścigowych dlatego jedynie, ponieważ rodowód

PETER.
La dy Masha m (9).
Maid of Masliam.

Ilermit (5).

Brother to Stratford (S).

jego wykazuje przewagę krwi Running; wcale nic — chodzi tylko
o odpowiedni wybór klaczy. Według mego zdania, pierwszorzędne
ogiery rozpłodowe powinny dać dobry rezultat, choć złączone z kla
czami różnorodnych linij; niemniej jednak taktem jest, że każdy
z nich okazuje predylekcyę do pewnych rodzin. Ogier taki jak
Peter, posiadający mały zapas krwi Sire, wymaga klaczy takich,
jak córki Isonomy ego, lub Peads»iarii\, z silnym dopływem linii
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Sire (jak również z linii Stockweir-a i Birdca.tch&r'a. lub Touchslone’sL), aby przeciwdziałać obficie nagromadzonym prądom krwi M/lbournda, Bay-Middleton'a, Panlalooria, lub Sorcerera, tak obficie
w żyłach jego płynącym. Kiedym oglądał Peter'a w Newmarkct
(1882), opuścił był właśnie training, wyglądał więc ospale i leni
wie, co w mych oczach nie rokowało dlań zbyt wielkiej przyszłości
co do karyery jego w stadzie.
Natomiast córki jego powinny być doskonałemi matkami, z po
wodu silnego inbred’u na BlacklocBa i na krew Running w jego
żyłach.
Przechodzimy teraz do rodowodu Blacldock'a (str. 84). Prze
glądając go, możnaby pod pewnym względem zgadzać się ze (śmiesznem zresztą) orzeczeniem Dra Storthouse, który nazwał krew
jego „przekleństwa godną“, jakkolwiek Blacklock okazał się —
i słusznie — najlepszym prądem krwi w całym „G. S. B“. Wy
jątkowa konccntracya linii Running w rodowodzie uczyniła krew
tę silniejszą i bardziej w żyłach się przebijającą od wszelkich
innych prądów krwi. Przekonamy się o tern z pewnością, stosując
do jego rodowodu system liczbowy. Blacklock bowiem, jako re
produktor, nic mógł dawać rezultatów z klaczami, nie posiadającemi silnego zasobu krwi Sire; Dr Storthouse zaś wydał swój
wyrok potępiający, sądząc widocznie z rezultatów jego tylko z kla
czami, nie mającemi krwi Sire w swych żyłach. Aż do czwartej
generacyi nie znajdzicmy w nim krwi Sire; inbred zaś na linię 2
rozpoczyna się zaraz na samym Blacklock'u, którego ojciec i matka
wywodzą się od Burloris-Barb-Mare (2).
W razie inbred’u na lmie Running, lepiej jest łączyć te same
linie, jak krzyżować różne rodzaje krwi Running. Jest to bardzo
jasnem; w przeciwnym bowiem razie zasada, że rodziny zachowują
zawsze swój charakter pierwotny, nic miałaby podstawy.
Ponieważ nietylko matka Blacklock'a, ale i ojciec Whitelock.
pochodzą z rodziny 2, a już poprzednio Plienomenon, ojciec Ilozalindy (matki Wldtdockla), z tejże samej linii pochodzi, można
więc uważać BlacklocBa za najczystszego przedstawiciela znako
mitej tej linii.
6*
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Krzyżowanie to w blizkiej rodzinie wyprodukowało w osta
tnich dziesiątkach lat największą liczbę koni fenomenalnych, po
wstałych z podwójnego lub potrójnego krzyżowania pomiędzy sobą
linij Blacklock'‘.\ np.: Galopin, Feler. Ormonde (4 linie), Fedettc.
Beniliyo, Donouan, Ba/rcaldine. Orme. Isonomy, La Fleche i wiele
innych. Krew Blacklock'% równą jest co do krwi, jeśli nie lepszą,

BLACKLOCK.
W h i t e 1 o c. k (2).

C ó r k a (2J.

od spółzawodniczącej z nią, a z tej samej Running rodziny (2)
pochodzącej, krwi Sir Hercules'^ po Wlialekone (1). Załączamy tu
rodowody Velocipede''& (patrz str. 85) i matek Fbfótw‘re’a, Brutandorfsi Belsltazzar'^ (Tramiby, Laurel i Bnzzard), aby wykazać,
że Blaeklock, jako ogier rozpłodowy, nie mógł się obejść bez
pomocy krwi Sire. Matka Pelocipedeii pochodzi z najwybitniejszej
z pomiędzy linij Sire, t. j. 3-ciej, a prócz tego w rodowód jej wcho
dzi inny jeszcze prąd tejże samej linii przez Sir Peter Teazle (3)
z innenii jeszcze liniami przez Trumpatofa i Eclipsc'&. To samo
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Klacz po Dungannon (33).

| Phenomenon (2).
Rosalind . . . . !
I Atalanta po Matchem
| Pot-8-os (38) po Eclipse (12).
Corriander (4) . ]
I Lavender po King Herod (26).

W
Q
W
H-ctO<
o
u
>

i Highflyer (13).
Wildgoose . . . !
I Córka po Pot-8-os (38).

| Saltram (7) po Eclipse (12).
Whiskey (2) . .

Whiskey (2) po Saltram (7).

d
W

Young Giantess.

>—t

<
h

O
>

| Calash po King Herod (26).
Dragon (ti).

King Fergus (C) po Eclipse (12).

Klacz po King Herod (26).

Jenny Spinner.
Sister to Soldier po Eclipse (12).

[ Trumpator (14) po Condnctor (12).
Sorcerer (6) . . I
( Young Giantess po Diomed (6).

Walnut (24-).

Sir Peter Teazle (3) po Highflyer (13).

{

Córka po Pot-8-os (38) po Eclipse (12),
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dnakżc na No.
nie na wiele byłby się przydał, gdyby matki
tak znakomitych ogierów jak Velocipede i Yoltaire nie pochodziły
z rodzin Sire. Tramby’ego matka, chociaż z rodziny 21-ej, była

ma miejsce u Voltaire'n. Jak u Vel(jcipcde'ti, widzimy tu linię
Whiskey, z tej samej, co lilacklodc rodziny (x?J; ten inbred je-

Sir Peter Teazle (3).

| King Fergus (fi).
Hamhletonian r/j]
| Córka po Highflyer (13).
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po Ornille (8); Laurela, matka Wagtail (21), była po Prime Mi
nister (12) i z klaczy po Orville (8). Buzzard był z rodziny 8.
W pięcia wypadkach miał powodzenie z klaczami, pochodzącemi wprost od rodzin Sire; a choć rozliczni jego potomkowie
znajdują się w ,,G. S. B.“, to jednak zastanawia fakt niezaprze
czony, że krew jego głównie przez cztery konie z rodzin Sire
(patrz rodowody) i przez PoZtóre’a nabrała prawdziwej wartości.
Potomkowie tej linii (od Wliitelock'i\ do Yedette) okazali się najMANDANE (Matka BrutandorPa).
Pot-8-os (38)._____

Young Camilla (11).

Camilla.

Woodpecker (1),

Sportsmistress.

Eclipse (12).

MANUELLA (Matka Belshazzar’a).
Dick Andrews (9).

Alan dane (11).

Young Camilla.
s»
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lepszymi co do rezultatów przy łączeniu z klaczami No. 2. Blacklock był, jak już wykazaliśmy, rezultatem połączenia trzech różnych
gałęzi rodziny 2. Matka Voltaire'a. doprowadziła, przez Whiskey
(2), świeży prąd tejże krwi; najlepszy zaś z synów Voltaire'a,
mianowicie Voltigeur, należał również do rodziny 2.
Główna męska jego linia pochodzi (przez Yedette) z rodziny
19, a tegoż matka po Birdcatcher (11), synu Sir Hercules'a (2),
od Nan Darrell po Iriheritor (4) i Neli po Blacklock (2); tak więcYedette łączy w sobie podwójne krzyżowanie Blacklock'a z jedną
linią Sir Hercules'^. Rodowód jego jest ważnym, ponieważ jest
jednym z pierwszych, zawierających podwójny prąd krwi Black
lock'a.
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Yoltigeur (2).

Catton (2).

>

( Filho da Pu ta (12).
Leda...............................!
I Klacz po Camillus (2).

| Whalebone (1).
Sir Hercules (2). . . .

| Klacz po Wanderer (11).
| Bob Booty (23).

Guiceioli....................

1 Flight.

>

[ Blacklock (2, 2, 1).

Voltaire (12) ... .

I Córka po Pliantom (6).

I Mulatto
Alartha Lynn.....
( Leda po Filho da Puta (12).

| Whalebone.
Sir Hercules (2J. .
I Peri.
( Inheritor.
Nan Darrell . . . . J
1 Córka Blacklock’.n (2, 2, 1).

( Sułtan (8).
Bay Middleton (1) !
I Gobweb.

i Sandbeck (8).
Barbelle................... <
I Darioletta.

( Blacklock (2, 2, 1).

Voltaire (12)....

Lottery (11).

Inheritor (4)

Neli po Blacklock

Klacz po Walton (6).

Morepe.

fil
(a
a
a

[ Orville (8).
Córka . ]
l Klacz po Sir Peter Teazle (3).

GALOPIN.

'.
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Mulatto (5)

KI. po Birdcatcher (11).

Klacz po Pliantom (6).

Flying Dutchman (3)

Blacklock (2, 2, 1).

2, 1).
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| Córka Pliantom ((>).

| Juniper (9).
Matka Velociped’a (6) !
I Córka Sorcerer’a (6).
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Zważywszy na silny inbred u Yedettea na No. 2 (linia nieSirc) przez Voltigeur'-a, Biackloćk'a (dwa razy), Sir Hercules'a,
Cattotda, Plienonunona i Whiskey, przekonamy się, że krew ta
musiała stłumię w nim wszelkie prądy krwi Sire, znajdujące się
w dalszych pokoleniach jego przodków. Naturalnym tego wynikiem
będzie konieczna potrzeba doprowadzania mu klaczy, bogato w krew

SAINT SIMON.
Galop i u (3).

Saint Angela (11).

King Tom (8).

Adeline.
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Sire uposażonych, ażeby mu dać pewność wytworzenia potomków
męskich, krew jego nadal przekazać zdolnych. Galopin jest najlepszym z jego synów (rod. str. 87).
W rodowodzie jego matki w czterech najbliższych generacyach widzimy aż do pięciu przedstawicieli Sire-linij, których wpływ
wzmacnia się dwakroć przez to, że ona sama wyprowadza się, nietylko wprost z linii 3, lecz ojciec jej, Flying Butchman, także
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do tejże rodziny (3) należy. W tein miejscu wzmiankować należy,
że są zdania, jakoby Galopin nie był synem Vedcttc. Dopóki je
dnak twierdzenie to nie zostanie poparte przez pana Weatherby,
należy uważać Vedette za ojca jednego z najlepszych pod każdym
względem reproduktorów.
Dzielność Galopin a przeszła na jego, równic dzielnego syna,
Saint Simon'A] byłby on niewątpliwie wygrał Derby, gdyby nie

SPECULUM.
Ve<lette (19).

Doralice <1/

lJreserve.

Orlaudo (i 3).

<
c_
g
©

Córka.

Yoltigeur (2).

o
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śmierć właściciela (księcia Battliyany’ego), która unieważniła jego
zapisy. Saint Simon biegał tylko jako dwu- i trzylatek i nie był
nigdy pobitym. Jego rodowód stwierdza znów prawdziwość systemu
liczbowego, a dla dokładności dzieła należy go tu (str. 88) przy
toczyć, jako ilustracyę rozgłosu tego konia, będącego jednym
z „Champion Sire“; rodowód przytaczani z zadowoleniem wewnętrznem. jako jeden dowód więcej prawdziwości systemu liczbowego.
Córki Saint Simona wykazały dotąd wyższą klasę, aniżeli syno
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wie, mianowicie: La Flćclie (L.), Memoir (0. i L.), Mrs. Butterwick (0.) i Amiable (1000). Wykażemy poniżej, czemu przy
pisać należy skłonność u tego konia produkowania przeważnie
klaczy dobrych.
Speculum, po Yedette. nie był ani tak wysokiej klasy, ani
tak wcześnie rozwiniętym, jak Galopin. W stadzie również nic
miał, w przybliżeniu nawet, takiego jak on powodzenia, chociaż
wielu z jego potomków należało do dobrej Hanclicapowej klasy,
a nawet syn jego Sefton wygrał Derby, bijąc Insulairo'^ choć
co prawda, rok ten do średnich, co do koni, zaliczyć wypada.
Mojem zdaniem, Insulaire lepszym był od Sefton'i\.
Speculum, w porównaniu z Saint Simon'em i Galopiriem, za
mało wykazuje inbred’u na liczby Sire: podobnie jego syn Sefton
nie jest pod tym względem lepiej uposażony. Obydwaj potrzebują
klaczy zasobnej w krew Sire.
Progres, matka wybitnego na torze Ponton'a, po Speculum,
należy do rodziny 8; z tej samej rodziny pochodzi Castlereagh,
z matki po Birdcatcher (11). Syn jego, Splendor (imp.), z klaczy
Bathilde, po Stockicell (3), znajdujący się w stadzie Mr. Reynolds’a
w Australii, podtrzymuje godnie reputacyę swego ojca Speculum.
Przypominam sobie z przyjemnością, żem widział Splendor'& (1882),
kiedym wraz z jego właścicielem patrzał, jak go siodłano na wy
ścig w Middle-Park-Plate; wyścig ten jednak wygrał Macheath
(po Macuroni), a Splendor był bez miejsca; później jednak, jako
trzylatek, wygrał kilka biegów, między innemi (jeśli się nie mylę)
Payne-Stakes. Jewdler, syn jego, byłby niechybnie wygrał (1893)
Melbourne Cup, gdyby go podczas biegu nic zamknięto pomiędzy
mnóstwem koni, z których się nie mógł wydostać; przyszedł do
brym trzecim o pół długości za Tarcoola. Później wygrał Sunimer
Cup w Sydney pod wagą 9 stone 5 fnt. (= 59’/a klg.). Pocho
dzi on z rodziny 2. Wracając do owego Melbourne Cup, który
przegrał, nadmienię, że z pomiędzy pięciu pierwszych koni, trzy
należały do rodziny 2, mianowicie: Carnage (drugi), Jewdler (trzeci)
i Po?7 Admirał (piąty).
Widzimy więc, że w każdej części świata rodzina ta pod-
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trzymujc swą sławę, ponieważ i dwaj poprzedni zwycięzcy Mel
bourne- Cup. t. j.: Carbinc i Malnolio i znakomity koń wyścigowy
The Admirał (po Richmond) pochodzą z tejże rodziny (2).
Rozpatrzywszy zasadniczo linię Blacklockp w jej głównej ga
łęzi aż do dnia dzisiejszego, zwrócimy się teraz do linii Sir HerculesA, by zobaczyć, jakie ona daje świadectwo systemowi licz
bowemu.
Uznawałem w równej zawsze mierze obadwa te znakomite
ogiery, a jeśli skłaniałem się pozornie więcej ku Sir Hercules'owi,
z powodu wydania przezeń tak dzielnego potomka, jak Stockwell,
który był bezwarunkowo wszechstronnie najlepszym prądem krwi
z „Gr. S. B.“, to —chcąc być sprawiedliwym — przyznać potrzeba,
że krew BlacklocEa, jeśli tylko umiejętnie skrzyżowana, wywiera
jeszcze większy wpływ. Powyżej wykazano przyczynę tego; uwi
doczni się ona jeszcze silniej, jeśli zanalizujemy linię Sir Hercu
les'o i kilku jego potomków aż do Bend-Or’a i Ormonde'a.
Na początku tego rozdziału zamieszczono dokładny rodowód
(str. 73) JUfeaZeóowe’a, z którego widać, że ma on potrójny inbred
na
(1), a to przez swą własną Imię 1; dalej inbred na
No. 4 przez SijuirreTa. i JJ/h/c/zofa, obaj bowiem od Luyton Barb
Mare pochodzą. Przejdźmy teraz do rodowodu jego znakomitego
syna, Sir Hercules'a. Z ośmiu przodków Sir Hercules^ w trzeciem
pokoleniu, trzech wyprowadza swe pochodzenie od Eclipse'a, czte
rech od King Herod,’a, a jeden od Malchem'a.
Posiada on wielokrotny inbred na Grodolphine Barb, który
spotykamy również u Guiccioli (str. 93), matki Birdcalcher’a. Ta
ostatnia wykazuje jedną tylko linię Eclipse'a, wszystkie inne wy• wodzą się od King Herod’a i Godolphin Barb: ostatni znajduje
się głównie w najdawniejszych przodkach jej matki Eligld (11),
a to do tego stopnia, że niektóre krzyżowania doprowadzono aż
do incestu. Pominąwszy już to, że Guiccioli pochodzi z linii Sire (11),
(i ma blizko dwie inne linie Sire), to po za tern inbred na krew
Sire jest tu nieznaczny; No. 11 zaś zdaje się być tym prądem
krwi, którego doprowadzenia znowu potrzebowała. Złączony z nią
Sir Hercules, doprowadził w nią ten prąd krwi przez swą matkę
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( King Herod (26) po Tartar + po Partner (9) po Jigg + po Byerly Turk.
i Lisette po Snap (1) po Snip (9) po Childers (6) po Darley Arabian.
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Trumpator (14) . .

i ^„,1.,,.^.. zio\
I Matchem (4J po Cade (6) po Godolphin Barb.
| Conductoi (Iw). . i K]acz po snap
po Snip (9) po Childers (6) po Darley Arabian.
I Brunette po Squirrel (4).
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| Eclipse (12) po Marske (8) po Stpiirt (11) po Childers (6) po Darley Arabian.
o ts-o ( ). . . . j i<|acz Sportsman po Cade (6) po Godolphin Barb.
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Prunella

King Herod (26) (p. w.).
Blank (15) po Godolphin Barb.
b°rKa.................... | Klacz po Regulus (11) po Godolphin Barb.
Snap
po Snip (9) po Childers (6) po Darley Arabian.
Julia po Blank (15) po Godolphin Barb.

. ..
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,,,« i Marske (8) po Sipiirt (11) po Childers (li) po Darley Arabian.
J Mercury (9) po Eclipse (12) { Spiletu^
Godolphin Baib.
Gohanna (24) . . .
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I Klacz po King Herod (26). . K> .
' Mat-hem zji uo Cade (6) no Godolphin Barb.
1 Klacz po Matchem (4) po Cade (6) po Godolphin Barb.
Woodpeck.r W

Catherine

familia
s>
eu

B„H>.
f Trentham (o) po Sweepstakes (4).
I n
..
| Compton Barb.
I Copuette........... j Siostra Regulus'a.

z r i: » zio\
I Marske (8) po Souirt (11) po Childers (6) po Darley Arabian.
| Eclipse (12) . . . . Klft0Z p(J
(U)'
Godolphin Barb.

Alexander (13). .

I Klacz po I orestei { glaez po Coalition Colt po Godolphin Barb.
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Highflyer (13). . .
'
(
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I

’ I
* Drone W P° Kinhr Herod (26).
' 1,ornet.................... j Manilla po Goldiinder (1) po Snap (1).
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po Wanderer (11), w męskiem pochodzeniu od linii Eclipse’11 i dwóch
innych jeszcze linij, wprost od Eclipse" a idących. Pra-pra-babka
W(i)itlercr'a, a siostra Tlegtduśa., była zarazem pra-pra-babką Guic
cioli. Co do zasobu zatem krwi Sire zajmuje Eclipse podobne sta-

GUICCIOLI.
Bob Booty (23).

Flight (11)

Young Ileroine.

Escapc (27).

Irene.

Chanticleer (3).

nowisko, jakie później zajął Blocklock przez swą przewagę co do
linii Running. Chcąc ocenić dokładnie wpływ Eclipse'a w rodo
wodzie np. Birdcatćher'a, nie należy brać za normę samej ilości
jego linij, tern więcej, że ze strony matki mamy już prąd liuii 11,
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aby jego wpływ na wierzch wydobyć, ponieważ sam Eclipse za
każdym razem wprowadza do rodowodu aż cztery liczby Sire.
Z tego powodu trzy te prądy, zawarte w krwi Sir Hercules'a,
przeważają nad innemi, wykazując inbred na dwanaście linij Sire,
a są wzmocnione jeszcze przez cztery linie <S»op’a, również mę-
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skiego potomka Darley Arabian'a. Przy tern zapomnieć nic nal
ależy,
że King Herod każdorazowo wprowadza przez Blaze, ojca swej
matki, inną takąż linię Darley Arabian a, przez jego syna Childers'a.
Zastanowimy się teraz nad rodowodem The Barona, (str. 94),
najwybitniejszego wśród synów Birdcatcher'a. Matka jego Echidna.
nie przyniosła wprost dużego zasobu krwi Sire z czterech jej linij,
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jednakże w drugiera pokoleniu przodków trzy pochodzą w męskiej
linii od Ećlipse'a. Okoliczność ta jednak nie wystarcza sama przez
się, aby wytworzyć w The Baronie tak znakomitego wszechstron
nie reproduktora, jakim, był jego ojciec Birdcatcher, którego matka

STOCKWELL.
The Baron (24).

Pocahontas (3).

Marpessa.

2
g
ó

Glencoe CD.

Echidna.

J. Birdcatcher (11).

Ol
c
I

oo

wprost z rodziny Sire pochodziła. Dlatego też The Baron tylko
z klaczami z rodzin Sire dał dobre rezultaty. Pocahontas nadawała
się wybornie pod tym względem, to też z połączenia z nią wyszedł
Stoclcwell. wśród reproduktorów nowszych czasów najznakomitszy.
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W naszych czasach rodowód, nie zawierający krwi Stockweir-.i,
nic uważa się za doskonały; w razie zaś niedostatku jego krwi,
łączyć się powinno odnośnego konia w ten sposób, aby doń prąd
krwi StockwelTn doprowadzać (patrz matkę Two True Blues str. 97).
Załączona tabela wykazuje dokładnie kombinacyę w krzyżowaniu
rodzin, z których rodowody tych dwóch słynnych półbraci StockwelVn i King Tonią się składają. Nadmienić tu wypada, że Saint
Simon po Galopin i Saint Angela po King Tom, pochodzi z ro
dziny 11 i posiada w swych żyłach (z wyjątkiem The Barona)
wszystkie wyżej wspomniane prądy krwi. Pocahontas pochodzi
wprost w linii żeńskiej od matki Two True Blues. Jej ojciec
Glencoe i złączony z nią The Baron posiadali w swych żyłach
dopływy krwi: Sir Peter Teazle (3), Blizzard (3), Chanticlecr (3)
i Tramp, a wszyscy od tej samej co ona pierwotnej klaczy po
chodzą; mianowicie trzej z nich przez Miss Belsea po Begulus (11)
i jej córki Boselmd, TTyaena i Curiosity, wszystkie po Snap (1);
czwarty zaś Sir Peter Teazle po Snap (1) od Pap i Ilon po Begu
lus (11), od Miss Clereland. W tej tabeli ważna rola przypada
także dla TKoo^pecAie^a.
Stockwell więc uważany być może jako wytwór doskonali1,
przeprowadzonego inbred’u na najlepszą pewnie rodzinę w całym
„G. S. B.“ t. j. No. 3, posiadając prócz tego bogate dopływy
krwi Eclipseta, co sprowadzało za każdym razem nowy prąd krwi
od Begulus'a, a zarazem silny inbred na krew Sire. Nic dziwna
zatem, że Stockwell wyróżnia się wśród spółczesnych mu koni,
jako świetny przedstawiciel tej Sire i Running linij; tu leży taje
mnica jego wielkiego powodzenia w stadzie.
Saint Simon zawdzięcza wybitne stanowisko tym samym nieledwie prądom krwi co Stockwell, z dodaniem krwi Jon'u (4),
Veclette'a (19), The Flying Dutchman'a (3) i Tlarkaway (2). Pocho
dząc zaś w linii żeńskiej wprost od siostiy Begulns'a (protoplastka
jego w ósmem pokoleniu), jest wśród spółczesny.ch najlepszym
przedstawicielem tego wybornego ogiera, a równie jak tamten,
dawać niewątpliwie będzie lepsze klacze, aniżeli ogiery.
Spamiętawszy dokładnie rodowód Stockwell'a, przypatrzmy się
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MATKA TWO TRUE BLUES £5).
HODOWLA KONI.

—i
Klacz po Byerley Turk.

Klacz ]K> lloneywood Arabian.

Klacz po Bartletfs Childers (6).
Miss Belsea po Regnlus (11).

Midge po Bay Bolton.

SIR PETER TEAZLE (3) po
Ilighfiyer (13) babka po
Regnlus (11).

1
Hyaena po Snap (1).
Hyaena po Snap (1).
I
1
Klacz, po Eclipse (12). Everlasting po Eclipse (12). Ererlasting po Eclipse (12).
„ J
Siostra Goldfinch’a po
KI. po Woodpecker (1).
CHANTICLEEK (3)
po Woodpecker (1), był
Woodpecker (1).
l
rodzonym bratem proto
Flaxinella po Trentham (5).
plast ki w 7 generacyi
Fraetious po Mercury (9).
StockwelPa.
TRAMP (3)
|
Arnazon po Driver (11)
po Dick Andrews.
jego matka jest córką
Babka Tramp’a była ro
siostry Regulus’a.
dzoną siostrą Chanticleer’a

Rosebud po Snap (1).

Curiosity po Snap (1).

Misfortune po Dux (7).
BLIZZARD (3)
po Woodpecker (1).
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Miss Cleveland po Regn
lus (11).
1
Papillon po Snap (1).

Harplice po Gohanna (24), wnuku Eclipse’a (12), ten z klaczy po Regulus (11).
Clare po Marmion (28), prawnuku Eclipse’a (12), ten z klaczy po Regulus (11).

Marpessa po Muley (6), praprawnuku Eclipse’a (12), ton z klaczy po Regulus (11).
1
Pocahontas po Glencoe ft) ' Sułtan (?) P°
P°, BUZZARD (3).
*
l Trampolinę po TRAMP (8) (p. w.).
KING TOM (3) po Harkaway (2).

STOCKWELL (3) po The Baron (24).
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rodowodom Bribery i UAarigóld (str. 98 i 99), matek Saint Albans'a
i Doncaster'a. Czytelnik sam wyda sąd, który z nieb według pra
wdopodobieństwa utrwali więcej linię męską Stockwell'a.
W żadnej z dwóeli tych klaczy nic znalazł Stockwell obfitości
krwi Sire, to też synowie z tych połączeń, mianowicie St. Albans
i Doncaster nic okazali tak wybitnych zalet w stadzie jak ich oj
ciec; można to było przewidywać, żaden bowiem z nich, w poró
wnaniu z ojcem, nie posiadał równic silnych zasobów krwi Sire

BRIBERY (Matka Saint Albans’a).
Split V o t e (2).

The Libel (11).

w swych żyłach. Jeśli Saint Albans dał tak znakomitego syna,
jak Springfield, to dlatego jedynie, że doprowadzono doń klacz
z obfitym zasobem krwi Sire, mianowicie No. 12. Zapytać można
nic bez pewnej słuszności, skąd pochodzi, żc Springfield nie okazał
więcej zdolności rozpłodowych, pomimo dwukrotnego krzyżowania
rodziny 12 w jego rodowodzie i chociaż, oprócz tego, rodowód
matki jego wykazuje, również dostatek krwi Sire. Przyczyna leży
niedaleko; dokładne badanie rodowodu jego wykryje bowiem w głó
wnych liniach silny kierunek na łatwo zanikającą krew King He
rod-a, Castreia i jego rodzeństwa. Stockwell wykazuje (przez Glencoe) tylko jeden strumień tej krwi; płynie ona natomiast silnie
w Bribery, matce St. Albans’a. Ojciec Bribery, The Libel, powstał
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z silnego inbredu ua CWreTa i
przez co St. Albans trzy
linie tychże otrzymał. Viridis, (matka Springfield^., posiada znów
inbred na dwóch tych braci, mianowicie trzy linie przez Orlando,
dwie przez Pyrrlius 1 i dwie przez Palmyrę, przez co n Springfield'a linij tych zbiegło się aż dziesięć. Prócz tych linij, widzimy
w nim osiem linij TT7?aZeóoMe’a, TFeFa i TP/łżsAiera razem połą
czonych. Whalebone zaś (o czeni wyżej), za każdein połączeniem
z męską linią King llerod'a lub Matchemd, ulegał ich wpływowi

MARIGOLD (Matka Doncaster’a).
Teddington (2).

_______ Córka (5).______

Córka.

Ratan (9)

Miss Twickenham.
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Orlando (13).
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i tracił wybitną swą, a charakterystyczną męską siłę. Springfield
jest z pochodzenia Flycr em, co też karyera jego w części stwier
dza. Najlepszy wyścig jego w Champion race (2000 mtr.) wyka
zuje mniej więcej ostateczną granicę jego zdolności. Wywodzi się
zatem Springfield z podwójnego skrzyżowania rodziny 12, z in
bredu na No. 2 przez Castrela i Selima i linię 3 najsilniejszej
jego Sirc-linii. Najkorzystniejszem dlań zatem było połączenie go
z Sandą, z rodziny 2 po Wenlock (4) i Sandał po Stockwell (3),
z którą dał Sainfoin, zwycięzcę Derby. To połączenie sprowadziło
do jego rodowodu podwójną linię Stockwell'a i Ilataplaria, cały zaś
7*
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Banter po Master Henry (3).
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Vulture • •

j Langar (7) po Selim (2).
Kitę po Bustard po Castrel (2).

Whisker

J Waxy (18) po Pot-8-os (38).
Penelope po Trumpator (14).
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Klacz po Octarian (8) po Stripling (2),

i Langar (7) po Selim 627.
Epirus (13). !
Olympin po Sir 01iver (13).
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CL,

Fortress.

8

/ Whalebone (1J.
Defence (5) !
t Kl. po Rubens (2).
Kl. po Moses (5) po Whalebone (1).

ci

Sułtan (8) po Selim (2) po Buzzard (3).

o
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ci
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Hestor. .

/ Whalebone (1).
Camel (24) ’
l Klacz po Selim (2).
Klacz Muley (6) po Oryille (8).
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co

< Whalebone (1).
Camel (24.).
' Kl. po Selim (2).

Pocahontas po Glencoe (X).
Teddington (2) po Orlando (13).

(5).

Kouge Rosę.

Marigold ....

Thormanby (4)

(14-)-

Doncaster

The Baron (24) po J. Birdoatcher (11)

Stockwell (3). .

Sweetmeat (21)

Klacz po Katan (9) po Blizzard (3).
W
Windhound (8) po Pantaloon (17).

Alice Hawtliorn po Muley Moloch.
Red Shank (15) po Sandbeck (8).

Ellen Ilorne . .

Delhi po Plenipotentiary (6).

Macaroni

Gladiator (23) po Parlisan (1).

I Voltaire (12) po Blacklock (2J.
Klacz po

k Klacz po Blacklock (2, 2, 1J

I Pantaloon (17) po Castrel.
Córka..............

I Banter po Master Henry (8).

Polly Agnes.

| Physician (21) po Brntandorf (11).

The Cure (6). .

I Morse! po Mulatto
I Birdcatcher (11) po Sir Hercules (2).

Miss Agnes. . .

I Agnes po Clarion.
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skład krwi n Sandy ma wybitny charakter Eclipse''a. Innemi słowy
było to skrzyżowanie przeciwnych temperamentów w połączeniu
z inbrećTem wspólnych swych przodków, StockweWu i Touchstonen,
przez czysty strumień krwi z rodziny 2.
Rodowód Ormonde'* (str. 100) podano tu rozszerzony do pię
ciu pokoleń, by tym sposobem linię męską Stockwelku przez Doncastefu wyprowadzić dalej; w dalszym ciągu zastanowimy się nad
tern jeszcze hardziej szczegółowo. Ażeby zarazem usunąć wątpli
wość, że Bend Or pochodzi rzeczywiście od Clemence, coby osła
biło znaczenie niniejszych rodowodów, uznałem za stosowne podać
dwa rodowody Ormmdea (drugi na str. 103), aby pilnemu bada
czowi nastręczyć sposobność wyciągnięcia z tego własnydl wnio
sków. Jeśli jest mowa o Bend Or, pozwolę sobie przytoczyć jedno
z mych wspomnień osobistych, tern więcej, że i ono jest maleń
kim przyczynkiem do systemu liczbowego. Było to w Australii.
Badając przed wyścigami (1880) rodowody wszystkich dwulatków,
które wygrały w poprzednim roku ważniejsze biegi, przyszedłem
do przekonania, że Bend Or i Robert tlie Deml zajmą pierwsze
miejsca w Derby angielskiem, i że Bend Or będzie pierwszym,
a Robert tire Deml drugim. Nabrałem tego przeświadczenia — czę
ściowo, zważając na ich karyerę dwuletnią, głównie jednak, po
nieważ oba z rodziny 1-ej pochodziły. Byłem tak silnie o tein
przekonany, żem się nawet założył o pięć gwinei z jednym z mych
znajomych, wielkim znawcą rodowodów i zapaleńcem w rzeczach
sportu, choć niedowiarkiem co do mego systemu liczbowego, na
który zapatrywał się arcy-sceptycznie. I wygrałem; niebawem przy
szła bowiem telegraficzna wiadomość z Anglii, że Bend Or przy
szedł w Derby pierwszym, a DecU o głowę za nim. Tryumf mój
był zupełny. Zachęcony powodzeniem, wziąłem znów do ręki ro
dowody i postawiłem horoskop, że Oaks wygra Bluminuta (]),
albo druga klacz z tejże rodziny, której nazwy nie pomnę, pro
ponując temu samemu panu nowy zakład na „(piitte ou double11.
Zakład stanął, ale bez rezultatu, ponieważ żadna z wybranych
przezemnic klaczy nie brała udziału w biegu. A jednak, choć długo
potem (1894), Ladas, syn llluminaty, wygrał i Two Thousand
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i Derby dla ks. Roseberry. Kiedy w roku 1877 ogłoszono w Au
stralii wynik Two Thousand (Chomant Brown Prince i Silnio)
zestawiłem ich rodowody, a znalazłszy Chamami (3), Brown Prince
(21), a Silnio (1), nabrałem przekonania, że Silnio wygra Derby
i że — jeśli w biegu tym uczestniczyć będą jeszcze inne konie
z rodźmy 1, to zajmą pierwsze za nim miejsca. To samo prze
powiadałem dla Oaks, a gdyby nie było w nim klaczy No. 1, na
tenczas wygra klacz z linii 4?. Okazało się, że znów miałem słu
szność, gdyż pomiędzy 13-ma spółzawodnikami Derby znajdowały
się trzy konie z linii 1 i wszystkie zajęły pierwsze miejsca, t. j.
Silnio, Glen Arthur i Bob Boy. W Oaks nic brały udziału klacze
No. 1: wygrała natomiast Płacida, jedyna z rodziny 2.
Wspomniałem, że dawniej przykładałem zbytnią wagę do po
chodzenia koni wprost z linii Running. Później zmieniłem zda
nie, znalazłszy częste przykłady, n. p. u Ormonde a, że koń, choć
z linii Outsider’ów pochodzi, posiadać może więcej krwi z 1. 2,
3, 4 i .5, aniżeli inny, który wprost z tychże rodzin się wywodzi.
Kiedy zaczęto wątpić, która klacz jest matką Bend Or'a, słysza
łem często zdania: „cóż będzie z pańską teoryą, jeśli się okaże,
iż koń ten z linii Outsiderów pochodzi?" Zaniepokojony tern nieco,
wziąłem się do rodowodu Clemence, przyczem znalazłem na moją
pociechę, że wywodzi się ona z rodziny 2, tak, że w tym razie
rodowód Bend Ora przedstawiałby się. jeszcze lepiej, jak auten
tyczny. Liczby Bend Ora, biorąc rodowód Bouge-Bose, wykazują
niedostatek krwi Swe, znachodzącej się dwukrotnie tylko, aż do
pokolenia trzeciego. Pod tym względem rodowód Clemence jest
dużo bogatszym. Lilg Agnes ma trzy linie Blaćkloclca, jedną Birdcatchera i po jednej Ahdatto, Emilius'a i Banter, odpowiadających
doskonale dwom liniom Blacklock'a., jednej Birdcatchefa, Mulatto
i Emilius'a, tudzież dwom liniom Banter, znachodzącym się w ro
dowodzie Bend Or'a. Według mej teoryi zatem przychylałbym się
na stronę Clemence. Szkoda zaiste, że co do rodowodu tak zna
mienitego konia zachodzi wątpliwość; jakkolwiek dla mnie było
to pewnym rodzajem zadowolenia, przekonałem się bowiem, że tak
w jednym jak i w drugim wypadku Bend Or z najznakomitszych
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dwóch linij się wywodzi. Było to koniecznym warunkiem, aby
połączenie z Lily Agnes dobre skutki wydało. Niepodobieństwem
jest, by Lily Agnes wydała dobrych potomków z ogierem, nie
mającym w trzech swych pierwszych pokoleniach krwi Running,

ORMONDE.
Bend O r (2).

Lily Agnes (16).
Polly Agnes.

Macaroni (14).

Clemence.

Doncaster (5).
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gdyż jej samej tej krwi nie dostaje, w rodowodzie jej bowiem
znajduje się ona dopiero w piątein pokoleniu (1’arlisan (1) i Castrel (2)). Znajdzieiny ją tam jeszcze prócz tego, ale dalej: Black
lock (2), Sir Hercules (2), Catton (2), i Castrel (2). Ogier więc
z tej krwi nadawał się dla niej doskonale, gdyż dobrą ale zani’) Pomyłkę tę wskazałem już na str. 45. Uon

Juan

ni<?

Ilon John
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kającą krew odświeżył i nowe w nią tchnął życie. Przyjąwszy,
że Bend Or jest synem Rouge Rosę, będzie tym sposobem kombinaeyą linij 7, 3, 5, 2 (Teddington) i nakoniec Thormariby (4).
Tym sposobem zamiana matki jego Roiuje llose na Clemence wcale
teoryi liczbowej nie osłabia; przeciwnie, utwierdza ją. Poniżej wykażę, że w rodowodach spółczesnycli koni wyścigowych w trzech
górnych liniach przodków znajdują się zawsze po obydwóch stro
nach niektóre liczby Running: 1, 2, 3, 4 i 5.
Nie wiadomo jeszcze, czy Ormonde naczelne miejsce zajmie
wśród męskich przedstawicieli linii Stockwell'* (jak Springfield,
St. Albans, Robert, The Deml, Craig Millar, Silnio i t. d.). We
dług mego zdania, mieć będzie powodzenie z takiemi klaczami,
które doprowadzą mu obficie najlepszą w nim znajdującą sic krew,
t. j. No. 3. Stąd jednakże nie wynika, że każdy dobry koń wy
ścigowy, ubogi w krew pięciu linij Sire (3, 8, 11, 12, 14). z góry
ma być potępionym. Twierdzę jedynie, czego też cheę dowieść,
że niektóre z tych rodzin znaleść się powinny w jego rodowodzie
najdalej w trzeciej generacyi, lub też, jeśli można, powinien mieć
inbred na liczby Sire. Dowodem tego, że Ormonde potrzebuje
w klaczy silnego inbred’u na krew Sire, by go pod tym względem
uzupełnić, jest Orme (str. 105).
Drugim dobrym synem Ormonde'* jest Sorcerer; matka jego
(rodowód str. 105), podobnie jak matka Orme*, posiada bogaty
zasób krwi Sire.
Podczas mego pobytu w Kalifornii miałem kilkakroć sposo
bność na własne oczy oglądać Ormonde'*. owego niezrównanego
syna Bend Or'*, w farmie Mento Park. Jeśli zdanie me, dwudziestoletmem doświadczeniem i badaniem w charakterze sędziego
koni czystej krwi na wystawach w New South Wales poparte,
zaważyć może na szali znawstwa, to orzeknę, iż Ormonde jedno
czył w sobie prawie wszystkie przymioty, jakie u konia wyścigo
wego znachodzić się mogą. Koń to rosły, arcyszlachetny, dobrej
kości, o kształtach pięknych, a przytem pełen temperamentu, co
wszystko składa się na całość iście harmonijną. Z pomiędzy tylu
różnorodnych koni, widzianych w Anglii, Ameryce i Australii, ani
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Macaroni (14) poSweetmeat(21) zdwoma liniami Blacklock’a (2, 2, J).
t The Cure po Physician wnuku Blacklock’a (2, 2,1).
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Miss Letty.
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I Miss Agnes po Birdcatcher (11) po Sir Hercules (2).

I

Madame Eg

Polly Agnes

Weatherbit (12, 12,
11, H).

Cowl (2).

Diversion.

’ Voltigeur (2) po Yoltaire (12) po Blacklock (2, 2,1).
Yedette (19)
( Inheritor (4) po Lottery (11).
Córka . . . <
I Klacz po Blacklock (2, 2, 1).

| The Flying Dutclunan (3) po Bay Middleton (1).
Córka . . . .

Tj

O

Stockwell (3).

Sylphine.

Harkaway (2) po Economist. (36) po Whisker (1).

e
—

I Klacz po Yoltaire (12) po Blacklock (2, 2. 1).

a
a
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King Tom (3)
Pocahontas po Glencoe (i) po Sułtan J8).

Knight of Kars (3).

x

Klacz po łon (4) po Cain (8) po Paulowitz (8) po Sir Paul (8).
The Evergreen Pine.
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zadnie zaś nogi są, że tak powiem, proste — rzecz nieoceniona
u wyścigowca, gdyż, nawet przy największem wyciągnięciu, nie
zostają zadaleko w tyle, a również daleko sięgają przed siebie.

Doncaster (5) po Stockwell (3) po The Baron (24).

cru ci

jednego, któryby mu dorównywał, wymienić nie umiem. Podobnie,
jak Carbine, jest trochę na wysokich nogach, a krótkiego krzyża;
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Konie z takiemi nogami, mogą, choć w półkondycyi, biegać wyścig
na 1600 metrów, nie męcząc się tak szybko, jak konie z pałaszowatemi nogami. Żałuję tylko, żem go nigdy biegającego w wy
ścigu nie widział. Można prawdziwie pozazdrościć właścicielowi ta
kiego konia; szczęśliwcem tym jest p. Macdonougli.
Podoję tu rodowód 7sowomt/’ego,. aż do sześciu pokoleń roz
szerzony, aby wpływ liczi) zbadać jeszcze dokładniej. Gdzieindziej
mówiłem już, że koń ten, z powodu braku w rodowodzie liczb 7,
2 i 4 w ostatnich czterech pokoleniach, powinienby mieć największe
powodzenie w stadzie z klaczami, wywodzącemi się z tych rodzin
wprost, albo mającemi silny inbred na nie. Syn jego Common (Der
Leg.) pochodzi od Thistle (4) (str. 107) po Scottish Chief (12), po
Lord of the Isles (4); Flooer Safety zaś, matka Thistle, jest po
TPtZrf Dayrell ( 7) po łon (4).
Wyśmienita córka jego Seabreeze (Oaks i Leger) pochodzi
również z tejże samej rodziny (4); matka zaś jej Saint Marguerite,
jest po Hermit (5) i Derotion po Stockwell (3) i Alcesles po Toućhstone (14). Deadlock, matka Isinglassii (2000, Derby i Leger), na
leży do rodziny 3. a jest po Wenlock (4) i Malpractice, po Chewalier
d' Industrie (2) i klaczy po Flying Dutchman (3 A Do chwili obe
cnej najlepszym z synów Isonomy, jest Isinglass, a każdy przyzna,
że to znów przckonywującem jest co do systemu liczbowego. Nie
tylko bowiem matka jego wywodzi się z wielkiej Running linii,
lecz i tejże znów matka posiada krew 2, a babka 3. Wynika stąd,
że Deadlock, według mych zasad, znakomicie się nadawała do po
łączenia z Isonomy. Należy się spodziewać, że Isinglass utrwali
męską linię Isonomy. Skoro się dopatrzyliśmy, że ogier (jak właśnie
Isonomy) łączy się najkorzystniej z jakąś linią żeńską (np. 4), to
możemy być pewni, że jest tego jakaś przyczyna, którą znów ro
dowód tylko wyjaśni. Powyżej już widzieliśmy, że Isonomy jest
ciągle i silnie wyprodukowanym na Sir Hercules a-, jeśli więc za
sadę dziedziczności przyjmiemy za takt, to jest on najlepszym tej
krwi przedstawicielem. Szczegółowe rozebranie rodowodu Sir Hcrculesa (str. 108) wyświetli może przyczynę upodobania Isonomif&go
do rodziny 4. Tramp, którego po dwakroć w rodowodzie Isono-
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(12).

( SecretpoHornsea po Velocipede(3).

| J. Birdcatcher (11) Sir Hercules (2).

The Baron (24)

l Echidna.

Pocaliontas po Glencoe (7) po Sułtan (8).
( Faugli-a-Ballagli (11) po Sir Hercules (5).

Etbelbert (12)

l Klacz po Liverpool (11).

| The Prime Warden (17).
Bassishaw. . . . <
C
I Klacz po Sir Hercules (2).

Lord ofthelsles (4).

S c o ttis li C hiel

( Melbourne (7).

Silence........... [

| Camel po Whalebone (1).
Touchstone (14). .
I Klacz po Master Henry (3).

Klacz, po Pantaloon (17).

The Little Known (11) po Muley po Orville (8).

Bay Missy po Bay Middleton (1) po Sułtan (8).
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| Touchstone (14).
Flatcatcher (3). !
I Deeoy.
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F lo w e r S a fe ty

[ Plenipotentiary (6).
Iloney Dear . . !
I My Dear.

Miss Ann.

I Guiecioli.

Wild Dayrell (7).

( Sir Hercules (2).
J.BIrdoatcher(ll)<

łon (4) po Cain (8) po Paulowitz (8) po Sir Paul (8).

(■ Bay Middleton (7J po Sułtan (8).
Córka . . .

| KI. po Małek (3) po Blacklock (5,5,7).

Gladiator (22).

Sweetmeat
(21). . .

Nettle.

tO

BoberTeam - 2019

( Yoltaire (12) po Blacklock (5,5,7).
Córka'!
I Klacz po Blacklock (5, 5, 1).

Wasp po Muley Moloch po Muley (6) po Orville (8).
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my’ego spotykamy, sprowadza za każdym razem wpływ sześciu linij
rodziny 4, mianowicie przez Joe Andrews, Omnium, Cardinal Pufl'.
Matchem, Sweepstalces i Cartoućh, wszystkich z tej samej żeńskiej
linii pochodzących; razem więc zebrało się dwanaście linij No. 4.
Sir Hercules zaś, czterokrotnie w rodowodzie tym zachodzący, do
prowadza razem dwadzieścia cztery linie tejże rodziny przez tych
samych prawie przedstawicieli.

SIR HERCULES.
Whalebone (1).

Peri (2).

Thalestris.

Wanderer (11).
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Wykazawszy, o ile -można było, linie angielskie Sir HercuZt’s’a i THacldoćk’a, od Eclipsea aż do dziś, udajmy się w ślad za
Leamington va\ za Ocean do Ameryki, dokąd go sprowadził dawny
mój znajomy, Sir Roderick Cameron. Zasłużył on sobie na wdzięcz
ność u Amerykanów, dostarczył bowiem tamtejszym hodowcom naj
lepszego potomka, jakiego kiedykolwiek do Ameryki sprowadzono,
z najlepszej krwi, jaką jest bezwątpienia krew Eclipse a. Nie każdy
z jego spółziemian zdaje sobie sprawę, jak wiele Sir Roderick
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Cameron przyczynił się do podniesienia chowu koni pełnej krwi
w Ameryce. Ale nie miał szczęścia; z pomiędzy trzydziestu ośmiu
koni, transportowanych na okręcie, padło w podróży 34, z powodu
fatalnej przeprawy. Szczęśliwym trafem Lewmington ocalał, i dał
później dzielnego Iroguois, który następnie (1881) wygrał Derby

na klasycznym torze Epsom.

LEAMINGTON.

Najostrzejszy nawet krytyk rodowodów nie znajdzie wielu
punktów w rodowodzie Leamingtoriii, pozostawiających do życzenia.
Wyjątkowo pożądanym był dla hodowców amerykańskich, gdzie
krew Sire (oprócz rodziny Lewity 12) słabo jest reprezentowaną.
Ten właśnie wpływ krwi Sire jest przyczyną, że rodzina ta ma
tak wielkie powodzenie na torach amerykańskich; w Anglii bowiem
członkowie tejże samej rodziny nie należą do najbardziej zwycię
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skich. Tryumfy lroąuois w Der. i Leg., a także w innych biegach,
czynią zeń najwybitniejszego pomiędzy synami Leamingloria (jego
rodowód str. 109).
Maggie B. B. raz tylko wśród czterech ostatnich pokoleń
w żyłach swych krew Sire wykazuje; ogier zatem, wywodzący się
wprost po matce i ojcu z krwi Sire, nadał się do niej znakomicie.
Maggie B. B. wywodzi się od Lagton Barb Mare (4) i w krew
Running pod każdym względem obfitowała.

iroquois.
Łeamiugton (14).

Maggie B. B. (4)
Madeline.

Faugh a Ballagli (11)

Córka.

Australian (imp.) (11).
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To, co powyżej mówiliśmy o Peter, zastosować można do Iroguois, mianowicie, że obfitość krwi Running w jego matce, w po
równaniu z krwią ojczystą, osłabiła nieco jego rozpłodową siłę; to
samo jednak wyposażyło go siłą żywotną (vitality), cechującą zwy
cięzców na torze. Jeśli mój system liczbowy wart jest cośkolwiek,
to najskuteczniej łączyłyby się z nim klacze z zasobami krwi 3.
8, 11, 12, 14; choć z drugiej strony inbred u niego na linie 1,
2, 4 powinienby czynić z niego dobrego reproduktora i z innemi
liniami. Tammang (str. 111), niewątpliwie najlepszy jego syn, był za
razem jednym z najlepszych koni wyścigowych amerykańskich. Na
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leży ufać, że on właśnie utrwali dzielną krew Leamingstori<\. Po
chodzi on w żeńskiej linii z rodziny Lerity (12). Matka jego Tullahoma, jest po Greai Tom (11) (brat Kingcraffti, który wygrał
Derby) i Blink Bonnie po Bonnie Scotland (10) i córki Lexingtorin
(12) od Volga po Glencoe (1) i matce Vandal'n po Trariby (21)
po Blacklock (2). Great Tom jest po King Tom (3). Przyszłość
dopiero okazać może, czy koń ten utrzyma tradycyjną dzielność
krwi Sire, w nim płynącej. Rodowód nie daje powodu do obawy,

TAMMANY.

ponieważ wywodzi się w męskiej i żeńskiej linii od Eclipse. a.. Prócz
Iroguois, pozostawił Leamington jeszcze Eolusa (6) (ojciec Morello),
Onondaga (12) (ojciec _Z>r Biec) i innych: Longfellow (26) i Enąuirer; niema więc obawy, by linia jego zaginęła. Iroguois zajmo
wał wielokrotnie naczelne miejsce pomiędzy tymi reproduktorami,
których potomkowie najwięcej w Ameryce zwycięstw odnieśli. Long
fellow dał bardzo dobrego syna Leonatuśn (12). Jeśli mowa już
o amerykańskich reproduktorach, zamilczeć się nic godzi innej jeszcze,
importowanej tamże linii «S'żr Hercules'a, mianowicie Prince Charlie
(zwycięzcy Two Thous. Guin.), zwanego powszechnie w Anglii „kró
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lem na dystansie dla dwulatków11 (Prince of the T. Y. C.). W An
glii samej nic odznaczył się w stadzie*).
Jeden z najbardziej wybitnych synów jego Prestopans znaj
duje się w stadzie Del Paso, nieopodal Sacramento. W Anglii nato
miast jedynym jego przedstawicielem jest Prince Eudólph, u którego,
jak u Salnatofn,, widzimy inbred na linię 12.

SALYATOR.
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Powietrze amerykańskie odmłodzić się zdawało Prince Charlie,
dał tam bowiem pierwszorzędnego konia, jakim jest Salnator, któremu
przypisują, że przebiegł milę ang. (1600 mtr.) na prostym torze
w’ 1 m. Bó1^ sek., a 2000 mtr. w 2 m. 5 sek. Prince Charlie.
jest kasztan z czterema białemi nogami, przez co stare portrety
Eclipse a przypomina, co nie jest dziwnem, ponieważ rodowód jego
wykazuje silny inbred na tegoż Eclipse a (12). Według zasad sy
stemu liczbowego spodziewać się należy, że w karyerze stadnej
najlepsze rezultaty wydać powinicm z klaczami z rodzin 1. 2, 3 i 4.
') Z powodu przesądu hodowców angielskich, że koń roarer nie jest odpowie
dnim do rozpłodu, nie dano mu sposobności do odznaczenia się.
(U' A.)
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Linia Whisker’a.

Linia liliiskeru zasługuje na baczną uwagę, choć mniej liczną
jest od linii Wlialebone-a. Powód leży w teni pewnie, że Whisker
nie był łączony z klaczami tak dobrcmi, jak brat jego, Whalebone.
Sądząc z portretów JITJsAera, był on piękniejszym i okazalszym
od TI7m7eóo«e?a, a według źródeł niektórych, przewyższał go na
torze. W Anglii pozostawił godnego spadkobiercę w King Tonfw.
Nowym dowodem, stwierdzającym mój system co do krwi Sire,
jest Harlcoway. Widzimy tu wielki niedostatek tejże, a duży zasób
krwi Running, mianowicie przez Whisker'a (1), Strlpling'a (2)
i Phenomenorin (2): prócz tego on sam z linii Running pochodził.
Jakiż więc będzie powód, że (prócz King Tonią, którego matka
wprost z 3 pochodzi) nic wydał w linii męskiej wybitnych potom
ków? Drugim najlepszym z synów Harkowwyw. był Idle Boy, krórego matka, choć pochodziła z rodziny 6, miała jednak przez ojca
swego, a syna Sir Hercules'a (2) (ten z klaczy po Wanderer’ze,
11) i przez swą markę, a córkę Sultatia, (S), od klaczy po Cervantes"u' (S), duży zasób krwi Sire. Babka The Bard a jest po Idle
Boy. Do Australii importowano Ace of Clubs po Stockwellu (3)
z Irish Queen z linii S po Harlcoway. W ogóle zatem nic znam
wypadku, aby Harkaway dał rezultat dobry, bez połączenia z kla
czami, pochodząeemi albo wprost z krwi Sire, albo mająceini in
bred w tym kierunku. Krew King Tonią. okazała się arcyccnną
w jego córkach. Przyczyna leży tu przeważnie w silnym zasobie
krwi Godolphin Barb, której dużo prądów znajdzicmy u bardziej
oddalonych przodków w rodowodzie Harkaway; krew ta za pośre
dnictwem linii
i 3 odżyła na nowo. Córki King Tonią odzna8
HODOWLA KOKI
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czyły się jako matki. Matki Saint Simona, Rogal Hamptoria, PosleRestante, Chislehurstfa, Romany Kinijn. i Town Moor\\, były jego
córkami.
Jeden z najlepszych australskich reprodulctotów Neckersgasl
(2) jest synem Miss (liraffle po King Tom.

KING TOM.
Harkaway (2J.

Pocaliontas (3).
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W r. 1839 sprowai Iził Mrs Kater do Australii Cap-a-pi
The Colonel (był drugim w Derby za Cadland, a pierwszym w St.
Leger) po Whislcerzfi.
Razem z Cap-u-pie przybyła do Australii Paraguay (własu.
tego samego hodowcy), córka Sir Herculesa, jedna z najlepszych
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klaczy, z Anglii wywiezionych, a niczaprzeczenie najlepsza z có
rek Sir Hercules'a: sąd tak pochlebny uzasadnić można dwustron
nie: na liczbach jej rodowodu i na potomstwie, jakie w Australii
zostawiła. Sir Hercules (Austr.) i Whalebone (Austr.) byli na nie
szczęście jedynymi jej synami, a nie zostawiła ani jednej córki,

SIR HERCULES. (Australia).
P a r a g u a y (Imp.) (3).
Paradigm.

Cap-a-pie (Imp.) (5).

Sir Hercules (2).
T
GJ

Siostra Caetusa.

The Colonel (8).

3
©

o

któiaby linię żeńską po niej utrwalić mogła. Rodowód syna jej,
Sir Hercules'-.\ (str. 115), wykazuje, że w żyłach jego płyną naj
lepsze prądy krwi, a w trzeciem pokoleniu przodków znajdujemy
silny inbred na Whalebone'-* i TO/słe/a. W tej mierze rodowód
jego wytrzymuje porównanie ze Stockwell’em, który jedną tylko
miał nad nim wyższość, tj. że wykazywał jedną linię Blacklock'*.
Zmarły admirał Rous oddał poważną usługę hodowcom australskim, sprowadziwszy (1828) Emigrant'-* (4), konia doskonałego
8*
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pochodzenia (dla uniknięcia pomyłki, nazywano go lłous Emigrant,
gdyż był inny koń t. s. nazwiska). Ogier ten był po Pioneer, synu
FWws/rei/ i Pninełli. Około 1840 r. sprowadzono do Australii ogiera
'Prosu (12), syna Priam'a i Ally po Partisan, wnuku Prunelli. Po-

YATTENDON.
Cassandra (17).

Alice Grey.
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łączenie Sir Hercnlesn ( Austr.) z Cassandrą (córką 7Yos’a i Alice
Grey po Itous Emigrant) wydało Yattendinrii (str. 116), słynnego
wyścigowca i reproduktora zarazem. Matka jego Cassandra, była
swego czasu najznakomitszą klaczą na torze. Wydała jeszcze
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dwóch wybitnych synów, Bamornie i Kiogle, a. zakończyła życie
w stadzie Ramorni nad Clarencc Rivcr — (właściciel Tindal, ho
dowca Yaltendorin i jego braci). Matka Yattendorin, nic doprowa
dziła do tego połączenia wiele krwi Sire, mając jednak silny inbred
na Eclipse t\, bardzo była odpowiednią dla Tros'a, jako pochodzącego
z tej samej, co Eclipse, żeńskiej linii. Tym sposobem uśpione
w niej przymioty krwi Sire, po tym wielkim ogierze odziedziczone,
ujawniły się w jej synu, a ujawniły się mocniej jak w razie, gdyby
Tros pochodził był od innej Sire linii 3, S lub 1-1.
W tera miejscu wypada nacisk położyć na tę okoliczność, że
Partisan i Pioneer blizkimi byli krewnymi, tak że Yattendon po
siadał we krwi silny inbred na No. 1 i to przez najlepszych tej
krwi przedstawicieli, jak:
Whisker, Partisan (podwójnie)
i Pioneer, syn Whiskey (2). Bohs Emigrant łączył w sobie główną,
linię swą
z liniami: 1 (podwójnie), 2 i 3. Australski Sir Her
cules, pochodząc wprost z rodziny 3, a mając w niedalekich przod
kach No. 7 trzykrotnie, a Nr. 2 dwukrotnie, doprowadzał w po
łączeniach (podobnie jak Yatlendon) nieco więcej krwi Running,
niż to zwykle u reproduktorów pierwszej klasy znalcść można.
Rezultatem tego było, że nadawał sic do klaczy, pochodzących od
wprost przeciwnych linij; w razie bowiem, jeśli klacze wykazywały
brak krwi Sire, to on posiadał jej podostatkiem, aby złemu zara
dzić. Rodowód ten jest godnym uwagi, widzimy z niego bowiem:
raz, że po Yatfendon'ie, pozostało co najmniej dwóch znakomitych
potomków, aby dalej utrzymać (przez Whisker'a) krew Eclipse a;
powtóre, że właśnie z powodu silnego inbrcdu na liczby Running,
córki jego cenuemi są matkami. Wiele dobrych koni w Australii
od tych córek pochodzi, jak: Trenćhant (zwycięzca A. J. O. Derby
1893) Lady Trenton (Sydney Cup 1894), Paris (Metropolitan 1893)
i Broćkleigh (Epsom 1893).
I ważny czytelnik wyciągnie stąd następujący wniosek: po
tomkowie bezpośredni Yattendon'a, mający powodzenie w stadzie,
pochodzą zapewne z krwi Sire, jeśli system liczbowy jest prawdzi
wym. Przytoczywszy powyżej już rodowód najlepszego z jego sy
nów, t. j. Chester'a (Rozdz. V, str. 76), powtarzać go w tem miejscu
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nie będę: przypomnę tylko, że matka jego, Lady Chester, pochodziła
wprost z rodziny 8, a była po Stockwell'u (3), od Austry po Ilarkaway (2). Trudno o lepszy rodowód: hodowcy zaś australscy wdzięcz
ność winni p. Cox, przedewszystkiem za sprowadzenie dobrej kla
czy, a potem za bystrość sądu w wyborze Yattendorin fila swego
stada. Hodowca ten wyprodukował również niezwyciężonego Grand
Flaneura. (także po 1 rattendon'us), którego matka, First Lady (14),
była po St. Alians (2), synu StockwellLa (3). Chester dał kilku
wybitnych synów, dość dobrych, aby krew jego utrwalić, n. p.
Abercorna (rywal Carbine'a) i IJreadnouyht (zwycięzca biegów kla
sycznych), obydwóch, do rodziny 3 należących. Dalej Carlyoria
(11), nader obiecującego, a bogatego w krew Sire przez Adrenturer’& i StockwelTa.. Mało też widziałem koni tak pięknych, choć
ciężkiego typu, jak Craribroolc (trzylatkiem wygrał Newmarket han
dicap, 1200 metrów we Flcmington, pod wagą 8 stone 12 funt.),
będący własnością mego znajomego, p. II. U. Wbite z llacilah, równie
obiecującego hodowcy, jakim był zmarły brat tego, James Wbite.
Cranbrook jest synem La Princesse, po Cathedral (8) i Princess of IFaZes, po Stockwell (3); dobrze jest zatem w krew Sire
uposażony. Najlepiej nadają mu się klacze z krwi Running, po
chodzące od Sweetweulii. i Blacklock'a, jako przeciwdziałanie po
dwójnej linii Melbourne a, w jego żyłach płynącej. Cranbrook, choć
ciężkiego typu, rozwinął się na bardzo proporcyonalncgo konia,
a choć grubej był kości i miał nadzwyczaj silnie rozwinięty zad,
wygląda jednak szlachetnie; jako reproduktor pozbył się tego, co
z pozoru można mu było w treningu zarzucić, mianowicie pewnej
słabości w partyi nerek. Klacze po Macarontm, odznaczające się
zwięzłym krzyżem i niewielkim zwykle wzrostem, poprawiłyby
znakomicie ten niedostatek.
Jeśli dłużej nad tą gałęzią IłTwsAera się zatrzymuję, to dla
tego, że miałem zawsze upodobanie do linii starego, australskicgo
Sir dlerculesa. Przed wieloma jeszcze laty (1862 i 63) siadywa
łem nad wodami Clarence lliver, napawając się widokiem Yattendoria, tego rasowej i szlachetnej postaci naonczas roczniaka, osta
tniego potomka Cassandry.
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Klacz ta ostatnie dni swe spędziła, wisząc na pasach, co je
dnak życia jej nic przedłużyło. Wydając Yattendon-A, liczyła już
20 lat; ojciec jego, Sir Hercules, jeśli się nie mylę, liczył wtedy
z górą lat dwadzieścia, Fakt ten przytaczam, aby zbić teoryę, oświad
czającą się przeciw łączeniu starych ogierów z klaczami staremi.
Linia }Vhisker’-A gra także ważną rolę w dziejach hodowli
amerykańskiej. FoYhall bowiem z niej właśnie w męskiej linii po
chodzi, podobnie jak King Ban, ojciec Ban Fox'<i i wielu innych
dobrych koni. Importowany tamże King Ernest jest znów synem
King Toma. Phaeton, także importowany przed laty, dał Ten
Brooclda, znakomitego konia wyścigowego, a był dziadkiem FoxhalVa.
Utrwalenie potomstwa linii Tfhisker'a, zaniedbanej dotychczas, jest
wielce korzystnem dla hodowli amerykańskiej. Podobnie King Ban,
jak King Ernest, są po matce z rodziny 3; już przez to zatem
wartość ich była wielką dla przestarzałych rodowodów amer., któ
rym niedostawało tej rodziny (prócz przez Medley'a i American
Eclipse1a, pochodzących z 3). Stado żadne doskonaleni być nie
może bez krwi z tej słynnej rodziny, z której wyszły takie konie,
jak: Sir Peter Teamie, Stockwell, Galopin, Tlie Flying Dutćhman
i dziesiątki innych. Foxhall był najlepszym wr z\meryce przedsta
wicielem linii TFYz&ZiePa; a jednak, choć pierwszorzędny na torze,
nic odznaczył się dotąd w stadzie; według mej zaś teoryi nic
odznaczy się, jeśli nic będzie krzyżowany z klaczami krwi Sire,
przedewszystkiem z 3 i z inbredem na Stockwell ti i Galopiria.
W rozdziale o koniach fenomenalnych podamy szczegóły rodowodu
Foxhall'n.
King Alfonsa w żeńskiej linii jest amerykańskiego pochodze
nia.; ojciec zaś jego Phaeton (9) pochodzi z rodziny, która, cho
ciaż niezmiernie uboga w dobrych reproduktorów, wydała jednak
wiele dobrych koni na torze, np. Peter.
Na zakończenie rozdziału tego, wspomnieć jeszcze należy
o kilku reproduktorach amerykańskich, jako też przytoczyć rodo
wody Sir Afodred'a i Darebiria, które to ogiery wybrałem niegdyś
dla stada w Del-Paso (właściciel J. B. Haggin).
Sir Modred był znakomitym koniem wyścigowym, a uważam
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go za najpiękniejszego konia w Australii, t. j. w Nowej Zelandyi,
urodzonego. Koń ten był jednym z czterech sławnych braci: Betrayer (N. Z. D.), Sir Modred (N. Z. D.), Idalium (teraz w San
Francisco), Chewiot (ojciec Bey el Sarda Anita, zwycięzcy amery
kańskiego Derby), znajdujących się w stadzie p. Reed w Ame
ryce — i Juty, własność Mr. Barnes w New-Sonth-Walcs. Sir

FOXHALL.
King A1 fo n s o. 4Capitola.

Pliaeton (9).

CD

<

3°

Modred był z nich bezwarunkowo najlepszym, tak co do piękności,
jak pod względem karyery wyścigowej.
Zbadajmy powyższy rodowód Fozhalfii, czy wytrzymuje próbę
liczbowego systemu i jakie wykazuje zalety ważne dla reproduktora.
Matka jego należy do rodziny, która, wydała kilka bardzo do
brych wyścigowców, np. ITornsea, Soothsayer, Jerry, Sealskin, Skylark, Harnester i t. d. Pierwszorzędnego jednak reproduktora nie
spotykamy między jej potomkami. Harrestern sprzedano niedawno
za 800 Ł, a Skylark całkiem zawiódł. l<'oxhalł pochodzi z rodziny
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wcale nic pierwszorzędnej, a przyteni wykazuje mały zapas krwi
Sire; jeśli zaś krew tę znajdzicmy w rodowodzie, to zawsze w po
łączeniu z żeńską i z Kunning, powstałą ze słabego inbredm na
Eclips&a, ponieważ większa część linij głównych jego wywodzi się
od King Heroda. Spojrzeć tylko należy na rodowody Isonomy,
Stockwell a, Chestefa, Galopina, lub St. Simotda, aby za pomocą
porównania, przekonać się, że Eorhall nic posiada warunków przy
rodzonych na ogiera rozpłodowego, powodzenie mieć tylko może
chyba z klaczami bardzo wysokiej krwi Sire i z silnym inbrcd’em
na Blaclcloclca (np. córki GalopiKa, albo mające inbred na Stock-
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ROZDZIAŁ VII.
O niektórych australskich i amerykańskich reproduktorach.
Rodowody główniejszych męskich potomków Darley Arabian a, Byerly
Tark’a i Godolphin Barb'a.

Zanim rzecz o ogierach rozpłodowych wyczerpiemy do końca,
z korzyścią będzie zbadać, jak system liczbowy stosuje się do
hodowli amerykańskiej i australskiej. Powyżej przytoczono rodowody
Sir Hercules'a, YattendonA i Chester a, jako znakomitych repro
duktorów a pochodzących, albo z wybitnych rodzin Sire, albo ma
jących na nic silny inbred.
Przejdziemy teraz do rodowodu najdzielniejszego ze spółzawodników Chesfera, t. j. do Musquet'a (rodow. str. 123), ojca słyn
nego Carbine a. Rodowód wykazuje, że matki Knowstyfa i J/w$(juefA były półsiostrami. Przez to pokrewieństwo dostał jHusguct
przez matkę świeży przypływ najlepszej jej krwi, mianowicie Blackloclda, w połączeniu z krwią StockuicWa i Neu:minster'a. Podwójny
ten, a bezpośredni dopływ krwi Malchenia przez Melbourne^ i Dr.
Si/nta.ra oddzitdał prawdopodobnie na tak wielką siłę w potomku.
Z połączenia tego powstał fenomen w dziejach sportu, mianowicie
Carbine. Koń taki nie prędko chyba ukaże się na torze. Wygrał
on Melbourne Cup (39 spółzawodników: 3200 metr, w 3 min.
28*/2 sck.; waga 10 stone 5 funtów, czyli 65'/., kilogr.). Ory
ginalny posiadał Carbine temperament. Zdarzało się, że, idąc do
startu, stawał nagle i oglądał się: a myślę, że nic byłoby kary lub
przymusu, któryby go zniewolił do ruszenia z miejsca. Na szczę
ście, zręczny i uzdolniony trener umiał nagłe kaprysy znieść cier
pliwie, a zachęcając konia łagodnością i pieszczotami, wymógł na
nim to, do czego Carbine był istotnie zdolnym. Przymusowe środki
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Touchstone (14).
Kl. po Velocipede (3) po Black
lock (2, 2, 1).

Catton (2).

Miss Bowe

Klacz po Orrille (8).

( Castrel (2).
| ldalia.

Klacz po Filho da Puta (12).

Klacz po Ceryantes (8).
Touchstone (14).

Mowerina . . .

Klacz po Whisker (1).

.
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O

niektórych australskicli

Iluniphrey Clinker (8).
Melbourne (1)

Whalebone (1).
Camel (24). . .

Klacz po Selim (2).
Klacz po Brutandorf (11) po Blacklock. (2, 2, 1).
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Pantaloon (17)
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Ithuriel C2) . .

Stockwell (3).

Echidna.
Glcncoe (1).

Pooahontas. . . ■
Marpessa.

Orlando (13) . . ■

Córka.

Newminater (S).

Touchstone (14).
Yulture.
Camel (24).

Brown Bess. . . ■

Klacz po Brntandorf (11) po Blacklock (2, 2, 1).

Camel (24).

Touchstone . . .
Banter.

Doctor Syntas (37).
Beesw ing . . . .

Klacz po Ardrossan (2).
Emilius (28).

Eiilogy.

_______ K n o w sle y (8).______
(2).

C lem en ce

.1. llirdcatcher (11).

The Baron (21) •

Euclid (7). . . .

Maria (siostra Emma).
Mulatto (5).

Martha Lynn. .
Klacz po Filho da Puta (12).
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nie byłyby nic pomogły: przeciwnie, obudziłyby uśpioną w nim zło
śliwość usposobienia. Przy starcie natomiast zachowywał się spo
kojnie, .jakby wiedział, czego się. żąda od niego. Dla znawcy pra
wdziwą było przyjemnością obserwowanie konia tego w końcowej
walec: wyciągał się jak struna i pracował z całej siły, .jakby czuł,
wraz z jeżdźccin, gdzie jest celownik. Niech mówi kto co chce,
sport jest rozkoszą, uprawiany w takich warunkach!...
Skutkiem takiego inbretTu, jaki widzimy w rodowodzie Carbine'n, jest często niezwykła szybkość. Jeśli — jak w tym razie —
złv temperament nic oddziała na serce konia, wówczas konie takie
mogą dlatego .już tak wielkich dokonać rzeczy, ponieważ idąc
z łatwością, wraz ze swymi spółza.wodni kami, górując nad nimi
szybkością, są w stanic oddzielić się w każdej chwili od całej
kompanii. Al niej dobrym okazywał się Carbine na krótkich dystan
sach. Natomiast na dystansie trzech mil angielskich (4800 mtr.)
wytrzymywał tempo przeciętne 1. min. 55 sek. na milę, a przy finiszu
trudno było z nim się mierzyć. Żałować należy, że tak Carbine,
jak rok od niego starszy rywal jego, Abercorn, nie mieli nigdy
dobrego leadera w swych trzymilowych biegach. W takim razie
obadwa te konie byłyby niezawodnie dystans ten zrobiły w 5 min.
20 sekund. Wartość w stadzie musi Carbine wykazać dopiero:
należy przypuszczać, że i na tem polu wybitnie się odznaczy,
a można przewidywać, że córki jego będą wysokiej wartości mat
kami. Carbine .jest 16'/.2 miary: przednie jego nogi mają wygląd
lekki, zadnie są proste.
Przytaczam tu rodowód Nord&nfeldta (str. 125), który podo
bnie jak Trenton. jest synom Mns(juei'a,; obydwa są .już wypró
bowanymi reproduktorami.
Nordenfeldl dał już jednego klasycznego zwycięzcę Slratlmiore
(V. 11. C. Derby i Leger) i kilka innych dobrych koni. Rodowód
Trenton-,\ zawiera po stronie matki najlepszą staro-australską krew.
Jest on synem słynnej Frailty (matka Hiagary, Cissy, Cuirasier
etc.), córki Goldsborough (3) i Flory Mac hor, pO Neiv Warrior
(24) od Zo, po Sir Hercules (3; austr.) od Flory Mac Iror, po
importowanym llous Emigrant (i) od Cornelii, po Grasshopper od
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Logbow (21)

lthuriel 62) po Touchstone (14).

(28).

Castrel

Idalia.

S a in t A lb a n s

Córka 1’antaloou’a
(17)
o

Melbourne 6t>
West Australiau (7)

b
Q
a
a
a
z
a
Q
W
O
Z

Brown Bess po Camel (24).

MALUA.

Córka Touchstonea (14).

Fisherman (11) po lleron (19).

córka Touchstone a (14).

o

Stockwell (3) po The Baron (24).

Juliet (imp.) . . . .

Touchstone (14).

Lancashire Witcli
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(3).

Melbourne (1).
Marchioness

E d e lla
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.Miss Bowe.

B'air Athol (10).

( The Baron (21) po Birdcateher (11)
1 Pocahontas po Gleneoe (1).

lii Ink Bonny . . . .

1 Melbourne (1) po Humpltrey Clinkcr (8).
1 Queen Mary po Gladiator (22).

Touchstone (11) po Camel (21).
Cotlierstone (') po I
I Emma po Whisker (1).
Polydora

( Priam (6) po Emilius (28).
I Manto po Tiresias.

Peter Wilkius

The Flying lJntcliman (8)

Resistailce.

(3).

Pandora.

Stockwell 3.1. . . .

Bay Middleton

Klacz po .

Diana

| Bay Middleton (1).
I Barbelle.

Plenipotentiary (6) [ Emilius C2S) ”0 Orville
I Klacz po Pericles.
Marpessa, klacz po Muley ((i) po Orrille (8).
I Jersey po Blacklock (2, 2, 1).
o
( Bfty MilU1leton (JJ.
I Klacz po Whalebone (1).

Peter Fin (13) po Whalebone (1).
Curiosity. . | Buffalo.
I Edella (imp.).
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Manto (imp.), po Soothsayer. Wskazanem zdaje się być łączenie
Trentonn z córkami Yaltendonn., gdyż już z takiej klaczy dal
Trencliant'-.\, zwycięzcę A. J. C. Derby. Niżej podano rodowód St.
Albansn, ogiera importowanego z Anglii,-obok zaś rodowód Edelli,
z którą dał on najlepszego ze swych synów Malua, zwycięzcę
Melbourne Cup (1884) z wagą 9 stone 9 funt — 61 kilogramów.
Saint-Albans nic odznaczył się w stadzie, aż do chwili kiedy
został nabyty przez Air. John Field (Tasmania) i łączony z jego
klaczami, będącemi po większej części tej samej krwi, co Edella
(3). Klacze te nadawały się do niego wybornie, przynosiły mu
bowiem nowy prąd krwi Stockwell'A. (3), którą ou sam posiadał.
Dał jednego jeszcze zwycięzcę Melbourne Cup, t. j. Slieet Anchora,
którego matka była po Castle Bill i Edelli (3). Gdyby Saint Alians
nie był się dostał szczęśliwie do tak znakomicie nadającego się dlań
stada w Tasmanii, nic miałby sposobności poprawienia swej bardzo
miernej działalności w stadzie. Goduem jest także wzmianki dobre
pochodzenie. Castle Hill (imp.); był ou po Yoltigeur (2) od Bab-atthe Bowster, po Anna/ndale (i), po Touchstone od Queen Mary.
Malua (str. 125) rozpoczął świetnie swą karyerę w stadzie,
dając Malnolio (2), zwycięzcę Melbourne Cup. Jeżeli daną mu bę
dzie równie dobra sposobność, jak ojcu jego, to powinien go pod
każdym wzglądem przewyższyć.
Najlepszym koniem (prócz Carbine), wychowanym w Australii,
jest The. Bari). Pomimo swej znakomitej budowy i dzielności na
torze, okazał się miernym reproduktorem. The Bari był maści karęj,
a odznaczał się niezwykłą szybkością; wytrzymywał także dosko
nale każdy dystans. Wygrał Sydney-Cup (3200 metr., 10 stone
8 funt. == 67 kilogr. wagi).
Young Gulnare, matka. The Barb'n zasobną była w krew
Running przy niedostatku krwi Sire. Zasób krwi, jaki posiadał
77/c Bari (przez Sir TTerculesn), wystarczył do wyprodukowania
dobrego wyścigowca; nie był jednak dostatecznym,, aby mu dostar
czyć materyału ua dobrego reproduktora, co się sprawdziło na nim,
ku rozczarowaniu jego właścicieli. Jedynymi jego potomkami, wy
kazującymi zdolności na torze, byli: Tobol, z klaczy, pochodzącej
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z rodziny 3 i The Barber, z klaczy po Middlesea (14). Za pośre
dnictwem tej ostatniej otrzymał 'The Barber znaczną ilość krwi
Sire. Afiddleser był po JfeZ&ourne f/) z klaczy po Touchstone {1A).
Wartość The Barb'n, jako reproduktora, ujawniła się dopiero
w drugicm jego pokoleniu, mianowicie w klaczach, pomiędzy któremi
wiele jest dobrych matek.

THE BARB.
Young Gulnare (4).
Gulnare.

The Doctor (9).
(imp.)

Sfir ller u 1 e s (3).

Paraguay.
(imp.)

Cap-a-pie
(imp.)

Pomiędzy ogierami, sprowadzonymi do Australii, jednym z naj
lepszych był Panic (14) po Alarm (19), po Tenison (11). Jego
matka Queen of Beauty, była córką Melbourne^ (1), (syn Humphrey-Clinker'a (8)) od Birthday, po Pantaloon (17) od Honoryi po
Camel (21), synu Whalebone'a (1). Panic miał więc bardzo wiele
krwi Sire, w połączeniu z silnym prądem knli Running rodziny
1; nic zatem dziwnego, że dał konia pierwszej klasy Wellington'a
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(V. R. C. Derby). Wellington był synem importowanej Frou-Frou
(I) , po Macaroni (14), po Sweetmeat (21), a tego ojciec Gladiator
(22) po Partisan (1), posiadał przez swą matkę dwa prądy krwi
BlacklocFa. Panic był ojcem znanego Commotiona\ matka tego osta
tniego była Foening Star po Lord Clifden (2), synu Netominstefa.
(S) i Maid of Derwent po Flatcatclier (3), od klaczy po Belśhazzar
(II) , synu Blackloc/fa. Pomimo dużej ilości krwi Sire niczego nie
dokazał Commotion w stadzie; powodem tego było, że pochodził
z rodziny 9, która do licznej rzeszy swych znakomitych, jako wy
ścigowców, potomków, nie zalicza prawie żadnego dobrego repro
duktora.
Nazwisko importowanego FishermaFa, znakomitego konia wy
ścigowego, spotykamy w większej części rodowodów koni pierwszej
klasy w Australii. Przy jego rodowodzie zatem zatrzymać się chwilkę
należy, aby się przypatrzyć jego karyerze w stadzie, w drugiej
jego ojczyźnie.
Fisherman sprowadzonym został do Australii przez Mr. Charles
l>. Fisher’a w 1860 r. Nazwisko Fishcr'a jest dobrze znanem
wszystkim sportsmanom australskim. Właściciel Fisherman'a żył
w Australii w czasie, kiedy nazwisko Stockwell'a znane tam było
kilku jedynie wielbicielom jego, mającym styczność ze sportem
w Anglii. Sprowadził on z Anglii kilka bardzo cennych matek,
między innemi: Marchioness (Oaks) po Melbourne, (lildermere (przy
szła pierwsza głowa w głowę w Oaks) po The Flying Dutchnutn
i lepszą od poprzednich Juliet po Touchstone. Marchioness (2)
i Juliet (13) wydały, po przyjściu do Australii, dwie źrebice., obie
po Stockwell'u: Bose of Denmurk i Chrysolite. Te z Anglii impor
towane klacze (wraz z kilku innemi, także wysokiej krwi, jak
Omen po Melbourne i Bose de Florence po Flying Ihiti liman skła
dały wyborne stado matek, dla takiego hodowcy, jak Fisherman;
lepszych wtedy, nawet w Anglii, trudno byłoby dobrać.
Marchioness dała po FishermaFui słynnego ilyera FishhooFa, który pobił Tlie Barb‘a w Leger. dalej Bobinsoifa Crusoe
i Anglera i Leger)' ojca Onyr, matki Nordenfeldfa (Derby); ten
po Mnsket. Najlepszym reproduktorem, a synem FishermaFa, był
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Marihyrnong, którego pochodzenie znajdujemy w rodowodzie Rich
mond' a (str. 129). Richmond, klasyczny zwycięzca i ojciec znako
mitego konia The Admirał, choć nie wielki był wzrostem, odzna
czał sic niezwykłą szybkością i wytrzymałością. Trudno przypuścić,
aby źródłem tych zalet w nim była krew Whisker'i\, którą znajdzicmy tu dopiero w piątem i szóstcm pokoleniu; w tej odległości

RICHMOND.
M a r i li y r n o n g (3).

The Premier (4).

Melesina.

W
O
to

td
to
ó
B
CD
ca

"d
o
®
CD
B

B’

CR?
co
CD
ET
O
O
g
En
OB

Ul
O

f
CD
O
TS
O_

E
te **
S 2

2

b

M
CD
O

B
o
B#

M

W

O

to

to
O

En’
to

Rosę de Florence.

—
CD
CC.
a>

>“5
O
~
B

—
td’°
to _
Si
to 'r'
B

•b
o

B

w

B

3

Fisherman (11).

«® b’
•

to
ca
co
to

CD

er

B

to
CD
to

co

ó

aq

* e
B

.

CD

et

o
o
to
to

K 3
to
*d

W

8
to
B’

2
•5'
o

CO
B"
to
to

B

B

CD

a

Er
W o
to

toto

to- T-i

o.

'o

3
B3
O

X 5
<Zj o

E T3
to ©

3

b

r
2-

$ 2

"O
B
e-tto

<• 'cc
— .£!

& d?
o

to

CD
£

O

CD

g-

n td
O* c

to
£

to

td -

CD

B .tó
B’

cn?
er
o

H

O
c
Cfq
er

li

"i

znaleśćby ją można w każdym prawie rodowodzie. Według mego
zdania, przyczyną ich jest silny inbred na siebie samą rodź. 3.
Podobne przykłady znajdujemy u Salwatora, BlacklocRn, Queen of
Trumps i u innych koni, o których poniżej.
The Admirał (2), najlepszy wśród synów Richmond'zdaje
się być przeznaczonym do dalszego prowadzenia linii Fisherman'^
(King Herod), szczególniej, jeśli się go łączyć będzie z klaczami
9
HODOWLA KONI.

a
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z silnym iubred’em na Eclipse'a, lub mi wybitnych jego potomków;
córki Isonomy'ego, lub Sterlinga byłyby dla niego nader odpowie
dnie. Sylvia, córka Fisherman-a i Juliet (13), po Touchstone, okazała
się znakomitą jako matka. Dała ona, po Musyuet, ogiera Martini
Henry, zwycięzcę Derby i Cup w Melbourne; dalej Goldsborough
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(L.) po Fireworhs, który dał kilka klasycznych koni, między innemi
Melos i Arsenał, zwycięzcę Melbourne Derby i Melbourne Cup.
Spojrzawszy jeszcze ua rodowód Fishermana, zobaczymy, że nic
brak mu krwi Sire i że znajduje się ona głównie w połączeniach
z rodzinami 11, 12, 19, 18, 35, które mało krwi Running posia
dają. Logicznie było łączyć go z klaczami, jak Marchioness (2)
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i Rosę de Florence (3). Tylko przez te pierwszorzędne Running
linie przekażc on krew swą dalej w męskich potomkach.
Przechodzimy teraz do słynnego amerykańskiego konia wyścigo
wego Spendthrift'a (rodowód str. 130). Najznakomitszymi jego synami
są bezwątpienia Lamplighter i Kingston, którzy zalety swe zawdzię
czają głównie matkom. Nigdy zapewne nie byłoby się udało sa
memu Spendthrift'owi dać tak wysokiej klasy koni bez wpływu
krwi tych klaczy, tern więcej, że własna jego matka była całkiem
nieznanej rodziny. Jak ojciec jego, tak i Kingston, potrzebował kla
czy z krwią Sire. Przewidzieć było można, że Spendthrift da naj
lepsze rezultaty w połączeniu z klaczami, mającemi przez linie
Sire podwójny prąd krwi Blacldock'ii (jak to widzimy w rodowo
dzie Lamplighter'a- ). Godnym też zewsząd uwagi jest znamienity,
a niezrównany w swym czasie wyścigowiec Lerington (str. 133).
Raz tylko był pobitym, będąc drugim (za Lecompte); a tym razem
jedynie przez nieuwagę jeźdźca, który w wyścigu cztcro-mil. ang.
(6400 mtr.), zatrzymał go po trzeciej mili, myśląc, że wyścig skoń
czony. Właściciel Lecomptćn nie chciał następnie zgodzić się na
powtórzenie biegu. W dziele swem „Breeders Handbook“ uważa
go p. S. D. Bruce za. najlepszego wśród spółczesnych mu koni
wyścigowych Ameryki, a nazywa zarazem „królem reproduktorów11.
W rodowodzie Bostona
- w najbliższych mu pięciu pokoleniach
widzimy tylko jedną linię Sire; idąc dalej, znajdzicmy Eclipse'a.
Według zasad systemu liczbowego, mógł on dawać wysokiej klasy
konie, z klaczami z rodzin Sire, jak Alice Carneal (12); lecz
i klacze z krwią Runningnie były dlań nieodpowicdnieini, gdyż sam nie
wiele tej krwi posiadał. Boston był istotnie fenomenalnym na torze:
trudno jednak dawniejsze konie z dzisięjszcmi porównywać; da
wniejszy trening’ mało jest do obecnego podobny, a także i oko
liczności znacznie się zmieniły. Trudniej dziś koniom utrzymać przez
dłuższy czas przewagę na torze, przedewszystkieni z powodu zwię
kszającej się coraz bardziej liczby przeciwników, mnożących się
tak z powodu rozrostu hodowli, jak dzięki coraz łatwiejszej komu
nikacji. Prócz tego i na to zwrócić uwagę należy, że przy wię9*
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kszycli dystansach (4800—6400 metr.) chodziło dawniej przeważnie
o trening na wytrzymałość, mniej o szybkość.
Co do mnie, uważam wyścigi na zbyt długi dystans za bar
barzyństwo, nic zgodne z prawdziwym sportem. Dwie mile (3200
metr.) wystarczają zupełnie, jako próba wytrzymałości. Sławne
australskie biegi „Champion44 były zresztą zwyczajnym tylko kantrem aż do ostatnich 1200 metr, przed metą. Kiedy zaś w 1894 r.
Portsea poprawił rekord na 5 min. 25 sek., to zaraz po biegu
wszystkie trzy konie, które wyścig ten prowadziły, oddać musiano
do weterynarza. Bywały takie biegi rozgrywane w 6 minut, które
te same konie mogłyby skończyć w 5’/2 minuty, a nawet mniej.
KAPUNGA (11) (Matka Kingston’a *).
K a p u n d a.

Adelaide.

Stockwell (3).

V i c t o r i o u s (3).

Klacz po

Newminster (8).

Właściciele, nie chcąc narażać koni, zgadzali się na wyścig w tem
pie średnim, rozpoczynając właściwy bieg na krótko przed tinishem,
a odstępując od tej zastały jedynie w razie, jeśli byli do tego okoliczno
ściami przymuszeni, jak w Melbourne, gdzie w biegu „Champion44 wy
znaczony jest czas minimalny na 5 m. 40 sk. Sądząc zatem dawnych
zwycięzców, należy przedewszystkiem oceniać ich jako reprodukto
rów, nie według ich działalności mi torze, choćby w czteromilowycli
biegach. Przyznając więc, że tak Boston, jak synowie jego Lexington i Lecompte byli znakomitymi końmi wyścigowymi, trudno je
dnak uważać Leringlorio za pierwszorzędnego reproduktora. Owszem
*) Kingston brał udział w 129 wyścigach, w których tylko cztery razy był bez
miejsca. Niosąc wagi 128 lunt. ang. (58 kgr.I zrobił on 1% mili (2400 metr.) w 2
min. 35'/2 sek.
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i Florizel
1 Kinff ner0,t
Diomed (6) . . . . j 1 '°1,ZCl W * Kb^z po Cygnet.
I Siostra Juno.
K.
t Rockingham (24) po Highflyer.
JSJatz po........... I Tabitha po Trontham (5).
Saltram (7)
( Eclipse (12) po Marikę (8) po Squirt (11).
( Virago po Snap Cl).
po
...
m
Diomed (fi) p. w.
1
j
e> i z t fj
Ball’s Florizel + • • j
Klacz po Shark (1) po Marske (8) po Squirt (11).
Alderman (26) . . I Pot-8-os (38) po Eclipse (12) po Marske (8) po Squirt (11).
I Lady Bolingbroke po Sipiirrel.
Klacz po
I Cloekfast (19) po Gimerack (23).
Klacz po
( Symme’s Wildair (40) po Fearnought p. w.
K”“
■ I Young Kirt.y
. { O-”* (inp)
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I Sir Archy (41) . . l
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” l Klacz po
Robin Grey -j- • •

Lady Grey

Maria
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Beningbrough (7) po King Fergus po Eclipse (12).
Evelina.
Stamford po Sir Peter Teazle (3)
Klacz po Whiskey (2).
v»...i.i-«
po Sir
Teazle (8).
Vandyke jun (12) I[I Walton
Klacz
.8.Peter
os ?J()
1;
Klacz J
po Pot
Pot-8-os
po Ec]inse
Eclipse^/(12).
Azalia po Beningbrough p. w.
Dick Andrew (9) po Joe Andrews (4) po Eclipse (12).
May po Beningbrough p. w.
Diomed (lii p. w.
Klacz po Rockingham.
Robin Redbreast.
Klacz po Ollscurity (3.).
Saltram
(7) po
Eclipse (12).
Hocalisl
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Koyanai. 128)
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Klacz po Grey Diomed po Medley (imp.) (3).
Melzar (40) .
. 1 ^.etlleX. lj,L ( Symme’s Wildair (40) po Fearnought.
V '
l Kittylnsher
( yampire.
1 Iliirhllver(l3)
7
1 Kilty (imp.) p. w.
Klaczko
1 FearnouB,lt (3-) PO Regulus (11).
Klacz po
1 Klacz po. . j K|acz po Arfel
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jest on dowodem zanikania tej męskiej linii (jak zresztą całego
pokolenia po King Herodzie). Aby to stwierdzić, dość spojrzeć
w jego rodowód. Krzyżyk w rodowodzie wskazuje zawsze, albo
na niepewność pochodzenia w samej Anglii tejże linii, która nigdy
w klasycznym biegu się nic wyróżniła, albo też zdradza pochodzc-

DUKE OF MAGENTA.
Miriam. -J-

Minerva Anderson.

Yorkshire 62) imp.

Glencoe (1).

Moss Koso.

St. Nicholas (G).

nie niepewne z Ameryki, Australii lub Francyi. Na przeważną
część krwi Lexington'n składają się Outsidery, lub wątpliwego po
chodzenia konie, jak: Boston (40), Sir Archi/ (41), Sarpedon (4.1),
Timoleon (+), Symmes Wildair (czterykroć No. 40), Fearnougld
(32 siedem razy), Llockingham (24 dwa razy), Melzar (40), Boyalist (28), Emilius (28), Ilolńn Grey (+), Ball s Florizel (+), Alderman (26). Za każdym razem, spotkawszy się z Lexington'em w te
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raźniejszym rodowodzie (i to jeszcze w połączeniu z inbred’em mi
niego, co się często w amerykańskich rodowodach widzi), wychodzi
na jaw fatalny wpływ krwi Outsider. Dobrze jeszcze, że w inbred’ach na Leringloria, znajdujemy połączone często prądy zna
komitej krwi Glencoe (1) i Yorkshire’a (2). W tern leży przyczyna
nadzwyczajnego powodzenia na torze, tak jego samego, jak jego
potomków; czegóż byłby dokazał bez wpływu Glencoe i Yorkshire'
Ale czegóżby dokonał Waxy bez Penelopy? Badając rodowody
Glencoe i Yorkshire'a, wynajdziemy odrazu różnicę w liczbach krwi
Rnnning, której brakuje całkiem u LeringtoriA. Jako przykład
pomieszczamy tu rodowód Dulce of Magenta (str. 134), w którym
obadwa wyżej wspomniane znajdują się ogiery.
Nie mniej jak dwadzieścia pięć liczi) w jego rodowodzie na
leży do rodzin Running 1, 2, 3, 4, 6 i 7. Rodzinę 3 spotykamy
aż osiem razy, co dla LeringtoriA bardzo jest ważnem; gdyż liczby
Running, znajdujące się w rodowodzie jego matki, są: Sumpter
(4), Robin Redbreasl (3): ostatni ma, prócz tego, inbred na tęż liczbę
przez ojca swego, 5/r Peter Teazle (3). Pięć razy znajdujemy ro
dzinę 1, cztery razy rodzinę 2 i trzy razy rodzinę 4. Przykład
taki, dany na żywym takcie, jest bardziej przekonywającym, aniżeli
setki innych argumentów. Lecompte, syn Rostoriii (jedyny pogromca
Leuingtorio), nie powinien również stać w sprzeczności z mcm
twierdzeniem, .jeżeli system liczbowy silne ma podstawy. Reel (str.
13G), matka Lecompte'a (chociaż sama pochodzi z rodziny Outsider),
ma silny inbred na cztery pierwsze rodziny Running.
Gallopade jest także przykładem inbrcdu rodziny 2 przez
Galion'a i Camilhisri-. inny znów prąd krwi z rodziny 2 bierze
Reed przez Selim a, dziadka Glencoe. Widzimy tu zatem Glencoe'go,
Woodpecker'A (trzy razy) i Hambletoniario, jako przedstawicieli
rodź. 1, a Joe Andrews'A i MatcheniA (cztery razy) z rodź. 4;
nie brak tu również krwi Sire. Nic byłoby zatem nic dziwnego,
gdyby Lecompte rzetelnie był pobił LeringtoriA. Ze względu na
dobre pochodzenie, myślę, że Lecompte był lepszym nawet koniem
od LeringtoriA do dystansu dwóch mil ang. Jak powyżej mówi
liśmy, cenna krew Glencoe, podparta, linią Yorkshire'A, była główną
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przyczyną powodzenia Lexingtoria. Zastanawiać się dłużej nad jego
karyerą wyścigową nie miałoby tu żadnego celu. Ojciec jego Bo
ston, biorąc udział w 45 wyścigach, wygrał z nich czterdzieści,
z tych było: trzydzieści biegów cztcromilowych (6400 metr.), dzie-
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Sultan (8).

JZ>

jo

.Hi.'

wzmiankowano,
więc trzymilowych i jeden dwumilowy.
Lexington podczas całej swej karyery raz tylko pobitym został.
Gdyby przypadkiem twierdzono, że Harry Basset (str. 137),
z synów Lexington'-& prawdopodobnie najlepszy, nic miał ze strony
swej matki dopływu krwi Glencoe go i Yorkshire’przytaczam tu
więc jego rodowód.
Najlepszym przykładem męskiego potomka Lexingtonn był
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pewnie stary Grinstead, perła stada w Santa Anita Rancli (w Ka 
lifornii: właśc. p. Baldwin). Żałośnie jest patrzeć dziś na starością
złamanego dawnego crack’a, choć właściciel troskliwie go pielęgnuje.

HARRY BASSET.
Canary Bird (24).

Sweetbriar (iinp).

Albion (11).

Lexington (12).

Alice Carneal.

Boston (40).
H
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U WA GA. Przez to połączenie
otrzymuje Lacington jeden z naj
silniejszych prądów krwi Run
ning, mianowicie: Blacklock (2)
po Wliitelock (2) po Hambletoiiian (1). Dalej prądy krwi TFTwskey (2), Bubens (2), Phenomenon (2), Buseard (8), Sir Peter
Teasle (3) (dwa razy). Scud (1),
Coriander (4), Joe Andrews (4).
Z tego widać, że Canary Bird,
acz przez linie Outsider, ma je
dnak silny inbred na rodziny Run
ning, szczególnie na No. 2.

Był on na torze i w stadzie znamienitym, a — jeśli innie pamięć
nic zawodzi — wśród wiciu jego potomków trzech było zwycięz
ców Derby. Był on po Gilroy (4); syn Lezingtoria 12, i córki
Glencoe 7), od siostry Ruricti (12), po (imp.) Sonereign (17) (syn
Emilius'a, 28), od Leniły po Trustee (7) (po Catton, 2), od matki
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VandaVa, po Trariby (21), po Blacklock (2, 2, 1). Gauo, najwy
bitniejszy z synów ćrnnsteod’a, jest w Santa Anita reproduktorem.
Grinstead, jak widać, jest produktem krzyżowania rodziny 12 sa
mej w sobie. Yandal (po Glencoe, 1) również z rodź. 12 pochodzi.
Miał on powodzenie ua torze i w stadzie, a okazał się bezwarun
kowo najlepszym reproduktorem, jakiego dał Glencoe. Yandal dał
pożytecznego syna, Firp«7’a (20), ojca Virgilian’a (4) z córki LeringtoKa (12). FźrpiTa matka, Hymenia, była po Yorkshire (2),
od Litlle Peggy po Cripple (4); miała najlepszą krew Sire i Run
ning w swym rodowodzie. Przytaczam tu rodowody Sir Modreda
(str. 139) i Darebiria (str. 141). W sezonie wyścigowym 1893
w Ameryce, ustąpił Sir Modred, z powodu niezwykle wielkich na
gród, wygranych przez Domino, syna Hymyar\\, z miejsca naczel
nego wśród najlepszych reproduktorów w Ameryce. Darebin nie
miał powodzenia w Ameryce, jako reproduktor, zapewne z powodu
braku nadających się dla niego klaczy; w Australii bowiem pozo
stawił znakomitego na torze Australian Peer'a. Podobnie i Sir
Modred, chociaż tylko przez pół sezonu czynnym był jako repro
duktor w Australii (New South Wales), pozostawił tamże dwa
dobre konie: Sir Williama i Antaeuśa. Chociaż ani ojciec ani
matka Sir ModreTa nie pochodzą z Sire linii, jednakowoż w ca
łym rodowodzie znajdujemy ciągły inbred na krew Sire, szczegól
niej na Sir Peter Teazle (3), którego posiada więcej krwi, niż
jakikolwiek z amerykańskich koni. Zarazem posiada obfitość krwi
Eclipsea, szczególnie po stronie matki. Mając w rodowodzie tak
wielką ilość krwi po Sir Peter Teazle (3), należy przyjąć, że trzeba
doprowadzać mu klacze z tejże rodziny 3: gdyby takich nie było,
natenczas klacze po ogierach z tejże rodziny, np. po StoćkwelTu.
Dowodem tego jest, że wydał dobry rezultat z klaczą Glenelg,
wnuczką Stockwell'a. Najlepszymi z jego synów są: Sir Excess
(okazał się w ostatnim sezonie klasycznym dwulatkiem) i brat ro
dzony tegoż Connoisseur, wielokrotny zwycięzca w 1894 r. Matka
ich Dirianne, jest po King Ban (3), a ten po King Tom (3).
King Bana, matka Atlantis, jest po Thorma/nby (4), który znowu
jest po Windhound, także z rodź. 3. Żaden z synów Sir Modredu
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nic miał tak doskonałego rodowodu jak te dwa właśnie ogiery,
gdyż i matka ich należy znowu do słynnej rodziny Running No. 1.
Syn Sir Modred^n, Dr. Haśbroućk, jest „champion sprinter"
Ameryki. Matka jego nie posiada wybitnego rodowodu, wykazuje

SIR MODRED
T rad u cer (20).

I dali a (17).
Dulcibella.

Cambuscan (19).
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bowiem tylko jedną linię od braci CastreTu. i Selima, przez Fawc/aZa,
Virgil'‘A i Glencoe. Połączenie więc jej z ogierem z męskiej linii
CastrePti musiało być właściwe, gdyż doprowadzała ona doń krew
Blacklocka. W rodowodzie Virgil'& mamy inbred na Trampa (3)
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przez Glencoe (1) i Yorkshire'^ (2); wszystko to są warunki jak
najbardziej pomyślne, o czem później.
Plaything, matka TournamenPii, również syna Sir Modred'a,
była po JZ«m'ie, synu Eclipse a (imp.) (1) i Maud po Stockwell'\i
(3), córce Lanercosfa (3), z klaczy po Yelocipede (3); ponieważ zaś
ten ostatni jest po Blacklock'u (3), doprowadza więc JWowi po
dwójny prąd tej cennej krwi, który łączy się znakomicie z krwią
babki Sir Modred'a, Dulcibelli, córki Voltigewr'a, (2), syna BlackIocBa. Można prawic niechybnie przewidzieć dobry rezultat z ta
kiego połączenia. Uważam bowiem za klasyczne krzyżowanie Sir
Modred-a z klaczami mająccmi inbred na Blacklock'a. przez rodzinę
3, np. krew Galopirid.
Sir Modred dał w Australii kilka tylko koni, zakupiono go
bowiem zaraz z początku sezonu dla J. B. Haggina. Czterech
z jego potomków’ wystąpiło na. torze, a dwa z nich: Antaeus i Sir
William, zaliczeni być mogą, nielcdwie do pierwszej klasy. Antaeus
wygrał wyścig milowy w Sydney (1894) z wagą 10 st. 7 funt.
(66*/2 kg.), bijąc bardzo dobre konie. Jest ou synem Millie po
(imp.) Grandmaster (14), (rodowód jego w rozdziale \'-m) od Yesper
po Barbarian (4), (syn australskicgo Sir Herculesa) i córce imp.
Kingstonu (1). Grandmaster (14) jest synem córki Stuckweir-A (3),
australski zaś Sir Hercules jest z tej samej, co Stockwell rodziny.
Klacz więc ta posiada inbred na Blacklocki\ (dwie, linie). Sir Wil
liam jest synem wyżej wymienionej Yesper. Pomimo małego wzrostu
(zaledwie 15 miary) wybornie wytrzymywał wagę, w najlepszem na
wet towarzystwie, na dystansie dwóch mil. Antaeus, choć jeszcze
jako dwulatek wyglądał niepozornie, wyrósł na. doskonale zbudo
wanego konia. Hodowca jego i właściciel Ben Richarda, zdziwił
się wielce, kiedy na wystawie w Singlcton daliśmy mu pierwszą
nagrodę, t.. j. późniejszy jego właściciel p. Wbite, a nadtop. T. Cooc
Turanville, także znany hodowca z Nowej Walii i uakoniec ja.
Właściciel uważał, że lepszym od niego jest Camden, (także po Sir
Modred), który następnie miernym się okazał. Camden, choć ładny
z pozoru, nic dostał nagrody, jako zbyt lekki i niewzbudzający
zaufania, by mógł znosić wagę. Z końmi bywa, jak z ludźmi;
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rzadko tak zwany „ładny chłopiec11 na. pięknego mężczyznę wyro
śnie. Wyrok nasz sprawdził się. Darebin wygrał V. li. (’. Derby,
a jako czteroletni Sydney Cup (9 stone 8 funtów = 60kg.).
Jest to typowy potomek Melbourne^, a cennym byłby dla hodowli
w Anglii, gdzie, przy zbyt częstym powrocie do krwi 8tockweU'-.\
i BlacklodcA. nie rzadko odświeżania w jej żyłach potrzeba. Darebin

AUSTRALIAN PEER.
D a r e b i n (14).

Stockdoye (imp.) (21).

Anonyma.

Macaroni (14).

Lurline.

The Peer (2).

v.
g
p

pochodzi przez matkę z dobrej rodziny Sire (l-l). Rodowód podajemy wyżej, w połączeniu z rodowodem matki Australian Peera
(str. 141), konia pierwszej klasy na każdy dystans. Jak dobrym
był Darebin. dość przytoczyć, że w pierwszych ośmiu swych bie
gach miał za rywala rówieśnika swego, Abercorria (po Chester);
każdy z nich wygrał po cztery wyścigi. Wykazał przez to zna
komitą formę, zważywszy, że tenże Abercorn, jako l-letni, trzykro
tnie pobił Carbine a jako trzyletniego, z różnicą wagi według wieku.
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Ponieważ głównie linie rodowodu Darebiria pochodzą od Ma
tek em'a i King Herod’a, bardzo więc dobrze odpowiadała mu klacz,
która posiadała aż cztery linie Blacklock'a; jedną z nich przez
Stockwell'a.
Pomimo to, że klacze w stadzie Rancho dcl Paso, tak pod
względem budowy, jak i pochodzenia, walczyć mogą o pierwszeń
stwo z klaczami innych stad w Ameryce, bardzo mało z nich je
dnakże byłoby dla Darebiria odpowiedniemu Najlepszy jego pro
dukt był od Lou-Lanier, po Lever (12, Lerington), synu słynnej
Lemly, córki (imp.) Trustee, którego matka Emma. była, po Whisker (1). Levity była córką matki Vandal’a, po Trariby (imp. 21),
syna Blacklock'a
- (2). Babka Lou Lanier, Re-Union, pochodziła
z incestowego krzyżowania na Glencoe (1), Sułtana (8), Selim’a (2)
i Woodpeckeria (1). Pojąć łatwo, że mając tyle krwi Glencoe,
Blacklock'a i Wliiskera, w’ połączeniu z Dareómeui dać mogła
konie tak szybkie, jakiemi były: Kildeer i Lucky Dogg.
W stadzie Rancho del Paso znajduje się jeszcze jeden australski
reproduktor, mianowicie Maxim (padł w r. 1894) (12) po Musket
(3) od Redtizalion, po Fespasian (19) (syn córki Stockwell’a 3), od
Hopeful Dućhess, po The Flying Dutchman (3). Znawcy utrzymy
wali, że jest on tak dobry, jak Carbine, ponieważ jednak (o ile
wiem) nigdy się na torze nic spotkali, trzeba więc Carbine’a sta
wiać wyżej, ze względu na zwycięstwo Melbourne Cup.
Maxim był gniady i silnie zbudowany o typie JfusłePa;
w odpowiedniein połączeniu byłby mógł dać dobre rezultaty, gdyż
bogatym był tak w krew’ Sire jak Running. Z powodu inbred ii
na rodzinę 3, byłby odpowiednim dla klaczy amerykańskich, szcze
gólniej z linii Monday i Norfolk i dla córek Sir Modred'a.
Ponieważ nużąccm byłoby zbytecznie, gdybyśmy po szczególe
przechodzić chcieli rodowody wszystkich wybitnych reproduktorów’
z linii Eclipse'a, Matcheiria i King Herod'a, przytaczamy więc na
zakończenie tego rozdziału porównawcze tabele rodowodowe, wyka
zujące właściwości w następstwie liczb Sire. Przekonamy się z nich,
że w’ miejscu, gdzie najczęściej spotykamy liczby Sire, tam i rezul
taty okazały się najlepszemi.
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Męska linia DARLEY ARABIAN’a (przez Sir Herculesa).
(6) Barletfs Childers.

______ (11) Sguirt.
„

(8) Marske.
, *, Linię tę można by także przedstawić przez
Katapiaifa, Blinkhoolie, Wlsdom, i Ben Battle.

(12) Eclipse (11).
(38) Pot-8-os.
(18) Waxy (26).

(1) Whalebone (14).
(2) Sir Hercules (11).

(11) J. Birdcatcher,
(24) The Baron (36).

(12) Stftrling (3).

(3) Stockwell (1) (8).

(2) Saint Albans (1 11.

(3) Stockwell (1).
■
-----------(6) Doneaster (2).

(19) Isonomy (3).

(10) Blair Athol fl)(8).

(12 Springfield (12).

(1) Bend-Or (4).

(8) ISINGLASS (4).

(1) Silvio (12, 11).

(2) Sainloin (4J.

(16) Ormonde (14).

Jeszcze syn lsonomy’cgo:

(3) ORME (3).

(4) COMMON (12).

(5) Doneaster (2).
(16) Muncaster (8, 14).
I
(14) SARABAND (12, 14).

(ll)Faugh-a-Ballagli (brat J. Birdcatclier'a).
______________________________ (14) Leamington (17).
+ ENdUIRER (12, 3).

(15) INSPECTOR B. + (12).

___

__________________

(2) The Marąuis (14).
(imp)(3) Ne w rninst.e r( 14,3)
Australski.

(4) Iroguois (11).
(14) TAMMANY (11).
Inni synowie Leaniington’a:
(26) LONGFELLOW (SJJ)^

(12) Leonatus (9)._______________ (12) ONONDAGA (12) (1).
i
(4) POWHATTAN (12) tl).
(12) THE BARD (23).
(12) SENSATION ^2) (i).

(28) St. Albans (7,6)
(imp.).
i
(3) Malua (8, 3)
Austr.

NB. Autor brał czasem liczby ojców klaczy i ogiera, czasem zaś liczby ojców matki i babki (ze strony matki).
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(12) Prince Charlie
__ (3)(12) (imp.).
(12) SALVAT0R
(12) (1). Am.
(12) Prince Rudolph (4) (3, 12).

amerykańskich reproduktorach

(12) Oxford (6).

i

(24) The Baron (36),

VII. O niektórych australskich

NB. Liczby z prawej słony, hii liczbami dziadka
i pradziadka po stronie matki, liczby zaś z lewej
strony oznaczają rodziny, do której odpowiedni koń
należy.
Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej
rodziny nie wygra! żadnego angielskiego klasycznego
biegu.

Męska linia DARLEY ARABIAN’a (przez Touchstone’a).
144

I
(6) Bartlett’s Childers.

NB. Liczby z prawej strony
liczbami dziadka
i pradziadka po stronie mntki, liczby zaś po lewej
stronie oznaczają rodzinę, do jakiej odpowiedni koń
należy.
-L Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej
rodziny nie wygrał żadnego angielskiego klasycznego
biegu.

(8) Marske.

(12) Eclipse (11).
I
(38) Pot-8-os.

/, Linie tę można także przedstawić przez OrInndo, Teddingtona, Maraya&a i Albert Victor’a.
W. A.

(18) Wąsy (2(i)._

(1) Whalebone (11),
(24) Camel (2) (8).

(14) Touchstone (8, 12).
(8) Newminster (37) (3).

(2) Lord Clifden (1) (8, 12).
(10) Petrarch (13, 9).

(2) Lord Clifden (1) (8, 12).
1
(10) Hamptou (3, 3).

(8) AYRSHIRE (3) (19).
Inni synowie Ilamptona:
(11) ROYAL HAMPTON (3).
(22) MERRY HAMPTON (10).

(2) Ithuriel (3).
I
(21) Longbow (2).
(3) Tosophilite (17, 2).__

(8)_Musket_(7, 1).
(2) CARBINE (3) (Austral.)
Inni synowie Muskefa:
(->) PETRONEL ((>) (12).
(13) NOROENFELDT (2) (3).
(Australs.)
(18) Trenton (13, 24). (Austr.).___________

(8) TRENCHANT (17) (8).

(10) LIGHT ARTILLERY (10) (3).
(Australs.)
(19) Cambuscan (25).
)
(2) Camballo (13).

(12) Adyenturer (28, (1).
I
(10) Pretender (11) (1).

_(5) Hennit (12) (2).
(22) SAINT BLAISE (12).
(Am.).
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(23) Zcnlot (3).

(2) Castor (12, 12).
(Nowa Zelandya).

(4) SAINT HONORAT
(3, 14).

Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

(11) S(|uirt.

I

((i) Bart.letfs Childers.

(11) Sąnirt.
NB. Liczby z prawej strony są liczbnmi dziadka
i pradziadka po stronie matki. Liczby zaś z lewej
strony oznaczają rodzinę, do której odpowiedni koń
należy.
Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej ro
dziny nie wygrał żadnego angielskiego klasycznego
biegu.

(8) Marske.
(12) Eclipse (11).

I

__ (6) King Fergus._____

(1) Hainbletonian.
(2) Whitelock (2, 4).

(2) Blacklock (4, 13)L
(3J Yelocipede (9).

(11) Brutaudorf'(38, I).

(12) Yoltaire (6, 7) (8).

(2) Hetman Platoff
(25) (3).

(%) Yoltigeur (5) (8).

(19) Yedette (11) i-n (11).

(11) Belshazzar.

(21) TRANBY (8).

(16) Tibthorpe (6) (11).

(1) COSSACK (6) (8).

(8) Galopin (8, 12).

I

(11) Saint Simon (3) (4).

o

(8) SAINT SERF (4) (8).

(22) MATCHB0X (11, 12).
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(5) SIMONIAN (7, 19).
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(19) CHILDWICK (8, 8).

R. VII. O niektórych australskich i amerykańskich reproduktorach.

HODOWLA KONI

Męska linia DARLEY ARABIAN’a (przez Blacklock’a).

146

Męska linia DARLEY ARABIAN’a (przez Whisker’a).
(11) Si|uirt.
NB. Liczby z prawej Htrony pą liczbami dziadka
i pradziadka po atronio matki. Liczby z lowoj strony
oznaczają rodzinę, do której odpowiedni koń należy.
-j- Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej ro
dziny nie wygrał żadnego angielskiego klasycznego
biega.

(8) Marske.__________

(12) Eclipse (11).
________ (38) Pot-8-os. +________
________ (18) Waxy (26).________

(1) Whisker (14).
_______ (36) Economist (8)._______
_______ (2) Harkaway (9).________

(3) NELSON (17) (3).
(Nowa Zelandya).

I

(3) Sir Hercules (2) (1)._____

(3) King Tom (1) (8). ‘

(19) King Cole ę?) (12).

(8) The Colonel (30).
I
<5) Cap-Ł-Pie (imp.) (8).

(17) Yattendon (12) (4).

(11) K1NGCRAFT (2) (12).

Inni synowie King Tom’a:
(3) King Ban (4) (3).
(12) Restitution (25, 2).
(3) King Ernest (14, 8)._____

(8) Chester (3) (2).
(3) Abercorn (13, 4).

Inni synowie Chester’a:
(3) Dreadnought (10) (3).
(9) Phaetoń (20) (14).
(11) Carlyon (10) (8).
-|- King Alfonso (12) (2).
(13) Cranbrook (8, 3).
(9) Camoola (13) (2).
(15) FOXHALL (12) (1).
(14) Grand Flaneur (2) (3).

(5) PATRON (3).
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Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

(fi) Barletfs Childers.

Męska linia BYERLEY TURK’a.
+ Jigg ((>>.
pa

4- Tartar (6).
i
li) King Herod 4~

(7) Waltoii (33) (12).

(3i Sir Peter Teazle (1) (11).
I
(8) Sii- Paul (17).

(3) Blizzard (7, Z).
1
(2) Castrel (13).

(2) Selim (13) (12).

(1) Partisan (38) (12).

(8) 1’aulowitz (13).

(17) Pantaloon (8).

(8) Sułtan (7) (3).

(11) Yenison (18).

(8) Cain (18) (14).

(3) Windhound (14).

(1) Bay Middleton (6) (7).

(4) łon (8, 8).

(4) Thormanby (9, 6).

(7) Wild Dayrell (1) (8)±

(1) CHARIBERT (27) (11).

(3) The Flying Dutchrnan (8).

(14) Buccaneer (37) (3).

(14) The Łibel (24, 1).

(4) KISBER (3) (11),

(20) Traducer (13) (8).

(35) Bnstard (21) (12).

(o> Florizel (6).

(19) Heron (8).

(11) Fisherman (12, 12).

(6) Diomed (1, 15).
(11) Sir^rchy (28).

(17) Sir Modred (19) (8).
1
(1) CONNOISEUR (3, 3).

(2) Angler (1, 8).

_(3) Maribyruong (3) (7).

4- Timoleón (7) (12).

(13) Robinson Crusoe (3).

_ (3) Richmond (4, 4).

__(12) Kingston (25) (8).

(1) Kingston (imp.)
(11, U).
i
Kingsborough (3).
(Austral.)

(1) Man-at-Ai‘ms (2) (14^
I
(4) Mousguetaire (2) (13).

(4) Gilroy (1) (8)._
I
(12) Grinstead (17).

(2) Oastrel patrz wyżej (13).

(2) THE ADMIRAŁ (2, 2).

4- Duke of Magenta (2,1).

Dutch Skater.

(1) Glencoe (Amer.) (3).
(12) Yandal (2iy_

(lOTyirgil (2).
(24) llindoo (1M2).
(15) Hanover (10) (12)

i

(40) Boston 4- (6).
I
(12) Lexington (11) (4)._________________________

___ 4- Norfolk (1) (8).

4- Emperor of Norfolk (3).

Gano.
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(12) Monarehist (1) (8).

(12) Lever (7).

amerykańskich reproduktorach.

(12)Kingston (25).

i

(1) Woodpecker (6, 4).

VII. O niektórych australskich

(13) Highflyer (15) (U).

(9) TRIDENT (1).

„

(9) Partner. 4~
;.

NB. Liczby z prawej strony są liczbami dziadku
i prndzlndkn po stronie matki. Liczby zaś z lewej
strony oznaczają rodzinę, do której odpowiedni koń
należy.
4- Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej
rodziny nie wygrał żadnego angielskiego klasycznego
biegn.

148

(6) Cade. 4-

(4) Matelieiu (9).

NB. Liczby z prawej strony są liczbami dziad
ka i pradziadka po stronie matki. Liczby zaś z le
wej strony stojące oznaczają rodzinę, do której od
powiedni koń należy.
-f- Oznacza, że żaden z przedstawicieli danej rodziny
nie wygrał żadnego angielskiego klasycznego biegu.

(12) Conductor (1).
I
(14) Tiumpator (4).
(6) Sorcerer (6, 5).
(25) ComuB (3) (13).

(8) Huniphrey('liiiker(ti)'3i.

(1) MelbourneJS. 11).
(7) West Australian (14) (1).
(11) Australian (Ameryka) (1).

(25) Young Melbourne
(i?, n

(23) Solon (11) (2).
(2) Pell Meli (2) (12).

4- Spendthrift (12).

4- Wildidle (12).

’(23) Barcaldine (12).

I

(10) CARLTON (V (8, 14).

4- The Miser (12).

(7) Harry 0’Fallon (11).
(27) Arbitrator (8).
(8) Brotlier to Stratford
'--------- ------------------------------------------------j----------------- (13) (8)>
BOUNDLESS
(9) KILWARLIN (12, 3).
(zwycięzca Amer. Derby
1893).
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Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

Męska linia GODOLPHIN BARB’a (przez Melbourne’a).

ROZDZIAŁ VHI.
Linie Running i w jaki sposób korzystać z nich można.

Jak poprzedzające rozdziały przeważnie ogierom rozpłodowym
poświęcone były i metodzie, według jakiej właściwy wśród nich
wybór czynić należy — tak obecnie przystępujemy do linij Running i zastanowimy się, w jaki sposób korzystać z nich można.

KINCSEM.
Waternymph (4).

Mermaid.

Gambuscau (19).

Cotswold 2.

The Arrow.

Newmiuster (19).

C

£'

Widzieliśmy powyżej, że rodziny, oznaczone i, 2, 4, 5 i 6
są bez wartości, bez połączenia z liniami Sire 3, 8, 11, 13 i 14,
i na odwrót.
Na początek podajemy rodowód słynnej węgierskiej Kincsem,
klaczy uznanej za najlepszą na świecie ze wszystkich spółczesnych;
wygrała około 60 biegów na wszystkie dystanse — a nigdy nie
była pobitą. W ojcu jej Cambuscariw. krew Running znajduje się
dopiero w czwartem pokoleniu; dalej wstecz idąc, ma jej dosyć;
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Bruce Lowe. Ilodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

natomiast posiada spory zasób krwi Sire. W klaczy, zatem z nim
łączonej, wymagalny był zapas linij 1, 2, 3 i 4, i to mianowicie
w najbliższych pokoleniach, jak u Waternymph, pochodzącej wprost
od wielkiej żeńskiej linii 4; jej ojciec Cotswold należy do No. 2,
a matka jest córką ogiera z linii 1. Od zasady bowiem, którą wyżej
tylokrotnie cytowałem, że: w rodowodzie d o b r e g o koni a
w górnych trzech rzędach przodków powinny się
znajdować cyfry: 1, 2, 3, i 4, nader mało jest wyjątków.

LITTLE LADY.
Volley (2).

Martha Lyuu.

Orlando (13).

Yoltaire (12).

Yulture.

Touchstone (14).
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Wyjątek taki może być wtedy, jeśli w r □dowodzie ojca i matki
znajduje się liczny zapas krwi, z tychże numerów pochodzącej,
jak np. u Sir Peter (Rozdział V), gdzie liczbę czystą znajdujemy
raz tylko w czterech najbliższych pokoleniach. Posiada on jednak
dalej nadmierny zapas krwi 1, 2, 3, 4, a to przez tak silną i da
leko działającą, jaką jest krew Blacklock’w.
Dla badaczy rodowodów koni angielskich, rodowód Camballa
jest prawic zbytecznym na poparcie powyższego twierdzenia. Był on,
po Iiincsem, najlepszym produktem Camibuscan'&. Matka jego. Little
Lady, była po Orlando, ogierze posiadającym potrójny bardzo blizki
inbred na Oastrel'a (2) i Selima (2); a pradziadek jego Whale
bone, jest z rodziny 1. Nie dość tego: Yolley, matka Little Lady,
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R. VIII. Linie Running i w jaki sposób korzystać z nich można.
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była siostrą Voltigeur'a, perły rodziny 2. Dalszy przykład mamy
w rodowodzie Iddlii, matki Sir Modreda. Była ona córką bulcibelli,
córki Voltigeur'a. Brat jej Onslow, był — podobnie jak ona — ko
niem pierwszej klasy, pobił bowiem raz nawet Cremorna.
Podobny stosunek liczb rodowodowych znajduje się u słynnej
TT7tee/ of Fortune (portret jej widziałem w r. 1883 w Newmarket
u starego Mathew Dawson’a w lleath Ilouse), która wygrała w 1879
Oaks. Adventurer nie posiadał bliżej, jak w czwartem pokoleniu
krwi Running; Queen Bertha zaś pochodziła wprost z rodziny 1,
a matka jej była córką Surplice (2). Wszelkie inne warunki do-

WHEEL OF FORTUNE.
Queen Bertha (1).
Fiat.

Adventurer (12).

Kingston (12).

Palma.

Newminster (8).

5
•c

o

broci rodowodu zgodne są tu oczywiście z systemem liczbowym.
Większa część krzyżowań, jakie robił zmarły Lord Fahnouth, miały
za podstawę doświadczenie i naukę.
W tym wypadku znajdziemy inbred na Touchstonea w trzeciej
i czwartej generacyi, a na Parlisan'& w czwartej. Adrenturer dał
jednego jeszcze klasycznego zwycięzcę t. j. Pretendera. Rodowód
matki jego, Feriny, załączam poniżej (str. 152).
W tym wypadku rodowód matki opiera się znów na liniach
Running, ponieważ tak Selim, jak Blućher, mają inbred na 1, 2,
3, 4, a na czele spotykamy Partisana (1). Z takim rodowodem
musiał Pretender, choć pierwszorzędny na torze, miernym się oka
zać reproduktorem; co też i było. Rezultat dobry mógłby był dać
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tylko przypuszczalnie z taką kombinacyą krwi, jaką byłaby np.
miała rodzona siostra Isonomy'ego. Klacz podobna byłaby mu dała
siłę rozpłodową, której mu niedostawało, jak i krew Sire, aby
dzielnych na torze dać potomków.
Innym przykładem, że Adoenturer miał upodobanie do rodzin
1, 2, 3 i 4, jest najlepsza z jego córek Apology (4) (str. 153), która
wygrała Oaks i Leger (1874). Matka jej jest po Bataplanw (3).

FERINA.
Yenison (11).

Partiality (10).

Favourite.
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Partisan (1)

Fawn.

(3).
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Przytaczamy tu również Bal-Gal. jedną z najszybszych kla
czy, wyhodowanych przez lorda Falmoutlfa.
Jei matka Cantiniere (str. 153), pochodząca z rodziny 2, miała
prócz tego inbred na Blacklock'a (podwójnie). Tak więc zdaje się, że
Aduenturer nic mógł dać konia klasowego bez domieszki krwi Run
ning, której sam prawie wcale nic posiadał. Inną, nader odpowie
dnią klaczą dla Adventurer’ii, była matka IshmaelA, mianowicie
*) Autor pomylił się w tym wypadku, wziąwszy niewłaściwego MidiUeton'a,.
Właściwy Middleton pochodzi z rodź. 1 po Pliantom (6). W niezem to jednak systemu
liczbowego nie osłabia; owszem jeszcze go wzmacnia, gdyż lepiej wyjaśnia, dlaczego
1’retender nie miał powodzenia w stadzie.
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R. VIII. Linie Running i w jaki sposób korzystać z nich można.

Zwm po Stockwell'u (3), od klaczy po Orlando (13), od klaczy
po Yelocipede (3), synu Blacklock’a (2, 2, 1), od klaczy po Whiskerze (1). Krwi Running jest tu dosyć. Lina należy do rodziny

APOLOGY.
Adventurer <12).

Mandragora (4).
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Palma.

Iłataplan (8).

Manganese.

Newminster (8).
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CANTINIERE (2) (Matka Bal-Gal’a).
Stockwell (3).

(lantine.

Córka Voltigeurła.

Orlando (13).

Pocahontas

The Baron.

7. Wymienić również trzeba Clieviot'-A, import, do Australii. Matka
jego posiada inbred na StoćkweWsi i Blaćklock'sL.
Francuski ogier Jongleur (str. 154) (wygrał 1877 pod znaczną
wagą nagrodę Cambridgeslńre), wyhodowany został w podobny spo
sób. Po strome Mars'a nie ma, aż do czwartej generacyi, krwi
Running; odpowiednią więc była dlań klacz z tak silnym inbred’em
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Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

na 2, jak Joliette. Peregrine (Twa Thons. Gruineas), jest podobnie
wyprodukowanym ogierem. Ojciec jego, Pero Gomez, w najbliż
szych pokoleniach nie posiada wcale krwi Running (str. 155).
Trudno znaleść dosadniejszy przykład dla fazy krzyżowa
nia, jaką obecnie się zajmujemy. Pero Gomez posiadał wystar
czający zapas krwi Sire, aby wydać dobry rezultat przy właściwein krzyżowaniu, jakkolwiek w głównych liniach rodowodu nie
posiada wcale krwi Running. Znajdujemy ją dopiero w 5-em po
koleniu. Przeciwne warunki spotykamy w rodowodzie Adelaidy;

JONGLEUR.
Joliette (2).

Mars (8).

Woman in Red.

Optimist. -p

niema tu wcale krwi Sire, a więc powodzenie miałaby tylko z ogie
rem, mającym inbred na liczby Sire. Natomiast inbred na rodź.
2 jest u niej stałym; zważywszy zaś, żc sam Orlando wykazuje
trzy limę Castrefa i Selima (2), zrozumiemy, dlaczego syn jego
Teddington najwybitniejszym jest tej linii przedstawicielem od cza
sów Blackloclća i Don John'a. Krzyżowanie zatem Teddington'a
na Don Johna i BlacklocPa wzmacnia tak dalece wpływ rodziny
2, że trudno w rodowodzie o większą jej obfitość. Krzyżowanie
takie tern lepsze było dla Pero Gomez'a, ponieważ nic posiadał on
wcale krwi Castrel’a i Selima’. powodzenie jego zatem byłoby
prawdopotlobnem z klaczami, wyprodukowanemi podobnie jak Adelaida, a mającemi inbred na tych dwóch braci (Castrel'a i Selim'a(.
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Cofnąć się tu wypadnie na chwilę do rozdziału VII, mianowicie
do rodowodu Lemngton ’-&, aby stwierdzić dobroć zasady takiego
krzyżowania, zbawiennej tak dobrze dla Ameryki i Australii, jak
i dla innych krajów.

W
Z
0
W
aCU

( Klacz po Tramp (8) po Dick Andrews (9).

( Touchstone (14) po Camel (24) po Whalebone (1).

| Sheet. Anchor (12) po Lottery (11).
Weatherbit (12) . . !
( Miss Letty po Priam (G).
Mendicant............!

Gameboy (13) po Tomhoy (8).

Bay Middleton (1).

Klacz po Velocipede (8) po Blacklock (2, 2, 1).
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| Chatliam (12) po Colonel (8).
Student (8).............. !
I Klacz po Laurel (21) po Blacklock (2, 2, 1).

Bravery.................

Ennni . .

Melbourne (1) po Humphrey Clinker (8).

I Touchstone (14) po Camel (24) po Whalebone (1).

| Yulture po Langar (6) po Selim (2).
Klacz po Rockingham fl).

Orlando (13)

i Pantaloon (17) po Castrcl (2).
Klacz po................. !
1 Klacz po Glencoe (1) po Sułtan (8) po Selim (2).

Teddinyton (2). , .

( Bon John (2) po Waeereg (2) po Whalebone (1).
Klacz po................. 1
I Klacz po Belshazzar (11) po Blacklock (2, 2, 1).

Lexington posiada tylko jedną linię Running przez Sumptefa
(4), a dopiero w szóstcm pokoleniu spotykamy tu Sir Peter Teazle
(3). Swe największe powodzenie zawdzięcza on połączeniu z klaczą,
mającą krew Glencoe go, przez rodziny 1, 2 i 3; podobnie i z Yorltsliirem, ogierem, należącym do rodziny 2. Lerington nic posiadał
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w swych żyłach wcale krwi Selim'a i Castrela, co było także
przyczyną jego powodzenia w połączeniu z krwią Glencoe go, a po
tomkom zapewniało nadzwyczajną szybkość.
W Australii Kelpie (import.) potwierdza poprzedzające w zu
pełności. Fireworks był najlepszym z jego synów i dobrym koniem
wyścigowym, a tlał Goldsborough (własność Reynolds’a).

FIREWORKS.
Kelpie (1) (imp).

_______ Gaslight (10) (imp)._______

Factory Girl.

Sir Hercules (2).

Child of theMist.

Weatherbit (12).

Aczkolwiek Kelpie należy do rodziny 1. posiada jednak bar
dzo mało tej krwi; nigdzie jej bowiem nie spotykamy w reszcie
jego rodowodu. Pochodzenie więc to wywrze bardzo mały wpływ
na jego potomstwo, chyba w razie, gdyby klacze, z nim łączone,
wiele miały krwi tej linii, albo wogóle krew Running — przez
co połączy się lepiej, aniżeli w wypadku, gdyby samą tylko krew
Outsider’ów posiadały. Rodowód Malua (roz. VII) jest również
poglądu tego potwierdzeniem, przyczein raz jeszcze przypominamy,
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K. VIU. Linie Running i w jaki sposób korzystać z nich można.

że rodzina 3 ma właściwości tak krwi Sire, jak Running, i jest
tak podatną w połączeniach, że, racyonalnic zastosowana, nigdy
prawie szkodzić nic może. W tem miejscu przytoczę jeszcze jeden

HILARIOUS.
Brown Bread (16).

Hygeia (2).
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przykład, mianowicie Brown-Bread, syna Weatherbifn i matki jego
synów: Hilarious'd, i Toast master'-d, wybitnych koni na torze.
Gdyby nie wzgląd na brak miejsca, mnóstwo jeszcze przy
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kładów podobnych przytoczyć-by można. Wymienimy tylko nazwiska:
Yenison i jego ojciec Kingston, Adnenturer, Teddington, Lord
Clifden Ilermit, Plenipotentiary, Marsyas, Cambuscan, The Palmer,
Macgregor (2000 Grw.), Weatherbit, Priam, Blue Gown i t. d.
Zbadawszy rodowody tych i innych koni, przekonać się można,
jak trudno znaleść konia pierwszej klasy, któryby chociaż po jednej
stronie swego rodowodu, najdalej w trzeciem pokoleniu, nie posiadał
żadnej z liczb 1, 2, 3, 4 i 5. Mnóstwo znaleść można koni, nie
posiadających tych liczb, ale zbadawszy, przekonamy się, że nie
były wybitnemi na torze. Z drugiej strony znajdziemy mnóstwo
koni, posiadających te warunki w rodowodzie, a nie mogących
jednakże do pierwszej klasy się zaliczyć, ponieważ inne warunki
wykazują niedostatki. Podobnie znaleść można ogiera, posiadającego
w żyłach wszystkie warunki, na reproduktora odpowiednie, a nie
mającego powodzenia, dla braku sposobności. Jak już wyżej po
wiedzieliśmy, cóżby zdziałał sam Lexington, gdyby Glencoe i York
shire nie byli położyli podstaw dla jego sławy?
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ROZDZIAŁ IX.
Jak można hodować klasowe konie wyścigowe i ogiery
rozpłodowe, doprowadzając ogierowi najlepsze prądy krwi
jego matki.

Zasada, wyrażona w tytule, jest jedną z najważniejszych,
na jaką zwracać uwagę należy. 0 tein, że u ogiera, do rozpłodu
używanego, powinna się znajdować w żyłach krew jak najlepsza,
wiedzą wszyscy: nie znam jednak nikogo, któryby wygłosił jasno
i stanowczo zasadę, że: w rodowodzie ogiera najlepsza
krew jego matki powinna się znajdować także po
stronie jego ojca. Słyszymy często określenie: „nieodrodny
syn swej matld“, albo „nieodrodna córka swego ojca". Charakte
rystyka taka ludzi bywa czasem doskonałą i nader trafną. Jest
ona też fizyologicznie usprawiedliwioną faktem, powtarzającym się
bardzo często, że wybitne zdolności syna odziedziczane bywają
przeważnie po matce; właściwość zaś, że w rodzic pewnym linia
żeńska góruje przymiotami nad męską, odziedziczoną bywa po ojcu.
Biorąc zasadę tę za punkt wyjścia, dojdziemy do wniosku, że
w hodowli koni na każdym kroku stwierdzenie tej zasady znaleść
można. Logicznem będzie zatem, jeśli doprowadzać będziemy do
ogiera klacze, mające te same przymioty i ten sarn prąd krwi, co
jego matka, a dzięki którym wydała ona tego właśnie syna.
Weżmy np. rodowód Carbine'a (str. IGO).
Nie ulega dla mnie wątpliwości, że Musąuet znakomitość swą
zawdzięcza babce swej, Brown Bess z rodziny 3, posiadała ona
bowiem nietylko główny prąd krwi wybitnej tej rodziny, ale i obfitą
przymieszkę krwi Blacklock'a (2), Whalebone a (1) i Selim'a (2). Dla
konia, tak wyprodukowanego, jak IWusąuet, nie można było wynaleść odpowiedniejszej klaczy, jak The Mersey, pochodziła bowiem
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z rodziny 2 po Knowsley (3), synu Stockwell'a (3) i klaczy
Brown Bess. Połączenie to zatem odpowiada w zupełności ba-

Longton (21) po Ithuriel (2).

Klacz po Pantaloon (17).

West Australian (7) po Melbourne (1).
| Camel (24).

Brown Bess

I KI. po Brutandorf (12).

»—<

(U

Di
<
O

( The Baron (24).
Stockwell (3) '
1 Poeahontas.
Córka Brown Bess (p. w.)

( Touchstone (14).

Newinili ster (8)
I Beeswiug.

[ Euclid (7).
Eulogy ...
( Martlia Lynn.
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Belladrum.

Stockwell (3) po The Baron (24).

Bon Accord.

_________ B a lly ro e (23).

Matka Darling'a.

West Australian (7).

__________S olon (23)._________

Klacz po Touchstone (14).

Birdcatcher (11) po Sir Hercules (2).

Klacz po Hetman Platoff (2) po Brutan
dorf (11) po Blacklock (2, 2, 1).

Adventurer (12) po Newminster (8).

Klacz po Lanercost (3) po Liverpool (11).

Matka Darling (p. w.)

Nie ograniczając się na jednym przykładzie, przytaczamy więcej
rodowodów i nazwisk koili, w ten sposób wyprodukowanych, jak
np. Barcaldine i Bendigo, (patrz strona IGI). Obydwa konie

Melbourne (1J.
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pierwszej klasy, będące silnym dowodem tej reguły. Niezawodnie,
ciągłe to, a powtarzane krzyżowanie linii Birdcaiclier a i Blacklock'n, a także inbred na rodzinę 23, sprowadziłoby zupełne niepo
wodzenie, gdyby do tych połączeń nic przyszła z pomocą krew

BENDIGO.
Ben Battle (4).

Hasty Girl (9).

Lord Gougli (12).
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trudno,
Melbourne a, West-Australian a i Adcenturefa.
że Sweetmeat (którego matka pochodzi z incestowego krzyżowania
na. Blacklock'ul) był głównym żywiołem Ben Battle; do żadnego
też pewnie ogiera nic doprowadzono klaczy z większym zasobem
jego własnej krwi, jaki miała właśnie Ilasty Girl. Wykazuje ona
bowiem aż cztery linie Blacklock’^ z których dwie przez VelociKONI.
'
HODOWLA
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7)«?e’a. Kiedy w roku 1888, zmarły hodowca A. Towu z Richmond
(pod Sydney.) prosił innie, abym mu wybrał z jego stada 20 kla
czy dla Trenton'^ przejrzałem najpierw dokładnie jego rodowód,
a znalazłszy, że najlepszcmi liniami w rodowodzie jego matki byli:

ABERCORN.
C i u u a m o n (3).

Brow n Juchess.

Goldsborough (13).
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Australian. Sir Hercules i Rous Emigrant (imp.), poradziłem, aby
przeznaczono dla Trendów a wszystkie klacze, posiadające właśnie
te linie — szczególnie przez Yattendonn, który je w sobie łączy.
Skutek był doskonały; Trenton dał z klaczą Bridesmaid (po Yattendoriw) klacz Bliss i jej brata Trenchant (J. C. Derby); a z kla
czą Paresseuse (także po Yattendoriw) Gaillardia,; następnie z Goral-
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diną (po 1rattendori\o) Gerard’a i t. d. Równie dobre rezultaty dał
z klaczami z innych stad, a także córkami Yattendon&-, i tak
z Black Swan (po tymże) dał Lady Trenton (Sydney Cup). Na
stępnie zaś z Nellie (po Tim Whiffler (imp.)) i od Sappho po Austr.
Sir Hercules’ie dał Etra Weenie (pierwsza głowę w głowę w Oaks).
Chester (austr.) pochodził od klaczy po Stockwell'w. Synowie .jego:
Carlyon, Oraribrook i Camoola pochodzą z klaczy, blizko z Stockwellftw spokrewnionych. Najlepszym z jego synów jest Abercorn,
którego rodowód powyżej (str. 162).
Był on godnym przeciwnikiem Carbinea, uważany przez wielu
za równego mu. Matka Móercorna, Cinnamon, łączy w sobie krew
obu stron rodowodu Chester'a; największy jednak wpływ w jej
rodowodzie mają linie Blacldoćk’a- i Sir Hercules'a; to samo i o Stockwell'\\, ojcu matki Chester-A, twierdzić możemy, który oprócz tego
pochodzi z rodziny 3, do której i Cinnamon należy. W tym wy
padku. podobnie, jak u Carbinea
- , mamy nie tylko łączność nazwisk,
ale i rodzin. Przykłady te wystarczyć powinny, aby wykazać, jak
należy robić krzyżowania.
W rodowodzie matki St. Albans& (Bribery po The Libel")
widzimy The Libel, syna Pasquinade, siostry TowcA.sżone’a; najlepszy
syn St. Albans-A, Springfield, jest od Viridis po Marsyas, po Orlando, po Touchstone. Prababka Hermit'& jest po Bdsliazzar, synn
Blacklock'a
- , a najlepszy z jego synów Peter, jest od Lady Masham,
której babka jest córką Belshazzar-A. Matka Highflyer'&, Rachel,
była po Blank, synu Godolphin Barb’-A, od klaczy po Iłegulus'\Q
(12). Najlepszy z jego synów Sir Peter Te-azle, był od Miss Cleceland, córki lieguluś-A (12). Sułtan był od Bacchante po
(brat Waltori-A po Sir Peter Teazle). Jego syn Bay Middleton (nigdy
nie pobity) był od Cobweb po Plianlom, synu TPa&ma. Babka
Lorda Clifdena
- , Yolley, była po Voltaire, synu Blacklock'a
- \ Lorda
Clifdena
- syn, Wenlock (Leger), był synem klaczy po Rataplanir z inbred'em na Sir Hercules'i\ i Blackhckn, obydwóch, należących <lo
rodziny 2, do której i matka Lorda Clifderi-A należała. Matka
Parmesari-A posiada bardzo wiele inbredhi na Whalebone'a
- , Whisker-n
i Wice. Fanonius (Derby), jego syn od Zepliyr (po King Tom),
11*
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ma cztery linie: Whalebone. Whisker i TFeó. Babka zwycięzcy
Derby Blue Gowri&, Ve./ation, była po Touchstone Jego ojciec
Beadsman, był od Mendicant po Touchstone.
Widzimy jeszcze jedną fazę tego łączenia na sposób powyż
szych przykładów. Jest ona bardzo zajmującą i pouczającą; wy
kazuje nam bowiem dokładniej jeszcze, o ile pewne ogiery oka
zywały większe upodobanie do swych matczynych linij, aniżeli
do linij, z których ojcowie ich pochodzili. Dla braku miejsca i uła
twienia czytelnikom, zamieszczam na końcu tego rozdziału rodowody
w innej formie. Na pierwszy rzut oka widać tam, jak liczby wzajem
sobie odpowiadają. Liczba podkreślona jest ojca linią;. po lewej
stronic stojąca, jest liczbą jego ojca, a po prawej stronie dziadka
ze strony matki (p. str. 165).
Nakoniec poiłam jeszcze niezbite stwierdzenie reguły, którą
udowodnić się staram.
Lord Clifden, jest ojcem JTenZocZfa, od klaczy po Bataplan
(3). Matka Deadlock jest po Chevalier ^Industrie (2), a jej
babka jest po The Flying Dutchman (3), t. j. po ogierze z tej
samej co ona rodziny; czyli, że posiadała ona potrójny inbred na
tę linię. Znakomicie się z tego powodu nadawała do Isonomy ego,
który niewiele krwi Running- posiadał. Seabreeze, również bardzo
dobra klacz na torze (po Isonomy), jest w podobny sposób wy
produkowaną, z blizkim inbred’em ua Stockwelln.
Jest ona równie z wielu względów, podobnie jak Ayrśhire
wyprodukowaną. Oboje byli końmi pierwszej klasy w Anglii. Uwa
żałem Atalantę za najpiękniejszą klacz, jaką w 1883 r. w Anglii
widziałem. Po rozejściu się spółki wyścigowej Lorda. Rosslyn’a
i p. Dan Cooper, odkupił Lord Rosslyn za niewielką cenę Atalantę,
wraz z jej matką. Nie spodziewano się, jak cenną się okaże w na
stępstwie. Jedyny zwycięzca Derby po Bataplanic, był Kettledrum,
również w ten sposób wyprodukowany.
W omówionych już przykładach Chestera
- i brata jego trudno
nie zauważyć regularnie się powtarzającego u nich upodobania do
rodziny 3, tak, że za czysty przypadek uważać tego niepodobna.
Niewątpliwie jest to (podobnie, jak u Blair Athola) wynikiem
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kl. po (1) Melbourne

Blair Athol po Stockwell .... (3) ...
(7) (111 VeniB0n
Silverhair po Kingston................ (11) . . .

(K»

Blair Athol ................................. (3)
Miss Roland po Fitz Roland . . (7)

(10)
(7)

kl. po (7) Melbourne
kl. po ((>) llesperns

j Craig Mil lar (Leger).

Blair Athol.................................... (3)
Lady Betty po Trumpeter .... (7)

(10)

(I)
kl. po (6) Hesperus

| Prince Arthur (sławny stayer).

Maribyrnong po Fisherman . . . (11)
The Fawn po The Premier. ... (4)

(3)
(8)

kl. po (3) The Flying Dutchman | Richmond (Derby) i
kl. po (2) llarkaway.......................) Bosworth (Leger).

Maribyrnong (p. w.)...................... (11)
Rosę of Denmark po Stockwell. (3)

(»)
(21

(8)
kl. po (7) Melbourne

| Tlamlet (Derby) i
) Iloratio (dobry koń wyścigowy).

(14)

kl. po (7) Melbourne
kl. po (14) Touchstone

j Wellington (V. R. C. Derby).

Silyio (Derby i Leger).
(7)

kl. po (11) Birdcateher

I.

W

(»)
(8)

(H)
(8)

Isonomy po Sterling. .
Deadlock po Wenlock .
Syn Lorda Clifdeua
i kl. po Rataplan . .

(12)

(19)
(3)

(4)
W
(8) J

kl. po (3) King Tom...................... ] Memoir (Oaks i Legor) i
kl. po (25) Young Melbourne . . . ) La Fleche (Oaks i Leger).
k). po (3) Stockwell....................
{kl. po (2) Cltevalier d’lndustrie .
kl. po (3) The Flying Dutchman

Isinglas (2000, Derby i Leger
1893).

t. d.

Saint Simon po Galopin
Quiver po Tosophilite .

Tt?

i

(19)
(14)

Jak można hodować klasowe konie wyścigowe

Panic (imp.) po Alarm .
Frou Frou po Macaroni

IX.

(7)

TJnaga. Liczby podkreślono oznaczają liczby ojca. t’o lewej stronie tychże stojące, są liczbami jego ojca, n po prawej dziadka ze strony matki.

o>
ot
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Isonomy po Sterling.................

Saint Margueńte po Hennit . .

(5)

...

(4)

Galopin po Yedette..................... (19)

. . .

(3)

Nowenna po Scottish Chief . . (12)

. . .

(7)

Galopin po Yedette

Saint Angela po King Tom . .

(3)

. . . (11)

Hampton po Lord Clifden . . .

(5)

. . . (10) . . .

Atalanta po Galopin.................
Flying Duchess po The Flying
Dutchman...............................

(3)
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Stockwell................................. 1

(3)

Stockwell..................................J

(3)

The Flying Dutchman

(3)

Stockwell..........................

(»)

The Flying Dutchman

(4)

łon.....................................

.

.

|(3)

Kettledrum....................

1(3)

po Rataplan...........

W) Thormanby....................

(8)

Seabreeze (Oaks i Leger 1888).

j Donovan (Derby i Leger 1889).

) Saint. Simon (nigdy niezwycię|
żony).

Ayrshire (Derby 1888).

po Windhound . . .
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(3)

Rataplan po The Baron........... (24) . . .
Ilybla po The l’rovost............ (4) 1 . . .
po The Sadler....................... (3) I . . .

(3)

.

(3)

•

Chester po Yattendon.............. (17) ■ • •
Cinnamon po Goldeborough . . (13) - . •

(8)

.

(3)

•

Chester (p. w.).......................... (17) . . .
Trafalgartftnp.) po Blair Athol (10) (3) ...

(8)

.

(3)

.

Chester (p w.).......................... (17) . . . (8) .
La Princesse po Cathedra! . (8) (8) • • ■ (13) •
Chester (p. w.)....................... .. (17) ...
Etna po Maribyrnong............... (3)1 . . .
(z kl. po The Flying Dutchman) (3)J

(8)

.

+

•

Chester (p. w.).......................... (17) ... (8) .
Moonstone 4- po Blair Athol . (10)1 • • • (U) •
Syn StockwelTa.................... (3)J

Saint George (Brat Chester’a) . (17) . . . (8) .
Klacz po Apremont.............. («) ••• (17) •
Chester (p. w.)......................... (17) • • .
Copra po Robinson Crusoe . . (13)1 . . .
(z kl. po StockwolPu)........... (8)J
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(8)

.

(»)

■

(1)
(3)
.1 (11)
I (8)

Glencoe..................................
Lanercost...............................
Łirerpool.
Tramp.

Kettledrum (Derby).

(3)
(3)

Stockwell................................ I Dreadnouglit (V. R. C.-Derby i Le
ger, A. J. C.-Derby i Champion.
Toxophilite............................

(3)
(3)

Stockwell.................................. |
Stockwell.................................. j

Cranbrook (Newmarket, 6 fur.
= 1200metr. jako 3-latek z wagą
8 st. 12 funt. = ó(> kg. w l min
141/a sek.).

Stockwell...............................
Kingston (imp.) ....................
New Chum (ojciec babki) . .

Stromlioli (A. J. C.-Derby i Sydney
Cup, 2 mile = 3200 metr, jako
3-latek, z wagą 8 st. = 501/2 kg.
w 3 min. 3li'i sek.) (także Lava
A. .1. C.-Oaks).

(3)
| (1)
1 (3)

. (3) Stockwell................................. j Carlyon (i Arnie). Koń wysokiej
. (14) Touchstone............................... I
klasy. Zwycięzca wielu biegów).

. (3) Stockwell.................................. | Loyalty (znakomity koń i zwycięzca
. (10) Cambuscan............................... J ferby w Nowej Zelandyi).'

.

(3)
(1)

Jak można hodować klasowe konie wyścigowe i t.

Stockwell.................................. | Abercorn (A. J. C.-Derby i Leger,
Whalebone (Australski) .... I
V. R. C.-Leger).

IX.

(3)
(3)

Stockwell............................... . Camoola (A. .1. C.-Derby i Leger.
V. Ił. C. - Derby i Champion,
Nutbourne............................... '
3 mile = 1800 metr.).
03
-I

BoberTeam - 2019

Stockwell po The Baron .... (24) . . . (3)
Haricot po Lanercost.............. (3) . . ■ (10)
Stockwell po The Baron .... (24)
Blink Bonny po Melbourne . . (1)

. . ■ (3)
. . . (10)

Stockwell (p. w.).......................... (24) . . .
Paradigm po Paragone............ (2) . . ■

(3)
(7)

(7) . .
(4) ...

(2)
(2)

(7) ...
(4) 1 . . .
(4) I . ..

(3)
+

Whitelock po Hambletonian . .
KI. po Coriander.......................

The Whittler (imp.) po Van Galen
Musidora po The Premier ...
Syn Toryboy............................

The Peer po Melbourne ....
(7) . . ■ (2)
Lurline po Traducer................. (20)| . . . (14)
Syn The Libel....................... (14) j

Sterling po Oxford..................... (12) . . . (12)
Isola Helia po Stockwell .... (3) . . . (19)
Roaicrncian po Beadsman . . . (13)
Bonny Bell po Voltigeur .... (2)

. .
(ó)
. . . (10)

Springfield po Saint Albans . .
Crucible po Rosicrucian............

(2)
(5)

. . . (12)
... (12)

Muley Moloch po Muley ....

((>)

. . ■

(9)

llebecca po Lottery...................

(11) . . .

(4)

Lord Lyon po Stockwell ....
Pietas po Pelion.......................

(3)
(4)

. . .
. . .

(7)
(2)

Lord Lyon (p. w.).................... (3) ...
Mint Sauce po Young Melbourne (25) | . . .
po Melbourne ....................... (7) f

(7)
(7)
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(1) Glencoe . . .
(22) Gladiator . .
(1)
po Partisan

Caller Ou (Leger 1861).

Blair Athol (Derby i Leger).

(2) Phenomenon ..............
(13) Higflyer.......................

1
/

Blacklock.

kl. po (41 The Ugly Buck . . . . ) Briseis(V.R.C.-Derby i Melbourne
kl. po (42) Gratis............................ j Cup jako 3-letni).
kl. po (14) Touchstone
kl. po (3) King Tom

1 Darebin (V. U. C.-Derby i Sydney
I
Cup.)

kl. po (3) Flateatcher.............. . 1
; Isonomy.
kl. po (12) Ethelbert....................... )
J

kl. po (2) Cowl.............................
kl. po (22) Gladiator....................

1

i

Beauclerc.

kl. po (12) Marsyas......................... ]
kl. po (3) Camerino.......................)

(9) Dick Andrews............
(4)
po Joe Andrews , . .
kl. po (8) Ceryantes....................

Alice Hawthorn.

kl. po (2) Paragone....................
kl. po (13) Orlando.......................

1
J

(5)
kl. po (12) Marsyas

/ Minting.

Placida (Oaks).

I
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(1) Glencoe......................... | Lord Lyon (2000 Gw., Derby i
(8) Redshank...................... j
Leger). Acldevement (Leger).

168

kl. po (1) Glencoe.......................
kl. po ((22) Gladiator....................
((1) Partisan.......................
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prawa natury, domagającego się, aby do reproduktora doprowadzać
klacze, posiadające najlepszą krew, lub linie, jego matki. Powta
rzanie rodowodów wyborowych koni, w ten sposób wyprodukowa
nych, byłoby zbyt nuźącem.
Dostatecznie już zwróciliśmy uwagę hodowców na tę ważną
fazę w krzyżowaniu. W praktyce dotąd łączono, zupełnie bezwie
dnie, liczby odpowiednie, robiąc inbred’y np. na Touchstone'*, Birdcatćher'*. lub Blacklock'-*. Jestem pewny, że robienie inbred’u na
liczby (rodziny) ma wielką przyszłość w hodowli, gdyż w praktyce
inbred na liczby przedstawia, daleko mniejsze niebezpieczeństwo
szkodzenia temperamentowi i wytrzymałości, aniżeli stara metoda
inbrcdm na indywidua. Jeśli posiadamy ogiera, tak np. jak Sir
Modred- (rozdz. VII) wyprodukowanego (a więc mającego po stro
nic ojca linie żeńskie, a po stronie matki bardzo silną krew męską),
to niepowodzenie sprowadzilibyśmy samochcąc, doprowadzając do niego
w klaczach znów krew żeńską. Ogiery z linii King Herod'*, a szcze
gólnie Matcliem'-*, o tyle dobrymi okażą się reproduktorami, o ile
bogaty posiadają zasób krwi Eclipse’-*. Wynika stąd, że Sir Mo
dred potrzebuje dopływu krwi Blacklock'-* i Touchstone'-* (Whale
bone) — i to przez klacze, pochodzące po ogierach, jak Saint Si
mon, albo po takich, które mają podwójną linię Stockwell'-*-, żadne
bowiem stado bez Stockwell'-* istnieć nic może.
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ROZDZIAŁ X.

Jakie zwykle połączenia krwi znajdujemy w klaczach
o wybitnych zdolnościach wyścigowych.

W przeszłym rozdziale mówiliśmy o prawic natury, które matce
przelać każę właściwości swej krwi na syna (zob. Starkweather
„O prawic rodzajów11). Logicznem tego następstwem jest, że córka
zdolności swe po ojcu dziedziczyć powinna. Dzieje ludzkości świad
czyć. się zdają o prawdzie tej zasady, stwierdzając ją przykładem,
jak rzadko wybitnie uzdolniony ojciec przekazuje własności te sy
nowi. Natomiast córki wyjątkowo uzdolnionych mężów stanu lub
uczonych, obdarzone zwykle bywają niezwykłymi talentami w kie
runku nauki, literatury, lub sztuki. Jak u ludzi, tak bywa i u koni;
chociaż porównanie w tym razie zupełnem być nie może, w czło
wieku bowiem i w prawic dziedziczności u niego chodzi przedewszystkicm o zdolności umysłowe, u kom zaś wybitnemi zaletami
są siła żywotna i muskularność. Pilne badania mnóstwa rodowo
dów końskich przekonało mnie, że po niektórych ogierach nietylko
większa bywa, ilość dobrych klaczy, aniżeli ogierów, ale nadto, że
rezultat ten wynika, ze szczęśliwego połączenia krwi po prawej
stronie rodowodu ogiera. Poniżej mówić będziemy, dlaczego ten
lub ów ogier daje więcej dobrych klaczy, a mniej dobrych ogie
rów, jak np. widzimy to u Adventurer'&. Isonomy w tym wypadku
okazuje równowagę. Natomiast Petrarch daleko lepsze dawał klacze,
aniżeli ogiery. Ważną oczywiście w tym kierunku gra rolę wybór
matki. .Jeśli klacze odpowiadają liniom Running, lub żeńskim w ro
dowodzie ogiera, natenczas rezultatem połączenia będzie prawdopo
dobnie dobra klacz; rezultat ten będzie jeszcze pewniejszym, jeśli
krew u klaczy odpowiadać będzie najlepszej krwi ojca ogiera, jakoteż
jego własnej linii. Widziałem takie mnóstwo taktów, stwierdzających
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to, że w prawdę tego wątpić nic mogę. Tak np. Reve d'Or (0.)
jest owocem inbred’u na Melbourne'a i na krew Touchstone'n,
przez jej ojca Ilamptona. (Lord Clifden); jej prababka jest córką
West-Australian-vl, a ten jest po Melbourne i z córki Touchstone'a.
Przykład Janetty stosuje się niemniej do tcoryi łączenia wspólnych
liczb, jak i do tej, o której teraz mówimy; w tym razie jednak
inbred na Towc/js^)«e’a jest tak silny i blizki, że jemu przypisać
można większy wpływ, aniżeli samej wspólności liczb. To wszakże
nie osłabia mej teoryi, gdyż wyprodukowanie klasowych klaczy
zależy w równej mierze i od szczęśliwego spotykania się osobni
ków w rodowodzie ojca i od zejścia się. liczb. Drugi objaw tego
prawa natury co do rodzajów; t. j. dlaczego pewne ogiery tylko
dobre klacze dają i naodwrót, dostrzegłem na mocy długoletnich
doświadczeń. Sam takt oddawua znają hodowcy i trenerzy; wielu
zaś hodowców dziwi się nad przyczynami tego, szukając napróżno
sposobów, aby temu zapobiedz. Kto wie, czy nie jest możliwem,
aby kiedyś nauka wskazała drogi i znalazła metodę,
by prawo to rodzajów ujarzmić i posłnsz nem uczy
nić od woli człowieka. Zanim to nastąpi, niemożna iść dalej,
jak do wyszukania samych przyczyn, dlaczego po
tym, lub owym ogierze, lepsze zdarzają się klacze,
aniżeli ogiery. Osobiście byłem tak silnie i dawno o przyczy
nie tego przekonany, że ośmielałem się powiadać z góry, jakim ogier
prawdopodobnie okaże się jako reproduktor. Na dowód przytoczę
przykład. W r. 188'2 byłem w Anglii (w Newmarket) w celu
oglądania stad: a miałem przy sobie list polecający do kapitana
Machclla, który z całą uprzejmością oprowadzał mnie po stadach,
przyczem weszliśmy do stajen zmarłego Lorda Caltliorpe’a, aby
zobaczyć słynnego ogiera Petrarclfa. Kiedy go przeprowadzano,
rzekł do mnie p. Machcll: „Jest to najlepszy dziś koń wyścigowy
angielski; co pan sądzisz o jego przyszłości, jako reproduktora?11
Odrzckłem, że sądząc po jego rodowodzie, dawać będzie lepsze
klacze, aniżeli ogiery. Uwaga ta wywołała tylko uśmiech niedo
wierzający, który i na twarzy właściciela spostrzegłem. Zdawał się
on mówić: „oto znów jeden z fanatyków rodowodowych!11 Tym
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czasem przepowiednia moja się sprawdziła; od tej pory dał Petrarch między innemi trzy klacze, z których dwie wygrały Oaks,
t. j. Busybody i JZws Jummy, a jedna St. Leger t. j. Trostle.
Z ogierów zaś odznaczył się tylko jeden, mianowicie The Bard,
jako drugi za Ormondein, w Derby. Jest to bczwątpienia nieszczę
ściem mieć przeciwko sobie takiego przeciwnika, jak Ormonde; takt
jednak jest faktem, że tylko klacze po Petrarcliu miały powodze
nie w klasycznych wyścigach. Badając rodowód jego, widzimy po
obydwóch stronach silny inbred na linie żeńskie King Herod'&
i Matchemra, a to mianowicie przez najbardziej żeńskich przedsta
wicieli King Herod'a, jakimi są: Castrel i Selim. Laura, matka
Petrarclia, była po ogierze Orlando, który łączył w sobie trzy linie
CasireZhi i Selinda i jedną po Whalebone. Matka Laury była po
J7am’ie (po Venison od klaczy po Befence, synu Whalebone a i kla
czy po Bubenśw), z rodziny King Herod'a\ babka Laury była po
Whalebone. W tokiem połączeniu podwójny wpływ Whalebone'a
stracić musiał siłę męską, choć przysłowiową u niego, i zamienić
się w żeńskość. W taki więc sposób wyprodukowaną była klacz,
doprowadzona do Lord Clifderia, ogiera z rodziny .2: matka zaś
Lord Clifderia — była The Siarę, po Melbourne (1) (z męskiej
wprawdzie, ale mającej charakter przeważnie żeński linii Matchem'a) •,
Newminster zaś, ojciec Lorda Clifderia, był synem Beeswing po
Br Syntar, który pochodził również w męskiej swej linii po Matćheiriiz. Męską istotnie siłę w tym rodowodzie reprezentują: Banter
i Yoltaire, pradziad ze strony matki Lord Clifderia. Dowodem,
że te najsilniejsze linie Petrarćh/a nąjodpowiedniejszemi były do
krzyżowania, jest to, że córka jego Busibody była od Spinaway,
po Macaroni, z dwoma liniami Blackloclra, jedną I ’ollaire'a i jeszcze
jedną linią, blizką klaczy Banter. Charakterystycznem jest również,
że w rodowodzie klaczy tej właśnie ta krew Sire (Yoltaire) w ro
dowodzie jej ojca Petrarchża, ntratia odpowiednią krew po stronie
matki. Blacklock bowiem wykazuje więcej siły, aniżeli jakakolwiek
inna linia, szczególniej przez Lollipop, matkę Sweetmeat'a, wypro
dukowaną incestowo. Sweetmeat sam dawał dobre klacze, a zdaniem
mojem, dlatego przedewszystkiem, ponieważ odziedziczył swą siłę
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męską w mniejszym stopniu po Gladiator'ze, ojcu, a w większym
nia dobrych klaczy. W całym rodowodzie PetrarctiA, przeciwnie
jak u Sweetmeafa, widzimy przejawiającą się żeńskość w eliara-

cze, do nich doprowadzam;, będą miały duży zapas krwi męskiej
Eclipse'a. Dowodem tego jest Parmesan, po Sweetmeat, od Gruyere,
po Yerulam. po Lotlery (Tramp) od Tire, po IJfl.w/. Babka Parmesaria była po Touchstone, który we wszystkich głównych liniach
górnych w rodowodzie wywodzi się od Eclipse'a-, tak więc matka
Parmesan a posiadała wszystkie dane, aby odpowiednią być dla
takiego ogiera jak Sweetmeat. pochodzącego z linii Kind HerodiA.
Hodowcy przedewszystkiem pamiętać powinni, że głównym warun
kiem, aby linia męska po King Herod'ń& i po Matcli&riui nie
wygasła, jest ten, aby ogiery, z obu tych linij pochodzące, łączyć
z klaczami, posiadąjącemi bardzo silny inbred na Eclipse1 a — i to
w najlepszych jego liniach, jak Stockwell, Sterling i Galopin. Wy
kazano wyżej przy Darebiriin (rozdz. VII), jak doskonałym okazał
się tym sposobem wyhodowany ogier Australian Peer, równy prawie
Abercorriw\ i Carbine (obydwaj dzielni przedstawiciele, linij Ecli
pse'a). Sweetmeat dał dwie tryumfatorki w Oaks t. j. Mincemeat
i Mincepie. Innym ogierem, po którym klacze lepiej biegały, aniżeli
ogiery, jest. Adrenturer. Zbadanie rodowodu jego wykazuje silniej
sze prądy krwi po stronie matki. Pochodzi on z tej samej linii
żeńskiej, co Eclipse (12), dlatego też ta linia o wiele lepiej i ła
twiej złączyła się w jego rodowodzie z inuemi głównemi liniami
Eclipse'a, znajdująceini się także u niego. Weżmy np. prababkę
Adrenturer'a, która była po Orrille (8); dzięki temu, że pochodziła
wprost z linii 12 (żeńska linia Eclipse'a), posiadała daleko silniej
szą dozę krwi Eclipse'a, aniżeli gdyby — będąc córką Orville'a,
pochodziła z innej rodziny n. p. 7, lub 8. Skutkiem skrzyżowania
z PartisanciA, którego matka była po Pot-S-os (po Eclipse'ie)} siła
ta w niej więcej jeszcze się spotęgowała. Klacz z tego połączenia
doprowadzono do Emiluts'a po Ornille, z czego wniosek pewny,
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(S)| , . .

. . .

(5)

(12) Tadmor. . .

po Thouchstone................................ (14)J . . .

Adventurer po Newminster.................

(8) . . .

(8) . .

Thebais (Oaksi i Saint Marguerite.

...

(4)
(12) .

.

(14) Touchstone
(28)

Emilius............................

po Touchstone..................................(14) . .
Surplice..........................

Queen Bertha po Kingston................... (12) . .

Melbourne po Humphrey Clinker . . . (8) . . .
Wnuk Sorcerer’a.............................

CD

' 1(14)

po Touchstone...........

(1) Córka (8)

Cervantes’a.......................

(6)

Madame Pcleriue po Veloeipede .... (3) ... (31)

Adventurer po Newminster.................

■

(8) ...

...

(12) . . .

| Baline.............................
(1) '
po Whalebone............
(6) ( Córka Sorcerer’a . . .

(28)

Wheel of Fortune (Oaks, inbred na
Touchstone'a).

Canezou (spotkanie się Sorcerer’a
w czwartem pokoleniu).

Emilius.

po Touchstone.................................... (14)

Cantinićre po Stockwell........................... (3) . . .

Dutch Skater po The Flying Dutcbman (8) . . .
Cantiniere po Stockwell.......................

(3) ...

(2) ...
-------(5)

(13) Orlando...........
po Touchstone
(14)

... (22)

(2J ...

(13)

Gladiator....................... (
[ Dntch Ovcn (Leger 1883).
Orlando.............................. I

(Nader szczęśliwe zejście się braci: CastrePa i Selim'a, powtórzenie najlepszej liczby (3) w ojcu).
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Devotion po Stockwell........................

174

Ilermit po Newminster.........................

—

Longbow po Itliuriel.............. • • W \ • • • (21)

po Touchstone.................... ■ • (14)
Jeu d'Esprit po Flatcatclier. .

• •

(8)

•••

(1)

po Touchstone.................... • • (W)

Traducer po The Libel ....

• • (U)

. . . (20)

od siostry Touchstone’a.
Córka King Tom’a..........................

(3)

. . . (14)

Lord Clifden po Newminster....

(8)

. . .

(2)

po Touchstone............................ (14)
Chevisannce po Stockwell.............. (3)
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(1)

.

. Córka (2)

C'atton’a............................
Feu de Joie (Oaks).
.

(13) Elis.....................................

(3)

The Flying Dutchman . . .

Nader szlachetna i piękna klacz
Lurline (matka Darehiida).

(14) Córka Touclistone’a . . . .

(1)

Melbourne.........................

(2)

Paragon e............................

(14)

po Touchstone.................

Jakie zwykle połączenia krwi znajdujemy w klaczach

(28) Emilius

Jannetie (Oaks i Leger).

•o
o<
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że Palma, matka Adrenturera, silniej była wyprodukowaną. aniżeli
Newminster, posiadający w żyłach mieszaninę krwi Matchem'a (przez
Dr Synta.r') z żeńską krwią Camera, którego matka była po Se
lim'k, a babka po Sir Peter Teazle. Wszystko to wyjaśnia przy
czynę dzielności klaczy po Adventuref'Ae>, .jak: Apology, Wheel of
Fortune i Bal (tal (zob. poprzedź, tablicę).
W Australii natomiast znany reproduktor Kelpie (imp.) dawał
w stosunku do synów, córki średniej wartości (rodowód jego w rozdz.
VIII). Ojciec jego
i dziad Sheet Anchor. byli z rodź 12
(z niejże Eclipse), tak, że rodowód jego jest pewnie jednym z ua.j-

PRIAM.
C r e s s i d a (6).

Young Giantess.

2
a

Whiskey (2).

Emilius (28).

Emily.

Orville (8J.

u
o
S

O
CO

o

£

’o
o
o

s

S*
CD

silniejszych w całym „G. S. B.“ pod względem zawartej w niej
siły męskiej. Matka zaś Kelpie, Cliild of The Mist, jest, klaczą
z przeważającym żeńskim charakterem w rodowodzie, bez inbred u
na Eclipsda, lub na jakąkolwiek inną linię Sire, aż do piątego
lub szóstego pokolenia włącznie. Kelpie zatem wyprowadza się
wprost z przeciwnych linij, jak Adnenturer i Sweetmedt; według
mojej więc teoryi, ogiery po nim lepsze będą od klaczy, co się też
w rzeczywistości sprawdziło. Priam jest przykładem reproduktora,
który w przeciągu czterech lat dał trzy zwycięskie klacze w Oaks,
a prawie ani jednego wybitnego ogiera. Matka .jego Cressida, po
chodziła z rodziny 6; podobnie .jak siostra jej, Eleonor (pierwsza
klacz, która wygrała Derby) i Young Giantess, matka Sorcerera,
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(ojca Sorcery, O.). Posiadał Priam silny inbred na Whiskey, pocli.
z rodź. A (słynnej z 15 zwycięstw w Oaks). W braku innych
nawet warunków, ta jedna okoliczność wystarczyłaby, aby się po
nim dobrych klaczy spodziewać (Rod. str. 176).
W tej kwestyi porobiłem dużo notatek w dawnych latach:
wykazują one, że matka Priania posiada osiem linij GodolpliinBarlfa, jedenaście Darley Arabian'a. a trzy Byerly Turk'». Ojciec
jego Emilius posiadał 21 linij Godolphin Barba, 23 Darley Arabianti, a 9 Byerly TurkA. Godolphin Barb i Byerly Turk. razem
wzięci, co do ilości dorównywają dopiero Darley Arabian'o\\'\ w ro
dowodzie Cressidy, co wykazuje, jak silnie jest ona wyproduko
waną. W rodowodzie EmiliusA linia Godolphin Barb'a i linia Byerly
TurkA wykazują stosunek do linij Darley-ArabianA, jak 30 do 23,
a więc połączone pierwsze dają przewagę. Stąd wynika, że Priam
wykazuje przewagę męskości po stronie matki: powinien zatem —
według mej teoryi — lepsze dawać klacze. Rodowód jego cieka
wym jest jeszcze, pod innym względem. Liczba jego jest 28. Emi
lius jest po Oroille (8), od Emily po Stamford (30). Matka OrvilleA, pochodząca z dobrej rodziny Sire (t. s. co Marske, ojciec
Eclipse'a), była znakomitą matką, a odpowiednią do zaszczepienia
przez Beningbrough krwi Eclipse a (8, 12, 11). Przytem Emilius
w męskiej linii pochodzi od Eclipse a, a przez swą markę od King
Herod a, tak, że po stronie ojca silniej jest wyprodukowany, aniżeli
po stronie matki. Dał on dwóch zwycięzców Derby t. j. Priama
i Plenipotentiary, a tylko jedną tryumfatorkę w Oaks, mianowicie
Oxygen. Niemniej jednakże wykazuje krew jego (z powodu wiel
kiego nagromadzenia w niej krwi Godolphin Barb'a i Byerly TurkA
w stosunku (30: 23 ) <lo krwi Darley Arabian a) wielką ceuuość
pod względem potomków żeńskich, a może się okazać również po
datną do łączenia, jak krew SłocktoellA i Pattendoria. Priam, wy
kazujący niedostatek liczb Sire, nie jest bynajmniej wyjątkiem z re
guły, że trzeba doprowadzać doń klacze, posiadające właśnie bra
kujące mu linie. Córka jego JŁfiss Letty (O.), a marka lYheafherbitA,
pochodziła z rodź. 12 od klaczy po Orrille (Si. Industry, inna znów
tryumfatorka w Oaks, pochodzi z rodźmy .2. jej matka Araćhne,
HO00WU KOKI
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jest po Filho da Puta (12), wnuku Sir Peter Teazle (3). Crucifix
(O.) pochodzi z rodź. 2 i ma jedną linię po Young Marske (12),
po Marske (S). Dalszym przykładem być może w tym razie King
Tom: jeśli bowiem pół-brat jego Stockwell. przekazał nam kilka
linij męskich, to potomkowie King Tom'a nic dowiedli dotąd, że
posiadają siłę przekazywania swych męskich przymiotów. Rodowód
King Tom'i\ wykazuje, żc matka jego, Pocahontas, wyprodukowaną
była o wiele, intensywniej, aniżeli jego ojciec Harkaway, w którego
żyłach przeważała krew Godolphine-Barb'a bardziej, aniżeli u które
gokolwiek innego ogiera w „G. 8. B.‘‘ Niema wątpliwości, że klacze
po King Toinie lepsze były wogóle, aniżeli ogiery. Dał tylko je
dnego zwycięzcę Derby fj£«n^crą/i!’a; był to koń średni, pobity bo
wiem został w Leger przez Hawthornden a), a trzy klacze, które
wygrały Oaks, mianowicie: lormentor, Hippia i Hannah; ostatnia
wygrała także Leger; pozatem dał jeszcze Corisandę, która wygrała
„Cesarewitch‘Ł. Gdyby nawet był się ograniczył na daniu Saint
Angeli, matki St. Simona, już sława jego byłaby ustaloną. Do
przytoczonych powyżej dodać należy Poste Restante, matkę lioyal
Hampton'a i w Australii Miss Giraffe, matkę Neckersgastia, którego
syn, Portsea, wygrał bieg trzymilowy (1894) w 5 min. 23'/, sek.
Rezultaty powyższe wykazują, że miałem słuszność, twierdząc,
że King Tom istotnie lepsze dał klacze, niż ogiery; przeciwnie zatem
jak Newminster, który był po Touchstone (14), a jego matka Beeswing, po Dr Syntar, potomku Godolphin Barb'a, tak, że jego
rodowód opiera się. ua przeciwnych liniach, jak rodowód King Tom a.
Isonomy dał kilka dobrych klaczy (jak Seabreeze (O. i L.) 1888),
przeważnie jednak dobre ogiery. Pokazano wyżej, że rodowód jego
jest nader silnym po stronic matki. Przed kilkunastu laty widzia
łem go w stadzie Lady Emily Peel, gdzie dlań przeznaczono sam
wybór klaczy; przekonany byłem już naonczas, żc ta właśnie jego
właściwość wyda dobry owoc w stadzie, przypuszczając już wtedy,
że, skutkiem silnego inbredh w jego rodowodzie na krew Sire, do
brych da synów i tym sposobem przekażc nam swą linię. W owym
jeszcze czasie byłem zdania., żc przewaga siły (t. j. inbred na
JEclipse'ii) w rodowodzie stać koniecznie powinna po stronie ojca;
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od tej pory jednak miałem powody, aby zdanie to zmodyfikować,
o czein już na inncm miejscu wspomniałem. Przeglądając rodowód
Isonomy, zobaczymy po stronie jego ojca Sterling'a, znowu linie
Melbourne a, FlalcatćheSa i Bay Middleton a-. po stronie matki zaś
spotykamy trzy męskie linie Eclipsea, t. j. Stockwell'a, krzyżowa
nego na Faugh-a-Ballagli, Prime Warden’a i słynnego Sir Hercides'a.

MISS WOODFORD.
Bill et (2) (im p.)

Neil Robinson (12).
(Old Montagu).

Calcntta.

Yoltigeur (2).

Niesłusznem byłoby nic uznać ważności i wpływu, jaki wywiera
matka dobrej klaczy na jej płeć i klasę: zaznaczyłem powyżej,
że linie Running (1, 2, 3, 4), mają wybitną skłonność wyprodu
kowania dobrych klaczy, mianowicie linia 4, z której pocliotlzi
Seabreeze. Wpływ ten żeński jest tak silnym, że Saint Simon z kla
czami z rodziny 3. wydał takie klacze jak Memoir i La Flećhe.
Rodowód Saint Simona (R. V) .jest po obydwóch stronach tak
12*
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dalece wyrównany, że trudno o nim naprzód orzec, w jakim kie
runku będzie jego działalność, tak samo jak u Adventurer'Ay Sweetmeafa i t. d. Możnaby jednak przewidywać u niego skłonność da
wania dobrych klaczy, a to z powodu silnego inbred’u na liczbę
3, która w razie krzyżowania samej w sobie zawsze jest więcej
żeńską.

FIRENZE.
G1 e n e 1 g (26).

Flor id a (24).

Citadel (20).

Babta.

Yirgil.

Florence.
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Najlepsze może klacze, jakie kiedykolwiek w Ameryce siodło
na sobie nosiły, były Miss Woodford (star. 179), i Firenze (str.
180), a rodowody obydwóch są doskonaleni potwierdzeniem reguły,
według jakiej dobre klacze hodować należy. Obiedwie należą do
wspomnianego powyżej p. Haggnfa, właściciela doskonałego stada
Kalifornijskiego w Rancho del Paso. W dwóch tych rodowodach,
jak zresztą i w dawniej wykazanych innych rodowodach dobrych
klaczy, widzimy, że krew po stronie matki utrafia najsilniej linie
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Blacklock'a po stronie ojca w rodowodzie Billet'A. T tu znów znajdzierny podwójne krzyżowanie rodź. 2, ponieważ ojciec i matka
Billek1a są z tejże rodziny. Spotykamy tu trzy razy Blacklock,'a (2)
i dwa Ser Hercules a (2). Choć krótkim jest rodowód Miss Woodford (+), to jednak cenną powinna się okazać w stadzie.
W podobny sposób wyhodowaną jest Firenze. Ojciec jej Glenelg, otrzymał bogaty zwrot swych dwóch własnych, a potężnych
prądów krwi t. j.: Birdcatćher'& i Blacklock'a. Pod wielu wzglę
dami rodowód jej matki, Floridy, podobnym jest do rodowodu
matki Miss Woodford. I ten rodowód ciekawym być powinien dla
uważnego badacza. Wykazuje on brak krwi Running aż do trze
ciego pokolenia, gdzie tylko raz spotykamy liczbę 3 (Stockwell).
W takich wypadkach powinien w dawniejszych liniach zachodzić
inbred na linie krwi czystej, aby przeciwdziałać wpływowi linij
Sire i Outsider. U Gladiateur'a widzieliśmy okoliczności wręcz
przeciwne, przyjąć więc należy, że licz inbred’u na linie Sire, nie
byłby się okazał tak znakomitym na torze. U Firenze mamy po
trzebny ten inbred przez najlepsze linie „Gr. S. B.“ t. j. Bktckloclćn
i <SVr Hercules a: tym sposobem więc prawa strona rodowodu ojca
utrafiona została najsilniej.
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Fenomenalne konie wyścigowe.

Należy z góry przypuścić, że każdy hodowca koili wyścigo
wych uważa sobie za punkt honoru, aby wyprodukować jakiś okaz
fenomenalny. Znaczna część z pomiędzy tak zwanych fenomenalnych
koni wyścigowych (począwszy od Flying Ckilders'&, do Ormonde'i\\
zawdzięcza niezaprzeczenie swe przymioty próbom krzyżowania
w blizkiem pokrewieństwie. Po większej części jednakże próby te,
ze względu na rezultaty, mocno się nie udały. Doświadczenie wy
kazało bowiem, że koń, wyprodukowany podobnie jak np. prababka
Flying Childers1^., nie doprowadzi do niczego lepszego, jak do tego,
że będzie koniem wyścigowym 3-ej klasy. Nie posiadani notatek
z karyery wyścigowej Lóllipop, matki Sweetmeat’a. wiem jednak,
że nic odznaczyła się wcale na torze, jeśli wogóle miała zdolności
wyścigowe. Hodowcy spodziewali się niewątpliwie w pierwszym
i drugim wypadku najlepszych rezultatów; a może były to do
świadczenia próbne, aby się przekonać, w jak blizkiem pokrewień
stwie można krzyżować i 1 lodować konie, bez doprowadzenia ich
do zwyrodnienia (Deterioration). Motywy, jakimi się wtedy
rządzono, nic mają dziś takiego znaczenia, jak sam wpływ podo
bnie silnego inbred’u na konie wyścigowe dawniejsze i dzisiejsze.
Niema wątpliwości, że hodowla, incestowa na najlepsze prądy
krwi (jak to ma miejsce u Lollipop), oddziaływała na siłę żywotną,
która skoncentrowała się przez to mocniej jeszcze w pewnych osobni
kach aniżeli w zwyczajnych warunkach: jakkolwiek ta pomnożona siła
żywotna nie manifestowała się korzystnie w podobnych wypadkach,
ani w najbliższem, ani nawet w trzeciem jeszcze pokoleniu.
To, co nam podania mówią o działalności Flying Childersti,
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wydaje się jakby nieco mgłą tradycyi owiane: nie możemy więc dziś
skonstantować, czy prawdą jest, jakoby ogier ten w jednej sekundzie
przebiegał 82’/2 stopy, roby dało rezultat mili angielskiej (1600
metr.) na minutę. Tyle pewna, żc dzielny ten koń wszystkich in
nych swych spółzawodników ówczesnych bił nieubłaganie i był
rzeczywiście fenomenalnym. Rodowód jego wykazuje incest po
stronie jego matki.

BETTY LEEDS (6) (Matka Flying Childers a).
Si ster to Leeds.
Córka.

Leeds Arabian.

C ar e less. +

Barb Mare.

Spanker (6).

Z rodowodu powyższego widać, że Spanker doprowadzony był
do własnej matki: połączenie to wydało klacz, doprowadzoną później
do ogiera Leeds Arabian a. Wynikiem tego krzyżowania była znów
klacz (siostra Leeds a): tę zaś doprowadzono do Ca/reless'a, syna
Spa/nker'ay aby tym sposobem krew Spanker'a odnowić, zespolić
i wzmocnić. Betty Leeds, produkt tej niezwykłej kombinacyi, skrzy
żowano bardzo szczęśliwie z Darley Arabian^m, ogierem, nietylko
całkiem odmiennej krwi, ale nadto, z męskich jego sądząc potom
ków, najdzielniejszym reproduktorem wschodniej krwi, jaki kiedy
kolwiek do hodowli angielskiej został wprowadzonym. Żałować należy,
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żc Betty Leeds córki nie wydała: w tym razie bowiem potomstwo
tejże można było doprowadzić do ogiera Marslte (8), coby było pra
wdopodobnie dało inną linię Eclipse a; oprócz tego krzyżowanie
taicie byłoby niewątpliwie wydało fenomenalnego konia wyścigowego.
Doskonałość King Herod'a i Eclipse'a, głównie tej, na inceście pole
gającej hodowli, przypisać należy, co się przeważnie do King He
rod-a odnosi: w jego bowiem rodowodzie nazwa Flying Childers a.
(zob. poprzedzającą tabelę) powtarza się kilkakroć: najpierw raz
przez matkę King Heroda, po Bluzę, synu Flying Childersa: potem
dwukrotnie: przez Young Bald Peg i przez matkę Jigg'a\ krzyżo
wanie zatem w rodzinie zachodzi tu dwa razy. Wystarcza to, aby
wytłumaczyć zalety King Herod'a, jako konia wyścigowego; podobnie
tłumaczy to doskonałość jego córek, mianowicie, jeśli je doprowa
dzano do Ećlipse'a, obfitującego w krew Sire. W istocie trudno
dobrać dwa lepiej nadające się do siebie konie, przyczem jednak
główna zasługa będzie może po stronie King Herod a.
Gladiateur (zob. str. 185) uważany bywa powszechnie za
najbardziej fenomenalnego konia, jakiego widziano kiedykolwiek na
torze, od czasu Flying Childers'a i Ećlipsea.
Rodowód jego mało się różni od rodowodów przeważnej części
nadzwyczajnych koni wyścigowych, znajdzicmy w nim jednakże
pewne właściwości, gdzieindziej rzadko spotykane — i na to przedcwszystkiem zwrócić obciąłbym uwagę, ponieważ w tym właśnie
wypadku ujawnia się potrzeba przystąpienia do badań za pomocą
systemu liczbowego. Nic przypominam sobie, abym czytał gdzie
kolwiek, wśród tylu rozpraw i artykułów, pisanych na temat liohowli koni, choćby próbę wyjaśnienia, dlaczego Gladiateur zawiódł,
jako reproduktor, ani też, skąd miał tak nadzwyczajne zdolności
wyścigowe. Istotne wyjaśnienie w tym razie dać może tylko sy
stem liczbowy, gdyż, wedle starych teoryj, rodowód jego był ty
powym rodowodem ogiera rozpłodowego; linie główne bowiem tego
rodowodu pochodzą przeważnie od Eclipse'a, matka zaś jego była
w męskiej linii po King HerodYK. Głównym błędem (o czern wy
żej) w jego rodowodzie, jest to, że w górnych rzędach brak mu
krwi Sire. Wspomniano już powyżej, żc jeśli któremu z koni
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Defence (5). ■

( Wazy (18). . . { Pot-8-os (38) po Eclipse.
Maria po King Herod.

,
r Trumpator.
. . . ' p,.UIJla
I Whalebone (1) j Penelope.
Rubens (2) po Buzzard.
I Defiance . . . . { Little
Polly (3) po Highland Fling.

,,
,ar.
l Córkft
Sorcerer.
Si]. |,ete|. Teayle
Reveller (111) . { Cornus (25) .
p, ,
( Beniugbrough (7) po King Fergus po Eclipse.
' orka........... I Córka Tandem Tuberose.
Córka
Design........... { Tramp (3) po Dick Andrews (wnuk Eclipse’a).
Defiance, watka Delcnce (p. w.).
Royal Oak (5). J Catton (2) po Golumpus.
Córka Smoleńsko (15).
.
Mil
f You"fl Marske (12) I’° Marske (8, 11).
Whisker 71).
| buuttle (21). .
vanxhall Snap Mare (77.
Ada
Anna Bella .
I Córka............{ eontessim
' Youn(J Marske (\2) (p’ W.).
' Contessma. . . Tnbel.0SlJ
w.)_

!

Parlisan (1) . . j Walton (7) po Sir Peter Teazle (3)
Parasol po Pot-8-os po Eclipse (12, 8, 11).
Moses (75) po Seymour (4) lub Whalebone (1).
Pauline...........
Quadrille • • • { Selim (2) po Buzzard (8).
Canary Bird po Sorcerer (7).
Lottery (11). . j Tramp (3) po D. A. po I. A. p<> Eclipse.
Pot-8-os po Eclipse.
Mandane. . . J Córka po Woodpecker
SheetAnchor(12)
I Orcillc (8) po Eclipse.
Morgiana (1) . ' Muley (7) . . . l Córka Whiskey, inbred na Eclipse’a.
i Sorcerer (p. w.).
Córka . .
Córka Preeipitatc, inbred na Eclipsea.
Merman (!)) . . [ Whalebone (1) po Waxy, inbred na Eclipse’a.
Córka Orville. ,
Córka
ArdroBsan ...
i’' '
( Volunteer.
( Miss Whip . . ( C6rka Evergl.een (3).
Córka. . .
p . ,
( Shutile (21) po Young Marske(12) po Marske(8) poS.juirl(11).
Lorka
| Buzzard (3) po Woodpecker.
' ' rka................. \ Córka King Fergus’a (fi) po Eclipse.
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klasy. Pod tym względem i Gladiatezir nic jest wyjątkiem; Sbeet
Anclior bowiem znajduje się w trzeciej generac-yi, a choć koń ten
jest jedynym w rodowodzie, mającym przy sobie liczbę Sire, to
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wykazuje on jednak wśród trzech pokoleń silny inbred. na krew
Sire, a kończy się w dole swego rodowodu bardzo znaczną ilością
linij Eclipsea. Łatwo pojąć, że mało znalazłoby się ogierów w „Gr.
S. B.“, mogących zastąpić Sheet Anćhor\i z równie dobrym sku
tkiem w połączeniu z tak krwi Sire pozbawionym ogierem, jak
Monargue. Dziad Gladiateur'a, Emperor, pochodził z inbredn na
Defiance przez rodź. 5. Defiance, prababka jego, była również
matką jego ojca Defence, czyli wyraźniej mówiąc: wnuczkę Defiance
skrzyżowano incestowe z bratem matki Defence. Ten blizki inbred
na Defiance (5) prowadzono dalej przez krzyżowanie The EmperoYa
z Poeless po lioydl Oak, równie z rodź. 5. Monarepte' a, produkt
tego połączenia, skrzyżowano z Miss Gladiator, także z rodź. 5.
Ponieważ jednak ciągły ten inbred był robiony na linie nie-Sirc,
zatem według systemu liczbowego, przyjąć musimy, żc nawet obe
cność w trzeciej generacyi Sheet Anchor ’a (12) z trudnością spro
stać mogła zadaniu przeciwdziałania wpływowi tak silnie anti-Sire
rodź. 5. Źródła przymiotów Gladiateur a, jako konia wyścigowego,
szukać zatem należy gdzieindziej. W dawniej przytoczonych rodo
wodach, jak Peter, Bendigo, Ormonde, Balcardine i Carbine (a także
zob. niżej Domino) przyczyną dzielności na torze l»ył silny inbred
na krew Running, np. na Blacklock'a (2) po obydwóch stronach
rodowodu; jednak widzimy tam zawsze dostateczną ilość krwi Sire
w górnych gcueracyach. Dalszy inbred na bardziej odległe, a z krwi
Sire pochodzące linie, byłby dał u nich ujemny rezultat, z tych
bowiem rodzin dostateczny zasób kiwi wykazują już trzy najbliższe
generacye. Rodowód zaś ojca i matki Gladiateur i\ na zupełnie
przeciwnych liniach się opiera: aby więc przeciwdziałać wpływowi
rodź. 5, inusiał się w dalszych gcueracyach znajdować inbred na
silne liczby Sire. Tak też jest wistocie. Anna Bella (po Shuttle),
prababka Monarguea. była produktem krzyżowania Shuttle, (po
Young Marske, 12), z klaczą po Drone, córką Contessiny po Young
Marske — czyli, wyraźniej mówiąc, było to krzyżowanie brata
ojca z tegoż córką. Young Marske (12) był po Marske (S), po
Sąuirt (11), co tlajc te same liczby jak u Eclipse n, tak, że nie
podobna, aby rodowód, jako intensywność liczb Sire, mógł być
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jeszcze silniejszym. Tyle o Monaryue. Zwróciwszy się teraz ku
lewej stronie rodowodu G7«J?«fez/r'a, zobaczymy, że w czwartym
rzędzie przodków Miss Gladiator, znajduje się córka wyż wymie
nionego Shuttle. po Young Marske. (12), po Marske (S), po Sguirt
(11); znajdujemy więc zejście się najsilniejszych żywiołów krwi
w takiem oddaleniu, w jakiem widzimy to zwykle w rodowodach
fenomenalnych koni. .Jest to może przedwcześnie zaliczyć Domino,
dwulatka amerykańskiego, który w r. 1893 wywołał prawdziwą
sensacyę, do koni fenomenalnych. Jednak z powodu wyścigów jego,
jako dwulatka, i to pod znaczną wagą, rok 1893 pozostanie na
zawsze pamiętny, jako rok Domino. Dlatego podajcmy poniżej jego
rodowód (str. 188). Edith, pochodzącą z klaczy po Glencoe, do
prowadzono do ciotecznego jej brata Lecompte a
- , pochodzącego rów
nież od klaczy po Glencoe, mianowicie od Beel. Córkę z tego
połączenia doprowadzono do War Bance, jednego z synów klaczy
lleel, skąd powstała Lizzie G. Z tak incestowego krzyżowania
powstałą Lizzie G., doprowadzono do Enyuirera., syna Leamingtoria,
którego matką była Lida, po Lexington\e. To podwójne krzyżo
wanie Lextnglon'-A i jedna linia Leamingtorist, podziałały, jako śro
dek odświeżenia krwi w poprzedzającym intensywnym inbred’zic
na Glencoe; produkt zatem tego połączenia, mianowicie Malmie
Grey, posiadać była powinna dobry zapas szybkości. Klacz z takim
inbred’em należało doprowadzić do ogiera, wyprodukowanego cał
kiem inaczej, z którym łączyłby ją tylko daleki, wspólny dopływ
jej najsilniejszej i najszlachetniejszej krwi, aby działać pośrednicząco. Trudno w tym wypadku znaleść ogiera, wyhodowanego
bardziej odmiennie od niej, jak Himyar; ogier taki, w połączeniu
z krwią tak silną, jak BlacklocW-A, Birdcatcher'& i Glencoe, wyda
zawsze dobry rezultat. Jeślim wyłożył to jeszcze nie dość jasno, to
wpoić obciąłbym w hodowców przekonanie, że ogier powstały z krzy
żowania w pokrewieństwie, powinien być dopuszczany do klaczy
z blizkiui iubrcd’em na jego najlepsze linie — i naodwrót. Stara
liśmy się dowieść w rozdz VIII, że siłę i zdolności konia wyści
gowego zawdzięczać przeważnie należy działaniu krwi Running
rodzin 1, 2, 3, 4 i 5; a zarazem, że niedobrze jest linie te krzy-
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żować same w sobie bez przymieszek krwi, nie tak szlachetnej
może, ale bardziej męskiej, z rodzin Sire, a nawet Outsider. W omó-

Eclipse (1J (imp).

Maud (imp.)

I
1
|
I

The Baron po Birdcatcher (11).
Pocahontas po Glencoe.
Lanercost. (3) po Liverpool (11).
Siostra llornsea po Yelocipede (i!) po Blaekloek.

r., i /,..•>
I Touchstone (1-1).
Orlando
(1.5).
.
’
| Bay Middleton (1) po Sułtan (8).
uaze................. | Flycatcher z klaczy po Cobweb.

I Stockwell (3).
l Córka............

Flight .

Plenipotentiary (6) po Emilius.
Ambassador. . j Córka. Whisker (1).
. . . { Leviathan po Muley (7).
Córka Sir Charles (12) po Sir Archy.

( Boston (40) po Timoleon + po Sir Archy (41).
Lexington (12). I Alice Carneal po Sarpedon (41).

I
I

............j Córka Blackloek’a (3) po Wliitelock (1).

a Ballagh (11) po Sir Hercules (3) po Whalebone (1).
I Faugh
,
f Pantaloon (17) po Castrel (3).

I
I

Lexingt.on (12) po Boston (40).
i Ameryk. Eclipse.
i „ i . „
I Sir Archy (41).
I Gabnella (3) j Calypso, z silnym inbred’em na Fcarnonght.

l Lizę...........

.

I
I
|
i

Sułtan (8) po Selim (3).
Córka Tramp’a (3).
Sułtan (8) po Selim (3) po Buzzard (3).
Córka Tramp’a (3).

Lcxingtou (12) po Boston (40).
I Sułtan (8) po Selim (3).
Reel po Glencoe (1).............. ( córka jrainp>a (3).

r
.
I Boston (40).
Lecompte (2/) ’ Reo| p0 G,encoe

I Sovereign po Emilius.
................ l .Judit.h po Glencoe (1) .
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1 Iigera..............

Leamington (14)

Lida.................

War Hance (27)

Córka..............

.. .

wionym powyżej wypadku widzimy ciągłe powtarzanie się No. 27-go,
gdyż tak Lecompte, jak War Lance, są potomkami protoplastki
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także Maimy Grey, która należy do rodź. 27; inbred na 27, bez
wpływu Glencoe, byłby wydał rezultat ujemny. Ojciec Leringtoria.
Boston, zwany „niezrównanym11, był prawdopodobnie jednym z naj
bardziej fenomenalnych koni amerykańskich dawniejszej epoki. Bral
udział w 45 gonitwach; z tych w 40 przyszedł pierwszym; z tych
30 na dystansie czterech mil ang., a 9 na dystansie trzech mil.
Rodowód jego wykazuje, jak zresztą u przeważnej części koni
wybitnych, że w podstawie rodowodu tegoż jest osobliwy inbred
na. linie ojca i matki; w tym względzie rodowód ten podobny jest

Klacz po CLOCKFAST (imp.) (pra-babka Boston a).
Córka (40).
Young Kit ty Fislier.

Clockfas t (19).

Symme’s Wildair (40).

Miss Iugram.

Gimcrack (23).

•c
o

&
o
o

ec
g

do rodowodu Gladiateur a (zob. rodow. córki Clockfast'a str. 189).
Jego antenatka piątego stopnia Young Kitty Fisher była po (imp).
Feamouglit (synu Uegulus'i\. 11), od Kitty Fislier (imp.) po Cade
synu Godolphin Barlfn. Young Kitty Fislier doprowadzoną była
do Symmes Wildair, syna Fea/rnouglit'& (imp.) (po Reguluśw) od
córki Jolly Iloger (imp.) od Kitty Fisher (p. w.) po Cade. .Test to
więc krzyżowanie incestowe, co widzimy w tymże rodowodzie.
Co do reszty rodowodu Boston a zob. rod. Leańngtoria, (rozdz.
VII). Zauważyć trzeba, że Clockfast był od klaczy po Regulusw,
i że wchodzi tu inna jeszcze linia ReguluŚA przez AldermariA

BoberTeam - 2019

190

Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

(ojca babki Bostona), syna Pot-8-os'a, od klaczy po Regulus”^.
Timoleon, ojciec Bostona, miał babkę, która była córką tegoż Symmes Wildair'a, zamieszczonego w poprzednim rodowodzie matki
Boston'a; inbred zatem na Fearnought był tym sposobem jeszcze
silniejszym i skuteczniejszym, ponieważ pochodzi z tego samego
CALYPSO 4- (pra-pra-babka Enquirer’a).
Bellair (15).

Córka.

Sallard-Mare.

Dare Derill (imp.) (12).

Young Selima.

Medley (imp.) (3).

źródła t. j. od Kitty Fisher, co już samo przez się, ze względu, że
inbred był tak blizkim na Godolphin Barl)'a, dostatecznem było, aby
wydać doskonałego konia wyścigowego. Jednakże ten inbred, już
i tak silny, wzmocnionym jest jeszcze w dalszym ciągu przez matkę
Timoleoria, która była córką Saltram'a (7), po Edips'ie, synu
Marske i SpUetty, po JRet/wZ^ie (ojcu Fearnought); dwie zaś dalsze
linie Regulus a znajdują się u podstawy rodowodu. Znajdzicmy tu,
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podobnie jak przy Gladiateur ze i przy Emperor of Norfolk (zob. po
czątek tego rozdz.), że u góry brakuje krwi Sire. skutkiem czego
inbred na Ilegulus^A więcej miał znaczenia, aniżeli w zwyczajnych
okolicznościach. Z drugiej strony objaśnia, rodowód powyższy to,
co powiedziano w rozdz. poprzednim o prawidłowej metodzie krzy
żowania, mianowicie, że badać należy matczyną stronę rodowodu
ogiera, a znalazłszy po strome tej najlepszy i najbardziej wpły
wowy prąd krwi (w tym wypadku Begulus). należy łączyć go
z klaczami z silnym inbred'em na tę samą krew. Boston, choć niezaprzcczcnie wyborny na torze, wykazuje przecież silny niedostatek
krwi Sire, w górnych rzędach przodków, tak, że. w razie ułożenia
jego rodowodu, znajdzicmy pierwszą liczbę Sire, dopiero dochodząc
do Eclipse1a. (12), co ma miejsce w czwartej generaeyi. Chcąc, aby
dał syna, któryby mógł linię jego utrwalić, koniccznemi dla niego
były klacze, krwi Sire, ze względu na to mianowicie, że Eclipse (12)
był najlepszym jego i najsilniejszym prądem krwi; spodziewać się
więc było można, że Alice Carneal, jako z 12 rodziny pochodząca,
wyda też najlepszego z jego synów, t. j. Leringtoria.
Enguirer, choć nic należy do pierwszorzędnych znakomitości,
był jednak koniem wysokiej klasy i dobrym reproduktorem: z ko
rzyścią będzie zatem załączyć tu część rodowodu jego matki, obok
powyżej przytoczonego rodowodu pra-babki Bostonu (str. 189),
z którym wiele ma zasadniczego podobieństwa co do podstawy
rodowodu. Enguirer był po wspomnianym wyżej Leamingtoriw
(rozdz. V), od Lidy, po Leringtorius od Lizę, po American Eclipse
(3) od Sabielli, po Sir Archy, od Calypso, po Bellair, który ze
swej strony od klaczy amerykańskiej pochodzi.
Powróciwszy raz jeszcze do rodowodu LeringtoriA (rozdz. VII)
i zważywszy u Bostonu inbred, posunięty do incestu na Fearnought,
a prowadzony dalej i wzmocniony jeszcze przez Maria, antenatkę
w czwartym stopniu Leringtoria, która znów silny ma inbred na Fear
nought, a także ma jedną linię MaleyA — przekonamy się, że rodowód
Lióby. matki Enguireria., wykazuje typowy amerykański inbred; po
trzebując odświeżenia krwi, nadawał się wybornie do tak silnie wyho
dowanego ogiera z liniimęskiejEclipse’^ jakim właśnie był Lecumington.
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Bendigo zaliczyć się może niezaprzeczenie do koni fenomenal
nych na torze: to też rodowód jego nie odstępuje ani na trochę
od reguły, która, o ile się zdaje, stosuje się do wyprodukowania

BENDIGO.
Ben Battle (4).

II as ty Girl (9).

Young Alice.

Lord Gough (12).
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takich okazów, z wyjątkiem, że u niego wadzimy silniejszy inbred
na Bataplari-a, niż u innych wielkich stayerów; z drugiej zaś strony
ma wyborne krzyżowania na Young Melbourne'a, Gladiator'a i Pa/ntaloon'a. Newton Lass, pra-pra-babka Bendigo, wyprodukowaną zo
stała przez połączenie dzieci, pochodzących od rodzeństwa, a po-
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toinkow Blacklock'a. Jej córkę Batience doprowadzono do King o/'
Trumpćii, również potomka Blacklock'a, przez co inbred na Blacklock'a
został jeszcze wzmocnionym: Hasty Girl zaś otrzymała przez Bataplarin. dalszą, jeszcze linię Blackloclda. Babka Ben Battle była po
Sweetmeat, którego matka miała incestowy inbred na. Blacklock'a.
Salwator uważanym być powinien bez wątpienia za jednego
z najlepszych amerykańskich koni nowszych czasów. Matka jego,
Salina, ze względu na silny inbred na pewne linie, nie czyni
wyjątku od przykładów, w tym rozdziale cytowanych (Rodowód
Salvator’A zob. w rozdz. V). Saliny antenatka dziewiątego stopnia
była po Fearnought (po Reguluśiri; ósmego stopnia po Highflyer
(synu Hightlyer'ri)', siódmego stopnia po Melzar, po (imp.) Medley
(3) od Kitty Fisher (córki imp. Kitty Fisher, która często znachodzi się w rodowodach Boston"a i Leringtoririy, Kitty Fisher
była po Symmes Wildair, synu (imp.) Fearnought'a, a wnuku (imp.)
Kitty Fisher. Dowodzi to, że Melzar wyprodukowanym został
z incestu z (imp.) Kitty Fisher. Antenatka, zaś Saliny szóstego
stopnia, Lady Grey, była po Robert, Grey, którego matka była
po Grey Biomed, synu wyżej wymienionego (imp.) Medley (3).
Powyższa kombinacya daje dla Fearnought i dla syna jego Symme's Wildair'a, w antenatkach Saliny szóstego, siódmego i dzie
wiątego stopnia, znaczną ilość inbred!u, godnego uwagi; również
i Medley wykazuje, przez Melzar, inbred incestowy na Kitty Fisher.
L>o tego zestawienia przyłączają się (przez matczyne ante
natki Saliny piątego, czwartego, trzeciego i drugiego stopnia) od
nośne linie Orpharin, po Balfs Florizel (synu D/oweda), Trumpetera. Trariby (synu Blacklock'a 2), Truslee (synu CattouA, 2)
z klaczy po 11'hiskerrie., 1) — i nakonicc Glencoe (1). Salina, była
po Lexingtoriiv, którego prababką była ta sama Lady Grey. przy
toczona wyżej, jako antenatka szóstego stopnia Saliny, przez co
znów powtarza sic cały wyżej zaznaczony inbred; Boston (ojciec
Leringtoriri] był, jak widzieliśmy powyżej, wyprodukowany był silnie
na Symme's Wildair'a i ojca jego Fearnought'a: antenatka zaś jego
czwartego stopnia, wyprodukowaną była przez incest na Fearnoughtn i Kitty Fisher. W całych mych długoletnich poszukiwa13

HODOWLA XOHI
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niach rodowodów nie natrafiłem na inbred tak nadzwyczajny, który
jest bardziej jeszcze intensywnym, niż na pierwszy rzut oka się
wydaje, ponieważ Lightsome (matka Saliny) i Leccington oboje od
dawnej klaczy Montagu (12) pochodzą. Odpowiada to całkiem za
łożeniu, ponieważ, poza cyfrą powyższą, nic posiadają ani Light
some, ani Lexington, zasobu krwi Sire. Prawda jest, że obydwaj
wywodzą się wprost od wybitnej rodziny Sire (12), co też tłómaczy, dlaczego — jak wyżej powiedzieliśmy — „Rodzina Lewity11,
w Ameryce, gdzie w starych rodowodach mało jest krwi Sire, tak
długo i stale miała powodzenie. Fakt, że rodzina ta więcej wy
dała dobrych reproduktorów, niż jakakolwiek inna w Ameryce,
jest, znów przekonywającym dowodem prawdziwości systemu licz
bowego (a także dowodem, że oznaczenie tych pięciu rodzin Sire
jest trafnem), ułożonego na wiele lat przedtem, zanim znałem ja
kikolwiek rodowód amerykański. Wracając do Saliny, uważać ją
można, jak mówiłem, za klacz z nadzwyczaj silnym inbredcm na
dawne amerykańskie prądy krwi; z tego powodu nadawał się do
niej ogier, wyprodukowany wprawdzie w sposób przeciwny, ale
posiadający w swych żyłach pewien prąd krwi obojgu wspólny.
Szczęśliwym trafem złączono ją z Prince Charlie (imp.), którego
matka, Eastern Princess, podobnie jak ojciec jej Sesostris, pocho
dzą wprost od dawnej klaczy Montagu. Oprócz wspólności tej
linii, mamy tu jeszcze wspólność Glencoe w trzecim i czwartym
rzędzie przodków. Rzec można, żc Salwator zawdzięcza wielkość
swą i powodzenie właśnie błędom niewłaściwego inbred’u, popeł
nionym przez dawnych amerykańskich hodowców, którzy przypu
szczali mylnie rezultat natychmiastowy takiego iiibrctku, nie wie
dząc, że wyda dobry owoc w dalszych dopiero pokoleniach. — W tem
miejscu zbadajmy pochodzenie Dr. Hasbrouck'n, championa amery
kańskiego na dystans milowy. Sweetbriar, jego matka, jest nowym
przykładem matek z inbred’cm. Widzieliśmy dopiero ua przykładzie
matki Salwatora, jak silny posiadała inbred na Fearnought i Kitty
Fisher. Pod tym względem Sweetbriar prawic jej dorównywa.. .Jest
ona po Virgil\\, synu Fow/aZa, od Impiidence, po Leańngtoriyi.
Ze względu, żc Ledy Grey, antenatka Vanddl‘a w czwartym sto-
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pilili, jest zarazem prababką Leringtoria, marny tu powtórzenie
podobnie silnego inbred’u na Fearnought i jego syna, Symme's
Wildair'a, a zarazem na Kitty Fisher. W Lexington'v& znów
mamy silny inbred na I)iomed'a, spotęgowany przez linię VandaVa,
ponieważ prababka tegoż jest po ()rphan'v&, będącym produktem
połączenia brata z siostrą, dzieci Diomed’a.
Dawniejsi amerykańscy hodowcy skłonnymi byli widocznie do
robienia doświadczeń, co do krzyżowań w blizkiem pokrewieństwie,
widzimy bomem, że Peggy Smith, VirgiV& prababka, po CodEs
Whip, doprowadzoną została, do Cripple. którego matka Grecian
Princess, również była po Cootfs TJTżip; dalej zaś był Cook'* Whip
od Spećklebaćk, córki JRandolplds Celar’a (syna Mede's CelaPa) od
Speckleback po Mede’s Celar.
Szczególnym zbiegiem okoliczności, w całym rodowodzie SweetIrriar jedną mamy tylko linię szybkich braci Castreka i Selim'a,
a to mianowicie przez Glencoe; nic więc dziwnego, jak wyżej za
uważono, że tak dobrze się nadała do ogiera, pochodzącego, podo
bnie jak Sżr Modred, w linii męskiej wprost od Castreka, a który
posiadał zarazem inbred na braci Selinka i Castrek-a, oprócz tego
zaś w żyłach swych miał prąd krwi Blacklock'-.}; prąd ten utrafiał
w linie Blaclcloclia
- , którą Sweetbriar przez matkę I 'andaka odzie
dziczyła. Morello zaliczany bywa również przez znawców do liczby
najlepszych koni wyścigowych Ameryki. Niejeden z miarodajnych
sędziów zdolności na torze uważa go za bezwzględnie najlep
szego konia: co do mnie, zdania tego nic podzielam. Jest on po
Eóliis'\a od Cerise, po Mocassin, synu Macaroni. Rodowód jego
odpowiada w zupełności regule, do tych wypadków stosowanej;
przestudiowanie go zatem będzie korzystnem (str. 1 !)(>). Rodowód
Morelka wykazuje znów silny inbred, mianowicie na słynną (imp.)
córkę C/ib (Cub-Mare), będącą antenatką tylu wyborowych koni
amerykańskich.
Mare wyprowadza się ze swej strony od -Łriylon-Barb-Mare (4), jednej z najlepszych linij Running. Jeśli krzy
żowanie potomków tej samej rodziny między sobą działa istotnie
na to, aby ją odnowić, to, w takim razie posiadać musiała Miss
Obstinate wszelkie wybitne cechy charakterystyczne tejże linii 4,
13*

BoberTeam - 2019

a .

Faugli a Ballagh (11) po Sir Hercules (2).
S ~
a ■o .=

Córka.................... j Pantaloon (17) po Castrel (2).
1 Daphne po Laurel (21) po Blacklock (2, 2, 1).
Revenue

(T\
f( CfttlOn
M
I( Trnstee
liustee (/)....
Córka W]liskei
.-a
l Córka Sir Charles, po Sir Arcliy (41), po Diomed.

po Sir Archy (41) po Dioined.
Sarah Washington II Zinganee
Stella.

Maccaroni (14). .

( Gladiator (22) po Partisan fl).
, yoltaire (12) po Blacklock (2, 2, V.
i loik.i . . . ( Córka Black]ock<a
Córka Panta'oon’a (17) (zob. wyż.).

Sweetmeat (-21). .

Harkaway (2).
Madame Strauss. . { King Tom (3). . . { Córka Glencoe.
Jetty Trellż. . . . / .Melbourne (1).
('/i-L-n
./ Lord Mayor po !’antaloon’ie (17).
° ••••'( Córka Voltaire’a (12) po synu Blaeklocka (2, 2,1).
West Australian (7)
Australian (imp.) (11)

Emilia
Eagless

Melbourne (1).
Córka Touchstone (14) od wnuka Whalebone (1).
I Young Emilius.
( Córka Whisker’a (1).

I Grey Eagle po Woodpecker.
1 Mary Morris, po Medoc, po American Eclipse, po Duroe, po Diomed’zie.

Pra-pra-pra-babka jest Miss Obstinate, po Sumpter (4) po Sir Arcliy, którego pra-pra-babka była
antenatką Cerise’y w dwunastem pokoleniu.
Antenatką w szóstera pokoleniu jest Jenny Slamerkin, po Tiger (4), którego pra-pra-babka była
antenatką Cerise’y w dwunastem pokoleniu (Cub-Mare).
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ponieważ ojciec jej Sumpter (po Sir Arćhy, po Diomed) wykazuje
Cub-Mare, jako antenatkę swą czwartego stopnia: taż sama zaś
Cub-Mare była zarazem antenatką siódmego stopnia Miss Obstinate.
Matka tej ostatniej była po Tiger, a tegoż antenatką w czwartym
stopniu była znów ta sama Cub-Mare. Mary Morris, córka Miss
Obstinate, była po Medoc, wnuku Diomed't\. Sumpter (p. w.) był
synem Sir Arćhy, a więc wnukiem Diomed'a. Wszystkie te dane,
w połączeniu z tem, że Fanny Washington (matka FoIusa'), w trze
cim rzędzie przodków wykazuje inbred na Sir Arćhy (41), daje
powtórny obraz stosunków, które wytworzyły Gladiateur'a, Boston'a
i t. d.; w tym wypadku jednakże inbred na Sir Arćhy został
wzmocnionym, tak przez godny uwagi, a wspomniany wyżej inbred
na rodzinę 4, jak również przez cztery linie Blacklock'A, jedną
Sir Herculesii i cztery Whalebone'a i 1I'hiskern. W górnych liniach
nie widzimy u Morello obfitości krwi Sire: wynika stąd, że chcąc
wpływ tychże nie-Sire linij przemódz, należy wybierać dla niego
klacze, dostatecznie w krew Sire zasobne.
Przechodzimy do Fo.rhair&. Jeśli nic na samym czele, można
go jednak zaliczyć również do najwybitniejszych amerykańskich koni
wyścigowych. Aż do czasu ukazania się jego na torze, był on je
dynym koniem (z wyjątkiem Rosebery), który odniósł podwójny
tryumf, mianowicie: „Cesarewitch“ i ,,Cambridgeshirc“, i to pod
wagą 7 stone 12 fnt.
50 klgr. i 9 stone = 57 klgr. W osta
tnim biegu znajdował się w pobitem polu Tristan, również wtedy
trzylatek, z wagą 7 stone 9 fnt. — 48’/2 klgr., co samo już do
wodzi, jak znakomitym był FoFhall. Cofnąwszy się do Rozdziału
VI-go, zobaczymy w przytoczonym tamże rodowodzie Fo.rliaU'n,
że Capitola, matka King Alfonso, ze względu na swą krew, była
prawic siostrą Mollie Jackson, prababki swego syna, FoxhaU'n. Da
wne te klacze pochodziły obiedwic po VandaTa od klaczy po Margrare, a zważywszy, że Tandal pochodził od klaczy po Tranby,
synu Blacldock'a, mamy znów silny dowód wysokiej wartości tej
krwi, co sprawia, że odgrywa tak ważną rolę w rodowodach prze
ważnej części dzisiejszych koni wyścigowych.
Jest to może jeden fakt więcej, silniejszy od wszelkich argu
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mentów, a dowodzący prawdziwości systemu liczbowego; w całym
bowiem „G. S. B.“ nie znajdziemy drugiego ogiera, któryby wy
kazywał równie silny inbred na trzy rodziny Running 1, 2 i 4,
jak właśnie Blacldoclc.
Rodowód Fo.ihaU'i\ podobnym jest pod pewnym względem
do rodowodu równic znakomitego konia, jakim jest Barcdldine;
matki bowiem ojców tych dwóch koni są co do krwi prawie sio
strami prababki odnośnych klaczy, doprowadzonych do swych oj
ców. Zauważyć należy, żc u FoxhdU'i\ nader potrzebnym był in
bred na 1'andal'u (12), tak w połączeniu z takiemi nic-Sire licz
bami, jak 9 i 15, jak i dla inbred'u na Margraoe. (2) i Blacldoclcu
(2). Dla Fozhalla najwłaściwszemi są klacze po Isonomy, Saint
Simonie, albo Sterling'\x, z dobrych rodzin Running: jedyną bo
wiem szansę prodnkcyi klasowych koni wyścigowych posiada on
w połączeniach z takiemi klaczami, które zespalają w sobie krew
Sire i Running.
Jako dalszy przykład silnego inbrcd’u po stronic matki, a w tym
wypadku na Blacklocldn i w ogóle na rodzinę 2, przytoczyć na
leży rodowód Ormonde'i\ (str. 199). Z trudnością możnaby znalcść
w całym „Cr. S. B.“ rodowód, wykazujący tak silny inbred na
1, 2, 4 i 3, jak to widzimy w rodowodzie Lily Agnes. Zawiera
on trzy linie Black!ock'a, wraz z inbrcd'em incestowym u Lollipop,
wzmocniony i linią Blackloclca. i rozmaitemi innemi liniami 2. Po
dobnie jak u matki Domino, wszystka ta krew czysta głównej
części rodowodu, zaszczepioną zostajc ua linię 16, a więc na linię
Outsider, ale skłonną do prędkiego poprawienia, się. Dziwncmjest,
że na tem podobieństwo to się nie kończy, lecz idzie dalej, gdyż
podobnie .jak u Matmie Grey tak i tu, znajdzicmy w górnych
liniach rodowodu brak liczb Running /, 2, 3, lub 4. Szukając
dalej jeszcze podobieństwa, znajdujemy ojca t. j. Bend Or'n, (który
podobnie .jak Himyar wprost z linii Running pochodzi) i liczne
linie Running 1 i 3 w najwyższym, drugim i trzecim rzędzie
przodków. Poprzedzające przykłady Flying CliildersA, Domino,
Gladiateur a, Ormonden, a w mniejszym stopniu King HerodA
i EclipseA, upoważniają mnie do stanowczego twierdzenia, że sy-
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( Birdcatclier fil) po Sir Hercules (2) po Whalebone (1),
,
( The Baron (24). . .
( Economist po Whisker fi).
Stockwell (3).... I
I Echidna . . | Górka B|acj.lock.a (3, 3 y.
l Pocahontas po Glencoe po Sułtan.

I Alice Hawtliorn

| Windhound (3) .

|
I
(
(

Pantaloon (17) po CastrePu (2).
Córka Touehstone’a (14).
Muley Moloch (6).
Rebecca po Lottery (11).

{

(13) po Touchstone (14).
[ Teddington (2). . II Orlando
Miss Twickenham.
Marigold................. !
Katan.
I Córka.................
Córka Melbourne'a.
Thonnanby (4) . .

I Gladiator (22)

n . .
(
Pantaloon (1/) . . (
n
/
uanter....................I

| Lollipop. . . .

I

l

|
\
J
I

Castrel (2/ po Buzzard (3) po Woodpecker (li.
I(lalja p0 PerHvlan p0 SV Peter Teazle (s).
Master Henry (3) po Orrille (8).
Boadicea.

Partisan (1).
Pauline.
Voltaire (12) po Blacklock (2) po Whitelock (2, 1).
Belinda po Blacklock (2) po Whitelock (2, 1).

Ellen Home . . . . J Red Shank
Delhi po Plenipotentiary (6).

Sweetmeat (21) . .

Córka....................

I
I

The Cure (6). . . . [ Physician (21) po Brutandorf (11) po Blacklock (2) po Whitelock (2) po Hambletonian"f7).
Morsel po Mulatto Ab po Catton (121.

Miss Agnes

Birdcatcher (11) po Sir Hercules (2) po Whalebone (1).
i < llarion (6) po < 'atton 02/ albo Sułtan (8).
Agnes ...
p i
/ Emilius (28).
I Annette . . .1 1
’1 Córka po Whiskey (2).
| < 'órka po Don John***) (2) po Wawerley Ó2) po Whalebone (1).
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stem liczbowy wyjaśnia w sposób praktyczny i wystarczający
przyczyny fcnomcnalności u koni wyścigowych. Angielscy, ame
rykańscy i australscy hodowcy wiedzą, bardzo dobrze, żc najlepsze
linie w „G. S. B.“ są: Eclipse, King Herod, Matchem, Sir Peter
Teazle. Whalebone, Sir Hercules, Blacklock, Glencoe, Touchstone.
Birdcatcher, Stockwell. Isonomy i Galopin, nie. mówiąc o wielu
innych.
Nie świadom rzeczy znajdzie dowody tego na każdej stronic
,,Kalendarza wyścigowego". Zawsze potrzebnem było znalezienie
jasnej i ostatecznej przyczyny, z jakiego powodu jedne konie znakomitszemi były od innych. Przyczyny te powinny jednak opierać się
na ugruntowanych tizyologicznie podstawach, takich, jakiemi były
naukowe podstawy u wielkich mistrzów fizyologii, jak Darwin,
Spencer i inni, wykazujących prawo dziedziczności, że p i e r w i a s t k i
najlepsze najdłużej żywotność zachowują". Prawo to
działa tak silnie na hodowlę angielską, że z pomiędzy około 2800
klaczy, wymienionych w XIII-cm wydaniu „G. S. B.“, około 1000
z tej liczby pochodzi od czterech słynnych klaczy, które dały
początek rodzinom, oznaczonym przezemnic, .jako istotne rodziny
Running: 1, 2, 3 i -i. Wiele innych linij wygasło do tego stopnia,
że dziś posiadają tylko czterech lub pięciu przedstawicieli. Nie
miałem dotąd czasu, aby zbadać dokładnie tom XVI „Gr. 8. B.":
twierdzę jednak stanowczo, żc i tam rodziny 1, 2, 3 i -i znajdo
wać się będą na czele.
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ROZDZIAŁ XII.

Hodowanie koni, odznaczających się nadzwyczajną
szybkością (Flyer).

Pomiędzy przeważną częścią koni fenomenalnych, a tiycrami,
zachodzi tak wielkie podobieństwo, że trzeba dojść do wniosku,
iż koń żaden w czasach dzisiejszych sławy zyskać nie może, jeśli
nie posiada dużej miary speedn, tj. szybkości. Jeśli koń ma speed,
potrzebuje tylko dobrego temperamentu, takiejże konstytucyi i do
brego trainingu, aby nawet najdłuższe dystanse wytrzymywać i wy
grywać. Uważne zgłębienie rodowodów wybitnych dwulatków, lub
nadzwyczajnych tlyerów wykazuje dobitnie, że w rodowodach ich
znajduje się silny inbred po stronie matki, lub ojca, albo też blizkie zejście się jakiegoś wspólnego przodka — po obudwóch stro
nach tegoż rodowodu. Co do mnie wołałbym, aby inbred znajdo
wał się po stronic matki, daje to bowiem więcej prawdopodobień
stwa, że przy krzyżowaniu z ogierami rozmaitego pochodzenia,
wyjdą stąd konie o zdolnościach wyścigowych. Kto zechce raz
jeszcze przejrzeć rodowód Domino (Rozdz. XI), przekona się, że
jego babka intensywnie na Glencoe była wyhodowaną. Dzielność
swoją zawdzięcza Domino tym właśnie powtarzającym sic dopły
wom krwi No 7, skrzyżowanej w szczęśliwy sposób z trzema
liniami Leaingłoria., podczas kiedy linie Leringtoria same przez się,
bez siły, udzielonej mu przez inbred na Glencoe, okazałyby się
bezskutccznemi. Doctor Hasbrouclc i Saloalor są obadwa od matek,
posiadających inbred. Chcąc zobaczyć przeciwny przykład, należy
zbadać pochodzenie takich ogierów, jak Carbine, Barcaldine itd.
Matka ostatniego, Ballyroe, posiada w trzecim i czwartym stopniu
dość silny inbred na Birdcatćher'a\ istotna jednak siła. inbrcd’11,
jaka wyprodukowała Barcaldine'a, przychodzi dopiero z dwu
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krotnego raz po razie pojawienia się matki Darling'^ po obudwóch
stronach rodowodu, w drugim i trzecim stopniu. Galopin był do
skonałym koniem, jako dwu- i trzylatek, a raz tylko pobitym zo
stał. Jest on produktem inbrcd’u, w którym po obydwóch stronach
rodowodu widzimy w trzecim stopniu Yoltaire'^. Strathmore, nad
zwyczaj szybki ogier australski, wygrał wszystkie ważniejsze biegi
dla dwulatków, a (jeśli mnie pamięć nie myli) jako trzylatek O.
R. C. Derby i Leger. Matka jego Quida, była po Yattendoriiu,
którego babka Alice. Grey była po Sous' Emigrant (imp.) z rodź. 4.
Babka Quidy, Young Goulna/r, była po Gohanna. bracie Alice
Grey. Quidy matka była po Little John (3), synu Problemu, po
TheoremAe, (1). Prababka zaś jej była także po TheoremAe. Po
nieważ był to silny inbred na linie Running fi, 3 i 4), więc po
siadała Quida wielką siłę żywotną, którą przelała na syna swego
Strathmore. Stromboli, którego do Ameryki później przewiozłem,
gdzie miał nieszczęście spółzawodniczyć ze Strathmore, i nieraz
był przez niego pobitym, był jednak dobrym koniem i niejedno
krotnie dużą wykazywał szybkość, a także wytrzymałość, wygrał
bowiem A. J. C. Derby i Sydney Cup. (3.200 metr, w 3 m.
31’Ą s.). Brababka jego Lilia, była po New Cham (3), synu Induslry, po Theoreniia (1); matką Lilly była Era, po Young Marguis, synu Little John't\, a tegoż matka Problem (także po Theorem'\Y), była rodzoną siostrą Industry. Uwagi jest godnem, że
obaj spółzawodnicy Strathmore i Stromboli, wyprowadzają się
z linij podobnych, i że obydwaj mają jedną linię Yattendon'a.
Wolno niedowierzać podaniom, żc Flying Childers przebiegał mile
angielską w przeciągu minuty, nie ulega jednak wątpliwości, że
miał szybkość (speed) fenomenalną: widzieliśmy zaś na innem miej
scu, jak silnie incestowy inbred wykazuje rodowód jego matki.
Peter (Middle Park Platę) był zapewne szybszym od wszystkich
swych spółzawodników, a rodowód jego matki, przez Blacklock'a,
Selinrn itd., wykazuje inbred na rodź. 2. To samo znajdujemy
u matek Ormonde'^, Bendigo, Australian Peer'& i Lamplighter'a
(Amer.). Lucky Dog, po DarebinAe, od Lou Lanier, wykazywał
znakomitą szybkość jako dwulatek. Jest, on rodzonym bratem Kil-
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deer'A, znanego ze zwycięstw w Ameryce, a przyniesie on nie
wątpliwie niejeden jeszcze wawrzyn właścicielowi swemu p. S. G.
ReidAwi (wielkiemu eutuzyaście rodowodów), zakładającemu cenne
stado koni czystej krwi w południowej Kalifornii. Lim Lander jest,
po Lerer (synu Lcxington'A i LeKdy, która jest córką matki Vdndal'a). Powiedziano wyżej, jak silny inbred wykazują Lemngton
i Va/ndal na Kitty Kislter (imp.); inbred ten jednakże nic był na
krew Running; nic byłby więc dał rezultatów, bez domieszki
przypływów krwi Glencoe (1), WliiskePa (1) i Blacklock'a (2).
Podobnie szczęśliwe krzyżowania posiada. Lou Lanier, ponieważ
babka jej ile-Union. pochodzi z krzyżowania l ’nion'-<\, syna Glencoe
z Gallopinią jun.. córką Glencoe (przyrodni brat z siostrą przy
rodnią). Z przykładów powyższych wynika, że chcąc wyproduko
wać. konie wyjątkowo szybkie, potrzebny jest blizki inbred, albo
po stronie matki, albo przez spotkanie się tej samej krwi po olnidwóeli stronach rodowodu, jak to okazuje np. rodowód Galopin'i\.
Szybkość (speed) u konia otrzymać możemy również po reprodukto
rze, posiadającym taki inbred, jak Galopin; dowodzi tego Donotwz.
pochodzący od klaczy, nie mającej Idizkiego inbrcdu, jaką była
Mouerina; ta ma inbred na TouM-onćn, a w trzecim i czwartym
rzędzie przodków trzy silne krzyżowania Melbourne'a, Pantaloon a
i Bay Middleton'a; źródło nadzwyczajnej zatem szybkości Donoran'A wypływa z jego ojca. Innym jeszcze przykładem repro
duktora, posiadającego inbred, jest Wisdom, dający szybkie po
tomstwo (zob. Sirefoot i Sir Hugo, pierwszy 2.000 gw., drugi
Derby). Wszystko to, cośiny wyżej powiedzieli, dostatecznym jest
dowodem, że inbred i szybkość (speed) uważać można, że tak
rzeknę, za synonimy; dalej zaś, że tam, gdzie rodowód stosunku
tego nic wykazuje, nic można mieć nadziei na wielki speed.
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Teoryą Saturacyi (nasycania), czyli wpływ reproduktora na
klacz z nim łączoną.

Wykazawszy w rozdziałach poprzedzających, w jaki sposób
wyhodowane zostały wybitne reproduktory i matki, a wyjaśniwszy,
skąd pochodzi w nich zasób siły wewnętrznej, niezbędnej do wy
dania fenomenalnych koni wyścigowych, przejdziemy teraz do za
gadnień fizyologicznej natury w tej mierze, co również za jeden
z najważniejszych czynników, przy hodowli koni pełnej krwi, uwa
żać należy. Do przedmiotu tak ważnego przystępujemy nie bez
pewnego wahania. Wobec tak znacznej w tym kierunku różnicy
zdań, wobec przeróżnych doświadczeń, wykazujących bądź to lep
sze, bądź gorsze rezultaty w hodowli, a powtarzające się corocznie,
przeczyć niepodobna, że wszystkie teorye i systemy muszą racho
wać się z niezaprzeczonym faktem, tym mianowicie, że zdarza
się nader rzadko, aby dwaj rodzeni bracia równymi
byli sobie co do zdolności wyścigowych. W czasie
długoletniej praktyki i badań, na poparcie mej teoryi służyć ma
jących, zarzut ten słyszałem tylokrotnie z ust, wątpiących w me
zasady, że skłoniło mnie to do pilnych poszukiwań tych właśnie
przyczyn, dla których rodzony brat przewyższać
może, tak bardzo swego starszego, lub młodszego brata,
choć pozornie w ten sam sposób został wyproduko
wanym i wychowanym. Wynikiem tych badań chcę się w tem
miejscu z czytelnikiem podzielić i sądowi jego się poddać. Już
w roku 188!> napisałem w tym przedmiocie rozprawę, pomiesz
czoną w czasopiśmie „Melbourne Anstralasian“, gdzie wyjaśnić się
starałem zapatrywania moje w tym względzie, zwracając, uwagę
hodowców na ten właśnie szczegół, będący jakby rodzajem postni-
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chu na tak trudnej drodze hodowli koni. Przedmiot ten oma
wianym był nie tylko w wyż wspomniaaiem piśmie i w „Sydney
Pastoralist“ dość wyczerpująco, lecz równocześnie (o czcm dowie
działem się później dopiero) poruszonym został przez Mr. llndclicon V. S. w Przylądku Dóbr. Nadz. i to w sposób nader trafny.
Na kilka lat przedtem zapytywałem jednego ze znanych w Australii
fizyologów, co sądzi o skutkach powtarzanego zapłodnienia klaczy
przez tego samego ogiera i czy wogóle pomiędzy matką a uiewydanym jeszcze na świat płodem, istnieje związek, na matkę od
działać mogący. Fizyolog twierdził, że według zasad nauki „niema
innego wpływu, tylko wpływ matki na płód“. — Kiedym mu jed
nak z mej strony przytoczył rozmaite przykłady, zaczął się chwiać
w swych poglądach — i to tak dalece, że zachęcał mnie nawet
do dalszych badań w tym kierunku. Znajdowałem się co do tego
w korzystnem położeniu, miałem bowiem do mego rozporządzenia
doświadczenia, zrobione w tej mierze przez p. Wbite z llacilah.
znakomitego hodowcę koni, bydła i owiec w New - South-Walcs.
Czając tak silne oparcie, chciałem jak najprędzej, w interesie ho
dowców, głos podnieść i napisałem do „Australasiau’a“ i do „Pastoralist’a“ artykuły, o teoryi tej traktujące. Streszczając rzecz te
w kilku słowach, wykazałem, że matka, przy każdem zapłodnieniu
i w epoce ciężarności, wchłania w siebie, za sprawą procesu obiegu
krwi, coś z natury niewydanego jeszcze na świat źrebięcia i tym
sposobem nasyconą zostaje stopniowo właściwościami i krwią ogiera.
Na poparcie tego przytoczyłem fakt autentyczny o klaczy, dopro
wadzonej do ogiera - zebry, która, następnie, choć krzyżowana z ogie
rem pełnej krwi, wydała jednak źrebię, wykazujące co do maści
widoczne podobieństwo do zebry. Piętno to zacierało się jednak
stopniowo przy następnem drągiem i trzeciem skrzyżowaniu z ogie
rem pełnej krwi. W razie zatem dalszego krzyżowania potomków',
w ten sposób wydanych, między sobą, wyszłyby znów' na jaw
w następnych pokoleniach ślady pierwszego zapłodnienia przez ze
brę. Następstwa tego prawa natury są oczywiście mniej widocznemi
przy krzyżowaniu koni czystej krwi wyłącznie pomiędzy sobą, ale
rzeczą jest niezaprzeczoną, że i w takim razie być muszą; mniej
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tylko na siebie zwracają uwagi. Wielu autorów przypisuje to posię; nie myślę jednak, aby samo zapatrzenie grać mogło w tym
wypadku tak znaczną rolę, a mniemam, że rezultat był takim,
a nie innym, z tego mianowicie powodu, żc klacz coś z krwi
sporo przykładów, u koni i u bydła, że następne źrebaki po tym
samym ogierze i od tej samej klaczy, stawały się do ogiera wicie
podobniejszemi, aniżeli pierwsze, co według mego przekonania spo
wodowałem było tylko możnością nasycania się krwi matki krwią
płodu. Co do zwierzęcej, to i do ludzkiej natury zastosować można:
mamy też lepszą niekiedy sposobność w naszem najbliższem oto
czeniu do czynienia studyów nad prawami natury, aniżeli w świę
cie zwierzęcym. W czasie rozpraw w czasopismach nad tym przed
miotem, otrzymywałem od wielu hodowców listy z zachętą, nie
które dowodzące rzeczywistego zrozumienia rzeczy. Gdyby nie
względy osobistej natury, wymieniłbym chętnie nazwiska moich
korespondentów. Jeden z nich podzielił się ze mną następującym
taktem, dotyczącym nic-zwierzęcego świata. Mężczyzna pewien,
mający włosy lniane a oczy niebieskie, ożeniony z kobietą pół
krwi (z ojca Europejczyka i matki Nowo-Zclandki) ma trzy córki.
Pierwsza z nich wykazuje wyraźnie pochodzenie czarne, a. włosy
jej i oczy są całkiem ciemne. Druga ma zupełnie typ anglo- sa
ksoński, tak, że nie przypatrzywszy się jej dokładnie, możnaby
ją wziąć za pełnej krwi Europejkę. Trzecia najmłodsza ma jasnołnianc włosy, oczy niebieskie i płeć białą. — 'Pak pisał jeden z mych
znajomych.
Trudno fakt powyższy zapomocą teoryi o sile wyobraźni do
statecznie objaśnić. Trudno również zgodzić się w tym razie z teo
ryą J. 11. Saiindersa. z Chicago (wyborne tegoż dzieło o hodowli
koni niedawno dopiero miałem sposobność przejrzeć), który, po
zbadaniu Darwina, Mac Gillivray, profesora J. Lawa i innych
powag, własne swe poglądy streszcza w następujący sposób: „Tru
dno zatem nie przyjść do wniosku, żc zapłodnione jajo przekazuje
swe właściwości i działa tym sposobem na masę decidnnm, która
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w dalszym procesie na śluzowe błony matczyne przechodzi, a te
znów, zapomocą podnieconych właściwości organicznych, udzielają,
się przy następującej ciąży błonom śluzowym i nowemu zarodkowi,
i wpływ na niego wywierają11.
Teorya ta opiera się prawdopodobnie na przypuszczeniu, że
pomiędzy zarodkiem a matką niema istotnej komunikacyi zapomocą
żył i naczyń krwionośnych. Cytując dalej tę samą powagę, znajdziemy w pracy profesora J. Lawa ustęp następujący: „Ulać Gillivray stawia teoryę, iż żywioły, przejęte z krwi zarodka do krwi
matczynej, tę ostatnią piętnują i rolną z niej rodzaj bastarda, przez
co czynią ją nazawszc niesposobną do wydania potomka czystej
krwi. Nie przyjmuje on zatem, że krew płodu krąży także, w po
środku żył matczynych, tylko, że drobne cząsteczki z krwi po
tomka, przedostając się przez masy komórkowe, docierają tym spo
sobem do krwi matczynej i rozmnażają się. Cała ta teorya opiera
sie zatem tylko na przypuszczeniu. Wiemy, że łożysko, wycho
dzące z matki po wydaniu na świat noworodka, które służy jako
środek łączności ponnędzy matką a płodem, zastępuje mu w epoce
ciężarności żołądek i płuca. Gruczołki, znajdujące się w ściance
macicznej, wydzielają ciągle ze siebie mleczną ciecz, absorbowaną
zapomocą naczyń płodu, a mających ujście do łożyska i doprowa
dzanych tym sposobem w krew młodego zwierzątka, służąc przez
to do jego odżywiania, tak, jak później, po urodzeniu, służy mu
do tego mleko, w wymionach nagromadzone. Z krwi przyszłego
potomka., krążącej w łożysku, wydziela się kwas węglany, przej
mowany przez krew matczyną, a tlen, znajdujący się w krwi mat
czynej, przejmowany bywa równocześnie przez krew płodu. Błony
te zatem spełniają u płodu funkeye żołądka i płuc. Nie mamy
jednak dowodu, aby żywotne cząsteczki krwi płodu wchodziły do
naczyń krwionośnych matki, jeśliby za dowód taki służyć nic mógł
właśnie ów fenomen, co do którego staramy się znaleźć wyjaśnie
nie. Byłoby to jedynie dopuszczał nem, gdyby się nic znalazło inne,
albo właściwsze wyjaśnienie11.
Ten sam autor mówi znowu: „Powolne zanikanie wpływu
pierwszego samca przy następnych zapłodnieniach z innymi, nie
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dowodziłoby właśnie tego, co udowodnić chciano, jeśli krew prze
nikniętą była cząsteczkami krwi pierwszego płodu, które posiadały
możność rozmnażania się i służyły do szybkiego wzrostu i roz
woju potomka. Z drugiej więc strony musiałyby żywioły podobne
doprowadzone zostać do krwi matczynej, jeśli płyn życiowy z żył
innej osoby lid) zwierzęcia do jej żył przeprowadzonym został
(transfuzya); jajeczka zatem, znajdujące się w jajniku, a będąc,e
w stanic rozwoju, musiałyby odczuć wpływ i zbastardować się,
gdyby ta krew nie była pod względem składowym z ich krwią
zupełnie identyczną. Chociaż jednakże przelanie krwi w żeński
ustrój nie jest nadzwyczajnością i chociaż krew brano kilkakrotnie
z osobnika innej całkiem rasy, to jednak nie było dotąd skargi,
aby w dalszcm następstwie wpływ ten na dzieciach jeszcze się
odbijał11.
Przytoczyliśmy tu dłuższy ustęp prof. Law, ponieważ tłuma
czy on jasno i zrozumiale teoryę i wykazuje stosunek płodu do
matki. Pozostając z należytym szacunkiem dla powag naukowych,
ośmielę się twierdzić, żeobserwacya nie-spccyalisty prowadzi do innego
wniosku, mianowicie: jeśli istnieje łączni iść dostateczna p< nniędzy matką
a płodem, do utrzymania i wyżywienia płodu potrzebna, to łącz
ność ta posiada również własność oddziaływania wzajemnego. Zau
ważyć tu należy, że większość praktycznych tizyologów uznała
teoryę absorbcyjną (nasycania). Znamy działalność elementów, przez
które nasyca się krew za pośrednictwem pożywienia, przechodzą
cego przez wnętrzności. Jakkolwiek kanały, pośredniczące w tym
procesie, są tak drobne, żc dla oka są niewidzialne, to jednak
nicrozumnem byłoby ich istnieniu przeczyć, osobnik bowiem każdy
otrzymuje stąd właśnie swą żywotność, zapas sił i zdolność tra
wienia. Clmć nieuczony z zawodu, ośmielę się przecież zapatry
wania mc co do teoryi zapładniania objawić-, niemniej także co do
dalszego rozwoju niewydanego jeszcze na świat zwierzęcia. Prze
mawiając ze stanowiska hodowcy, zauważyć należy, żc więcej
mamy zawsze interesu co do samego rezultatu, niż co do prze
biegu zaczątkowego tej kwestyi; co do mnie, chciałbym jednak
chętnie usłyszeć zdanie uczonego lizyologa, dlaczego, jak w po
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wyżej przytoczonym wypadku, owa trzecia dopiero córka po
dobną była do swego białego ojca. Według mego zdania, matka
już w czasie przebiegu rozwojowego pierwszego dziecka, otrzymała
przymieszkę krwi ojca przez pewne, nauce dotąd nieznane kanały,
za których pośrednictwem przejęła część krwi białej, a dla niej obcej,
w swój system organiczny. Jeśli raz już ta krew obca do orga
nizmu wtargnęła, to naturalnym rzeczy porządkiem, mnożył się
i ukrzepiał jej zapas za każdym razem następnej ciąży, co w końcu
objawiło się jako fenomenalny przykład mej teoryi, opisany po
wyżej w liście jednego z mych znajomych. Wszyscy pisarze, przed
miot ten badający, przyznają, że ojciec istotnie wywiera wpływ
(w sposób naukowo dotąd niewyjaśniony) na matkę przy pierwszem zapłodnieniu jej, i że ten pierwszy wpływ, czyli napiętno
wanie, przenosi się za pośrednictwem organizmu matki na nastę
pnego, chociaż z innego ojca poczętego potomka. 1’rzyjąwszy raz
teoryę taką, dlaczegóż mamy przypuszczać, że wpływ ten — jak
mektórzy twierdzą — ogranicza się do pierwszego tylko zapło
dnienia.
Również zwrócić obciąłbym uwagę na fakt, że dotąd — o ile
wiem — żaden z tizyologów, nie starał się wyjaśnić, z jakiego
powodu dwaj rodzeni bracia nie mają tej samej wartości. Wyją
tek co do tego stanowi pau llutchcon (Cape Town, Południowa
Alrykai, który w tym samym czasie, co ja (1889), pisał w tejże
kwestyi. Autorzy zajmują się więcej wyjaśnieniem przebiegu roz
woju samego, mniej na działalność i przymioty wyścigowe potom
ków zwracając uwagę. 1’rzyjąwszy, że pewna klacz pełnej krwi,
połączona z takimże ogierem, wydała dobrego konia wyścigowego,
a później, na podstawie zapatrzenia się, w tych samych okoliczno
ściach wydała marne źrebię, to ta marnota powihnaby jednak być
równic dobrą, albo lepszą od poprzedniego brata, ponieważ złą
czone ze sobą elementy były zupełnie takie same. Tymczasem
rak nic jest, a sceptycyzm nie pozwala mi wierzyć, ażeby „sama
działalność zapłodnionego jajka na masę deciduum“, dostatecznym
była powodem do wytłumaczenia tak wielkiej różnicy co do war
tości, jaką widzimy u dwóch rodzonych braci. Wyrażenia „rodzeni
14
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bracia" użyto w tem miejscu z rozmysłem, doświadczenie bowiem
nauczyło niejednego hodowcę, że krzyżowanie, które wydało do
brego ogiera, zazwyczaj nic jest równie korzystnem do wydania
równic dobrej klaczy; przykład Lord Lyon’i\. i siostry jego Achievement jest tylko rzadkim od reguły wyjątkiem. Każdy nieuprzedzony przyjść powinien do wniosku, opierając się na przykła
dzie, zaczerpniętym z naszych ludzkich stosunków, a przytoczonym
powyżej, że wpływ ojca jest akkumulatywny. — Jeśli to przy
znamy, w takim razie kłopotom Lodowców, wynikającym z nie
równej wartości braci co do przymiotów na torze, w pewnym sto
pniu zaradzićby można. Pojedynczy jednak przykład nic wystarcza.
Następujące dane otrzymałem (1889) od jednego z mych
przyjaciół, inną całkiem część kraju zamieszkującego. Pisze on:
„Listy pańskie czytałem z wielkiem zadowoleniem, sam bowiem
zajmnję się chętnie tizyologią. Przykład, zacytowany przez pana,
wpływu krzyżowania rasy białego mężczyzny z kobietą cieinnoskómą, tłumaczy mi inne zdarzenie w pewnej rodzinie, w której
pobliżu mieszkam od lat dwudziestu; rzecz ta była dla. mnie przez
długie lata zagadką. Ojciec jest biały, wysoki, silnej kości, blon
dyn; żona, czarnego pochodzenia, jest mała i ciemna, a ma przy
tulii małe, a zgrabne ręce i nogi. Dzieci różnej płci mają ośmioro.
Starsze są małe i ciemnowłose jak matka, ale większe jednak od
niej i silniej złożone, a przytem jaśniejszych włosów, i to miano
wicie o tyle, jaśniejsze, im później urodzone — aż do najmłodszego
chłopca, który jest silny i ciężki, taki właśnie, jakim był ojciec
jego, kiedy się żenił; po nim też odziedziczył chłopiec włosy konopiaste i niebieskie oczy".
Tyle mój przyjaciel. Profesor Law głosi w tym wypadku,
przytoczone z niego powyżej zdanie, że: „chociaż przelanie (transfuzya) krwi w żeński ustrój nic jest nadzwyczajnością i chociaż
krew brano kilkakrotnie z osobnika innej całkiem rasy, to jednak
nie było dotąd skargi, aby w dalszcm następstwie wpływ ten na
dzieciach się odbijał". Wszystko zależy w tym razie od tego, co
profesor rozumie przez „całkiem inną rasę". .Jeśli rozumie przez
to Mongoła, Eskimosa, Chińczyka luli tp., to bardzo jest moźli-
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wcm, że wpływ transfuzyi krwi — dajmy na to Chińczyka — nie
byłby dostrzeżonym w potomku kobiety ciemnowłosej, gdyż mktby
go nie przypuszczał i nic zwracał na niego uwagi. Ta obca krew
w żyłach niewiasty odbiłaby się bardzo słabo, lub wcale na po
tomku jej, wydanym ze związku z mężczyzną, nic mającym żad
nego prądu krwi pochodzenia chińskiego. Zagadnienie to możnaby
rozstrzygnąć zapomocą transfuzyi krwi z żółtego wyżła w psa
foKterriera i w sukę tejże rasy — i gdyby potem taką parę terrierów połączyć ze sobą. Starałem się przekonać jednego z mych
znajomych w Sydney, aby zrobił takie doświadczenie; ten jednak,
choć terriery hodował, nic zajmował się podobnemi zagadnieniami,
a może też nie życzył sobie przypadkowego zabarwiania dla swych
cennych psów. Przypuszczam jednak, że w takim razie potomstwo
wykazałoby pewne oznaki, przejęte od wyżła, w typie i barwie.
Przejrzawszy „G. S. B.“, przekonamy się. o takcie, że w na
der rzadkich jedynie wypadkach zdarzało się, żeby dwaj rodzeni
bracia jednakową posiadali wartość, jeśli klacz ciągle do tego sa
mego ogiera była doprowadzana i jeśli za pierwszym już razem
z połączenia tego powstał dobry koń. Tym rzadkim wypadkiem
są TJTiateóone i Whisker (obydwaj wygrali Derby), po Waxy od
Penelopy. Znajdujemy w tym razie pomiędzy braćmi pięcioletnią
przerwę, w czasie której klacz wydała: Web, Woful, Wilful
i Wire, wszystkie po ll aa?/ i dobre konie na torze. Byłoby może
iiicsłusznem, gdybym twierdził, że Whisker gorszym był na torze
niż Whalebone, i gdybym przez to chciał dowieść, że Penelope
powtarzającem się łączeniem z Wary przesyconą była; wykazać
natomiast pragnę później, dlaczego łączenie to oparło się tak długo
tym skutkom zbytniego nasycania jedną krwią. Użyję może zbyt
codziennego przystosowania, jeśli starania hodowcy, aby wyprodu
kować dobrego konia wyścigowego, porównam do przyrządzania
puddingu śliwkowego. Śliwkami niech będą linie Stokivell'A, które
hodowca stara się zebrać po obudwóch stronach rodowodu, np.
w trzeciem lub czwarteni pokoleniu. Jeśli za pierwszym razem
utraliono dobrze, czyli, jeśli do tej mieszaniny właściwą ilość śli
wek włożono, to rezultatem będzie wyborny koń — albo dosko
14
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nały pudding. Jeśli przypuszczenie moje, że krew matczyna zo
stała płodem nasyconą, jest słusznem, to po rozwinięciu się w niej
płodu, ustrój jej zawierać będzie więcej żywiołu Stockwell’a. ani
żeli przedtem. Działalność krwi StockwelTa, czyli natury ogiera
(za pośrednictwem płodu), która w klaczy spotkała powinowactwo
ze sobą, ukrzepiła krew StockwelTa, w naturze matki się znajdu
jącą i uczyniła ją silniejszą jeszcze, aniżeli była dawniej. Potem
doprowadzono znów klacz do tego samego ogiera. Przy tej nastę
pującej sposobności wchłania ona w siebie więcej jeszcze pierwiast
ków StockweRa, a jednak drugi wynik skrzyżowania o wiele mniej
był doskonałym, aniżeli pierwszy. Innemi słowy: za dużo jest te
raz śliwek w puddingu; albo: skutek jest chybionym i pogarszać
się będzie przy każdeiu następnem łączeniu.
W Australii mamy przykład takiego pierwszego źrebięcia
(Richmond'a) po Maryhyrnong od The Fawn (Roz. VH), który
okazał się koniem wysokiej klasy. Drugi źrebak po tym samym
ogierze — zdaje mi się Richmond Belle — nie był nawet wzię
tym do trainingu. Trzeci: Ro.s/ord (L.) z tego samego połączenia,
choć dobry koń, gorszym był jednak o 12 funtów od starszego
brata (Richmond'a) \ późniejsze produktu co rok były gorsze. Co
rok jednak zjawiali się kupcy na nie, płacąc za roczniaki tysiąc,
czasami półtora tysiąca gwinei; żaden z nich prawie nie opłacił
kosztów trainingu. — W „Gr. S. B.“ pełno takich wypadków.
Tak np. West - Australian wybornym był koniem, a następujące
po nim rodzeństwo: Marley Hill, Aurife.r. Yictoria i Go-ahead
daleko mniejszej były wartości.
Inny przykład: Isola Bella, złączona z Sterling'\em, wydała
konia pierwszej klasy, tj. Isonomy; w następstwie zaś z tym sa
mym ogierem wydała konie o wiele mniejszej wartości, tj. The
Pyr. Fernandez, Isola Mądre, Pririlege i inne.
Teoryą ta jednak nasycania nie miałaby żadnej wartości,
gdyby w innych wypadkach nie miała wpływu także i w prze
ciwnym kierunku i gdyby w danym razie nic przyczy
niała się do polepszania późniejszych potomków. Zauważyć
to było można w Australii u matek (Jarbinca, Commotiona, Be
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Grand'a i Grand, ElaneuPa. Były to konie wyjątkowo dobre,
a wszystkie były trzecimi lub czwartymi z rzędu źrebakami, wy
danymi z tego samego skrzyżowania. Dowodzi to, że przy pierwwszem poczęciu, te dwa rodzaje krwi jeszcze sobie w zupełności
nie odpowiadały; jednakże przez powtarzane raz po razie takie
samo połączenie, wytworzyły nakoniec wzajemną zgodność. Twier
dzenie moje wzmacnia się jeszcze faktem, że za każdym razem,
kiedy rezultat krzyżowania był najdoskonalszym, to zaraz potem
rozpoczynał się proces pogarszania; bezpośredni następcy wyżej
wymienionych pierwszorzędnych koni, okazywali się od tamtych
o wiele gorszymi na torze. Jeśli teoryę moją uznamy za dopusz
czalną, to rozwiązanie tego zadania nie jest trudnem. Weźmy
np. Penelope; była ona pozbawioną silnej krwi Eclipsen, a pocho
dziła prawie wyłącznie od Godolphin Barb'<\ i Byerly Turk'n. Ojciec
jej Trumpaior, był męskim potomkiem Godolphin Barb’a.; matka
jego zaś Brwnette, była od Dore po Matchless, synu Godolphin
Barb'-,\. Matka Penelopy. Prundla. była po Highflyer, synu King
Herod a, od córki Blank'a, syna Godolphin Barb'i\ i siostry
Southby llegulus'<\, syna Godolphin Barb'a. Babka Penelopy była
po Snap od Julia, po Blanku po Godolphin Barb. Kombinacja
ta dajc cztery blizkie linie Godolphin Barlra, zaszczepione na linii
żeńskiej No. 1. Każdy, nawet niedoświadczony, mógłby zadecy
dować, że Penelope musiała być doprowadzoną do jednego z po
tomków potężnego Eclipse a, do czego szczęśliwym trafem wybrany
został Wary. Pierwszy źrebak z tego połączenia Whalebone. miał
tylko pół cala nad 15-tą miarę, a był wyborny na torze. Jako
trzylatek wygrał znaczną nagrodę Newmarket Stakes i Derby,
a także kilka match ow — i biegał do szóstego roku. Był on
w każdym razie wyższej klasy, aniżeli którykolwiek z jego ro
dzeństwa, z wyjątkiem WhiskePa, chociaż i to gorsze rodzeństwo,
ze względu na rodowód i pochodzenie z tak znakomitej rodziny
Running (1) nie było dem i nieraz skutecznie stawało w szranki
z końmi mniej dobrego pochodzenia. W wypadku z Isola-Bella
rzecz się miała odwrotnie. Mówiliśmy już, jak silnie klacz ta była
wyprodukowaną, tak, że pod tym względem przewyższała Ster-
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z którym ją złączono, choć i ten był produktem podwój
nego krzyżowania we własnej rodzinie Eclipse a (12). Pierwsze
jego połączenie z Isola Bella, wydało takiego konia, jak Isonomy;

CASTREL, SELIM i RUBENS.
Córka. (2)

Buzzard. (3)
Misfortune.

Woodpecker. (1)

zatem według teoryi nasycania, nie było do przypuszczenia, żeby
późniejsze produkta tego samego złączenia wydały również dobre
skutki, jak pierwsze. Co do Penelopy, można było niedostatkowi
męskiej siły zaradzić. Co do Isola Bella, to każde zapłodnienie
wzmacniało w niej tę siłę, przez co istotne właściwości jej na
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tury zostały zakłócone. Wypadkiem, nader do wypadku Penelopy
zbliżonym, jest przykład z klaczą po ogierze Alerander, matką
czworga nadzwyczajnego rodzeństwa, tj. następujących po sobie:
(,'astrel’ti, Selim'a, Bronze (0.) i Pubenśa,, wszystkich po Buzzard'tam.
Pochodzą one w linii żeńskiej od Bourtons Barb Mare, z ro
dziny 2. leli rola w rodowodach jest tak ważna, że podajciny ich
rodowód (str. 214). Czasopismo „The Druid** przedstawiło nam Woodl>ecker'i\ jako ordynarnego, grubego, kłapouchego ogiera, który mógł
mice tylko powodzenie z matką Buzzard'a (3), co było do prze
widzenia, gdyż w żyłach jego nic było wcale krwi Sire. Naprzód
można było wnioskować, że Buzzard. jako grubokościsty i ciężki,
podobnie jak większość koni po Woodpecker'?.^ nadawał się do
brze dla klaczy po Alexander. Była ona. tak lekką i niepozorną,
że napróżno wystawioną była na sprzedaż za 25 f. stcrl.; w końcu
książę. Queensbcrry darował .ją swemu felczerowi. Czy pierwsze od
niej źrebię po Buzzard'yac^ mianowicie Peccadilly (urodź. 1880 r.),
miało już jaką wartość, niewiadomo; w następnym jednak roku
wydała wybornego kasztami lG-tej miary, tj. CastreTa, który był
nader szlachetnym, a to samo pismo „The. Druid**, mówi o nim,
że — chociaż roarer, był jednak jednym z najlepszych koni na
torze. Następne źrebię było również trochę na wysokich nogach,
a jak to samo pismo mówi: „Wyglądało tak delikatnie i szlache
tnie, że nikt nie byłby się w nim domyślał konia, który później
wytrzymywał każdy dystans**. Podobiznę jego znajdujemy w dosko
naleni dziele „Portrety znakomitych koni**. Z tego samego połą
czenia, za trzecim razem, wyszedł Selim, najlepszy z całego ro
dzeństwa, ponieważ ani Bronze (Oaks), ani Iiubens. nie byli równej
jemu klasy, jakkolwiek ten ostatni wykazywał na krótki dystans
szybkość fenomenalną. Z jakiejkolwiek strony rodowód odnośny
weżmiemy, to jest on tak dobrym, ze względu na kombi nacyę
najlepszych linij Rnnning (7, 2 i 3), jak również na stosunki
fizycznej natury, że najgorszy z owych czterech braci był pewnie
lepszym .jeszcze, aniżeli większa część ówczesnych koni; co też
o Whalebone i jego rodzeństwie powiedzieć można. W tern samem
wyżej wymienionem dziele, znajdujemy podobizny owych trzech
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braci, przyczcm podnieść należy, że Castrel i Selim scharaktery
zowani są tamże, jako „konie nicmięsne a bardzo szlachetne11 —
podczas kiedy Ilultens, szósty produkt kolejnego bez przerwy łą
czenia z ciężkim grubokościstym Blizzardów, wykazuje dokładne
podobieństwo do ojca swego. Z opisu jest to koń mięsny, o ciężkim
korpusie, 16-tej miary i nadzwyczajną obdarzony szybkością. —
Rezultat powyższy tłumaczyć sobie można w tym wypadku przez
to, żc dobrze wyhodowana, ale delikatna i lekka matka, przy
każdorazowem zapłodnieniu, nasycała się coraz więcej ciężką, mię
sną, zdrową, a nie odznaczającą się wytrzymałością naturą Bliz
zardu.
Fakt ten odpowiada innemu, przytoczonemu powyżej, o deli
katnej żonie, i silnym, zikowym małżonku. Wiem aż nadto, żc
przytoczyć można dziesiątki innych wypadków, dowodzących po
zornie rezultatów wprost przeciwny cli: to wszystko jednak obni
żyć nic jest zdolne, faktyezności i autentyczności tego, cośmy po
przednio zacytowali. Zauważyć także należy, że nadwerężenie zdro
wia n jednego z rodziców osłabia działalność natury, co również
w przykładach przytoczonych objaśnić sic starałem. Jeżeli np. u nas,
ludzi, w rodzinie pewnej, po czterech lub pięciu córkach urodzi
się syn, to badając powód, przekonamy się zazwyczaj, że w tym
roku właśnie, który urodzenie syna poprzedzał, ojciec przeszedł
albo przez ciężką chorobę, albo moralnie silnego doznał wzrusze
nia, co wywołało przerwę w prawic przyrody, działąjąccm poprze
dnio jednostajnie i harmonijnie.
Gdybym sam był hodowcą koni, a przy pierwszcin złączeniu
ogiera z klaczą, otrzymał rezultat doskonały, natenczas starałbym
się zaraz doprowadzić klacz do innego ogiera o całkiem odmien
nym charakterze, a posiadającym jednakowoż w rodowodzie naj
lepszą linię z rodowodu poprzedniego reproduktora. Tak np. Isola
Bella, skoro tylko Isonomy okazał się tak znakomitym koniem,
powinna była raz lub dwa razy złączoną być z ogierem takim,
jak np. Petrarćh. Ogier ten nic obfitował w krew Sire, a co do
pochodzenia był stanowczo żeńskim, tak, żc prawie napewno byłby
wydał doskonały rezultat. L)wa konie w Australii rodzonymi byli

BoberTeam - 2019

Ii. XIII. Teorya Saturacji (nasycania), czyli wpływ reproduktora i t. cl.

217

braćmi, a zarazem końmi wysokiej klasy, mianowicie Nawigator
i Trident, po Robinson Crusoe od Cocoanut (imp.), po Noatbourne. Jako roczniak był Nawigator małym źrebcem; przypuszczać
więc należy, żc jego hodowca, p. de Mestre, widział się skutkiem
tego spowodowanym zastąpić- Robinson'u Crusoe innym, potężnym
ogierem, nazwiskiem 1'iscator; tymczasem jednak wydała Cocoanut
klacz, mianowicie siostrę Nawigatora. Nawigator. choć mały, oka
zał się. jednak, jako dwn- i trzy-latek, wybitnym na torzc: skut
kiem tego doprowadzono klacz znów do Robinson'!! Crusoe i z tak
dobrym skutkiem, że z połączenia tego wyszedł Trident, większy
i lepszy jeszcze koń od swego rodzonego brata. l>rngi źrebak po
tymże Robinson Crusoe, mianowicie wyżej wspomniana klacz, na
zwana Copra, była koniem wyścigowym podrzędnej klasy, później
jednak okazała się dobrą matką, a syn jej Camoola, wygrał A.
J. 0. Herby, V. II. C. Herby i A. J. C. Leger, co wykazuje,
że wpływ nasycania natury klaczy przez ogiera był prawdopodo
bnie w pełnym rozwoju, ale rozwój ten chwilowo wstrzymano
przez przypadkowe złączenie Cocoanut z Piscatorem. Połączenie
to wydało pięknego, dobrze zbudowanego ogiera 6’o/r’a, który
jednak okazał sic koniem drugiej klasy. Cocoanut była rosłą, lekko
wyglądającą klaczą; nie mogę więc inaczej przypuścić, jak tylko,
że natura jej, przez zapłodnienie po rosłym, silnym i zdrowym
Piseatorw została wzmocnioną, aby coś z tej przejętej siły prze
nieść na następującego źrebaka Tridenfa. który okazał się lep
szym od swego rodzonego brata Nawigatora. Przyjaciel mój p. II.
<Wbite, na którego w książce tej powoływałem się już wielo
krotnie, jest właścicielem lekko wyglądającej klaczy, ale wielkiej
szlachetności, nazwanej Araline, po YelHortonie, (imp.) synu Gemma
di Vergy od Deceptiwe, po Venison'v&, z klaczy po Dcfence —
wszystko z linij bardzo szlachetnych.
Pan Wbite, niezadowolony ze źrebaka po ogierze czystej
krwi, od Awaline, postanowił produkować z niej haekney’e; po
krył ją więc angielskim reproduktorem liackncy’em, zw. Flying
Sliales (imp.). Ponieważ jednak później tego żałował, doprowadził
ją więc do Grandmastera (imp.), z którego połączenia otrzymał
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znakomitego, nawet pod znaczną wagą flyer’a, słynnego Bungebali, rosłego, mięsistego kasztana, z prostcmi zadniemi nogami,
grubej sierści i silnie obrosłcini pęcinami, co jest charakterystyczną
oznaką rasy Hackney. Często zamienialiśmy poglądy nasze z panem
Wbite na tę kwestyę, a przeświadczenie moje co do teoryi nasy
cania znacznie się przez to wzmocniło; utrwaliły mnie w tern inne
jeszcze wypadki, których p. Wbite mi udzielił. Trudnił się on
przez całe życie hodowlą koni, bydła i owiec na wielką skalę,
miał zatem wyjątkową sposobność obserwowania skutków ciągłego
zapładniania przez tego samego ojca. Dzieli on moje zapatrywa
nie, że skrzyżowanie klaczy pełnej krwi a dobrej budowy, ze
zdrowym hackney-ogierem, może na nią mieć wpływ korzystny.
Kto np. twierdzić może stanowczo, czy angielskie oryginalne kla
cze, stojące na samym krańcu rodzin krwi Sire, wolne są całkiem
od krzyżowania z końmi Clcveland - Blood - Bays, o pysznych ło
patkach i zadzie potężnym. Dobra łopatka dzisiejszego konia wy
ścigowego wysokiej klasy, z pewnością nie od araba, lub berbcryjskiego pochodzi konia. Przymiot ten jest niezawodnie spadkiem
po staro-angielskicj rasie, jakąkolwiek ona była; niektórzy zaś
pisarze przypuszczają, że były to tak zw.: „destrier quar“ —
dość mocne, by rycerza w pełnej zbroi nosić, do czego zdolnym
mógł być chyba koń flamandzki, albo Cleveland- Bay. Na po
czątku epoki kolonialnej wyhodował ówczesny rząd australski kilka
wysokiej klasy koni wojskowych i zgrabnych hackncy’ów po Satellite, ogierze arabskim i od klaczy tak pół-krwi Cleveland Bay,
jak i pół-krwi angielskiej. Stary pewien kolonista tamtejszy, a do
bry znawca, opowiadał mi, że wiele z tych rządowych koni, przez
policyę używanych, było wówczas w sta,nie nawet Stccplc-chase’y
wygrywać i że były to konie z wiclkiem sercem, a odznaczały się,
ogromną wytrzymałością. Nie chcę jednak, by rozumiano, abym
dziś chciał konia czystej krwi, do wyścigów przeznaczonego, z ogie
rami Cleveland, albo hackney'ami krzyżować. Uważałbym to pierw
szy za cofanie się w hodowli, a nawet w tein miejscu nic zasta
nawiałbym się nad tern, gdyby nic okoliczności nadzwyczajne, na
które zwróciłem uwagę przy okazy i ogiera Bungebali; nawet bo
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wiem w takim razie wołałbym ogiera silnego, zdrowego, ale peł
nej krwi. Fakt przytoczyłem w tym jedynie celu, aby wykazać,
że napiętnowanie klaczy przez ogiera - hackneya widocznem było
jeszcze przy następnem skrzyżowaniu z ogierem czystej krwi,
a było zarazem ważnym czynnikiem w braku wytrzymałości Bungebah'n. W ostatnich kilku latach widziałem — i u ludzi i u zwie
rząt — tak wymowne dowody działalności saturacyi, że mam na
dzieję, iż teorya ta będzie niebawem uważaną w fizyologii jako
fakt niezbity. Jeden z mych zaciętych przeciwników w kwestyi
omawianej, a poruszonej na początku tego rozdziału, przyszedł do
mnie po trzech łatach i oświadczył, że do mej teoryi całkiem się
nawrócił, nie zna bowiem stada pełnej krwi, gdzieby na każdym
kroku dowodów tego nie widział. Widoczne są one również u by
dła rogatego. Przed kilku laty, podczas królewskiej wystawy rol
niczej w Sydney, zawiódł mnie pewien znany hodowca do gro
mady młodych krów, rasy Shorthorn, do nagrody konkurujących,
gdzie znajdowały się cztery sztuki, świeżo od matek odstawione,
cztery roczniaki i cztery dwurocznc sztuki — wszystkie po tym
samym stadniku. Młodzież ta pochodziła od małej, ale doborowej
trzody krów, do której przed czterema czy pięcioma laty wpro
wadzono nowy prąd krwi za pośrednictwem stadnika jasno-szaroczerwoncj maści, z inbred’cm na kilka sztuk białego bydła. Młod
sze pokolenie dawało tak widoczne świadectwo prawdzie teoryi
saturacyi, że z samej już ciemnej szaro - czerwonej maści u dwu
latków, jaśniejszej barwy u roczniaków, a prawic białej lub jasnej
szaro-czcrwoncj u cieląt, świeżo od matki odstawionych, poznać
mogłem odrazu, że stadnik musiał być o wiele jaśniejszym, aniżeli
krowy. Jako też potwierdził hodowca przekonanie moje, dodając,
że jedno tylko mógłby zarzucić stadnikowi, mianowicie, że wyka
zuje skłonność do dawania potomków jasnej maści, w białą prze
chodzącej; dodać tu należy, że matki wszystkich wymienionych
zwierząt, w trzech po sobie następujących latach, miały cielaki po
tymże samym stadniku. Jeśliby więc jasno dowieść można, że
każde zapłodnienie nowym płodem wzmacnia, w czasie trwania,
rozwoju tegoż, wpływ poprzedniego lub pierwszego zapłodnienia,
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w takim razie mielibyśmy istotnie mnóstwo (lanych, aby módz
wpływać, zapomocą tak potężnego środka, na wyprodukowanie prze
różnego rodzaju zwierząt pierwszej klasy. W tern miejscu miałby
prawo powiedzieć hodowca, że, jeśli teorya jest prawdziwą, naten
czas przypuszczać można, iż klacz pewna nic jest zupełnie taką,
jak mówi jej rodowód. Czyli innemi słowy: ,,klacz po Ilermit,
którą chcę nabyć, aby ją doprowadzić (lo
jShMm’a, posiada —
według tej teoryi — silną przymieszkę krwi Sterlingu, ponieważ
czterokrotnie, i to raz po razie, z tymże ogierem była łączona".
Tak jest; takim właśnie, jeśli zapatrywania me są słuszne, byłby
rezultat ciągłego, a w podobny sposób prowadzonego inbrcd’u; to
też jestem przekonany, że hodowca, nabywając klacze, powinien
zawsze starannie się wywiedzieć i zapewnić, z jakimi były łą
czone ogierami. Gdybym posiadał mego własnego ogiera, pierw
szej klasy, wołałbym łączyć go z klaczami, które jeszcze źrebiąt,
nie miały, a to po prostu dlatego, ponieważ takie nie były jesz
cze żadnemu wpływowi poddane. Dowodzenie to zaś prowadząc
logicznie aż do końca, dochodzimy do konkluzyi, że np. kupując
źrebicę dlatego, ponieważ jest córką PetrarclbA, mogłoby się jed
nak zdarzyć, że klacz ta ma dużo w sobie krwi Galopinn, jeśli
jej matka, zanim ją z PetrarcP vn\ połączono, doprowadzaną była
przez pięć czy sześć lat raz po razie do GalopiPn. Bądź co bądź
jednak, przypuszczając nawet, że tak jest, zmniejszam jednak to
możliwe złe przez to, jeśli do ogiera mego klacz-maiden dopro
wadzę.
Teorya saturacyi objaśnia dostatecznie setki i tysiące prób
nieudanych w hodowli koni wyścigowych, które miały miejsce,
pomimo warunków pozornie jak najpomyślniejszych, tak pod wzglę
dem doskonałości pochodzenia i wybitnej działalności ojców i ma
tek, jak niemniej ze względu na kilkakrotny dobry rezultat po
przedni, na klimat, warunki zdrowia, wychowania, trainingu itd.
Śmiesznein jest patrzeć, z jaką pewnością przystępuje amatorhodowca do sprawy tak zawikłanej, a rzeczywistej wiedzy wyma
gającej, jaką jest hodowanie koni wyścigowych. Gdyby do tego
samego człowieka przyszedł ktoś ciężko chory o poradę, odrzekłby

BoberTeam - 2019

R. XIII. Teorya Saturacyi (nasycania), czyli wpływ reproduktora i t. d.

221

mu: „idź do doktora, bo ja nic znam nawet początków nauki leczenia“. Ale ten sam człowiek zabiera się z pełncm zaufaniem
w siebie do dzieła, wymagającego głębokiej znajomości praw przy
rody, obznajmienia z księgami stad i wprawnego, a z natury upo
sażonego oka do ocenienia symetryi i charakterystyki konia. Z tego
złego i dobre czasem wyjść może; gdybyśmy bowiem nie mieli
tyle nierozumnych a nieudanych prób ze strony hodowców - ama
torów, którzy w nadziei wyprodukowania czegoś nadzwyczajnego,
łączyli ojców z córkami, braci z siostrami lub pół-siostrami, nie
posiadalibyśmy dziś może matcryału, by wyprodukować konie tak
fenomenalne, jak np. Flying Ghild&rs i Gladiateur.
Przedmiotu o saturacyi skończyć nic mogę, nie przytoczywszy
dalszych jeszcze przykładów wpływu praw natury w tym kierunku,
mianowicie, tak jak one widnieją z praktyki zmarłego lorda Falmoutlfa, który prawie nigdy klaczy swoich, więcej jak dwa razy,
z tym samym ogierem nie łączył. Wykazuje to bez wątpienia, że
znakomity ten hodowca koni wyścigowych, uważał już wtedy
w praktyce ciągłe łączenie takie za przeszkodę do osiągnięcia do
brych rezultatów, do których stale dążył.
Otworzywszy XIII tom angielskiego ,,Gr. S. B“ znajdzicmy
na 360 stronie przykład słynnej Q>ieen Bertlia, z którego się po
kazuje, że klacz ta przez 10 lat (1867 — 1876) doprowadzaną
bywała do pięciu rozmaitych ogierów, z którymi wydała następu
jących potomków:

QUEEN BERTHA.
Ur. 1860 w stadzie Lorda Falmouth; po Kingston od Flax, po Surplice (po
Touclistone) od Odessa, po Sułtan i t d.
1867
186!)
1870
1871
1872
1873
1874
1876

gniada klacz Gertrudę po Saunterer.
gniady ogier Queen’s Messenger po Trumpeter.
kaszt, ogier Paladin po Fitz Roland.
gniada klacz Blanchelleur po Saunterer.
gniada klacz Spinaway po Macaroni.
gniada klacz Famę po Trumpeter.
kaszt, ogier Queen’s Herald po Trumpeter.
gniada klacz Wheel of Fortune po Adventurer.

(W r. 1868 wydała nieżywe źrebię, a w r. 1875 była jałowy).
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Jestem zdania, że gdyby łączenie z Saunterer’em trwało jesz
cze przez lat kilka, już po wydaniu na świat Gertrudę, rezultat
byłby jeszcze lepszym, a to dlatego mianowicie, ponieważ ogier
ten łączył w sobie linię Birdcatcher^a, i Velocipede>a. Trumpeter
i Fitz Boland, obydwaj z tej samej, co Queen Bertha (1) byli
rodziny, prócz tego zaś wykazywali silny inbred, przez Orlando,
na żeńskiego typu będących: Selim'& i CWre/’a; krew nic bardzo
odpowiednia dla klaczy, w ten sposób wyhodowanej. Skutek tego
był taki, że wtedy, kiedy ją znów z Saunterefv\x\ złączono, tak
była nasyconą krwią żeńską, zaczerpaną w tym czasie od tych
dwóch ogierów, a więc osłabioną organicznie, że produkt z no
wego połączenia z Saunterer’u\\\ wynikły, mianowicie Blancliejleur,
niższym już się znacznie okazał od swej rodzonej siostry Ger
trudę. Przeciwny skutek podobnej kombinacyi widzimy w Macaroni'w\, który wyciągnął z tego korzyść, że nastąpił po wpływie
prądów krwi Birdcatchefa i Blacklock'a, znajdujących się u Saunterern — dwa prądy, do których zawsze miał skłonność, jak
o tern świadczy matka Ormonde'ii. Jeśli teraz otworzymy Roz
dział VIII, gdzie wyjaśniłem skłonność Adventurer\i do krwi czy
stej, tj. 1, 2 i 4, zrozumiemy tern łatwiej, dlaczego ogier ten wy
dał tak świetny rezultat, jak B heel of Fortune, z klaczą, jak
Queen Bertha; dlatego bowiem, że ta ostatnia dwukrotnie raz po
razie z Trumpeter'e\\\ (1) złączona, nasyconą była, krwią dwóch
braci: Castrela. i Selim,'a- (2).
W Australii w stadzie p. Franek Reynoldsa w Tocal pod
Sydney znajdowała się klacz Metody, po The Bari) od Mermaid,
po (imp.) Fislierman, co do której przytoczę nowy odpowiedni
w tern miejscu przykład.

MELODY.
187!)
1880
1881
1882
1883
1884
1885

kaszt, ogier Trumpet Major po Goldsborough.
kaszt, klacz Musie po Goldsborougli.
kaszt, ogier The Broker po Goldsborough.
kaszt, klacz Melodious po Goldsborough.
kaszt, ogier Minstrel Boy po The Drummer (imp.).
gniada klacz Leidertafel po The Drummer (imp ).
Melos (koń wyśc. pierwszej klasy) po Goldsborough
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Przykładowi temu przypatrzeć się należy z uwagą. Pierw
szym, niezłą formę wykazującym z tych źrebaków po Goldsborougli, był Tlie Broker, którego największem zwycięstwem był Adelaide-St.-Leger; był jednak tylko drugiej, lub nawet trzeciej klasy,
w porównaniu z rodzonym swym bratem Melos (A. J. C. Derby
i Łeger), który jednak miał nieszczęście spotykać się na torze
z takimi końmi, jak: Carbine i Abercorn; i z nimi jednak walczył
kilkakrotnie do upadłego, a raz nawet obudwóch pobił w wyścigu
Champion (trzymilowym) we Flemington w Wiktoryi. Przewagi
tej, co do dzielności na torze nad The Broker, nic można sobie lo
gicznie w inny wytłomaczyć sposób, tylko za,pomocą teoryi satu
racyi. Zanim Melos na świat przyszedł, matkę jego dwukrotnie
raz po razie doprowadzano do The Bruwmer (po RataplamAś),
ogierze z rodziny 1, a przepełnionym krwią, z którą poprzednio
Goldśborough najlepsze okazywał rezultaty, jak tego dowodzi syn
jego Arsenał (Melbourne Cup) od klaczy po Blinkhoolie (Bataplan).
Przytoczony niedawno przykład klaczy Cocoanut objaśniam
również poniżej. Cocoanut była po Nutbourne od Miss Yiwian,
po Rattle od Supterfuge, po Sir Hercules. Robinson Crusoe był
po Angler od Claysolite, po Stockwellu od Julieky, po Touchstone.

COCOANUT.
18741875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
18812

gniady ogier James I po King o’ Scots.
ciemno-gniada klacz Queen o’ Scots po King o’ Scots.
gniady ogier po King o’ Scots (padł).
ciemno-gniada klacz The Shell po The Marąuis, albo Angler.
ciemno-gniada klacz Kernal po Angler.
ciemno-gniady ogier Navigator (D. i L.) po Robiusou Crusoe (1) (po Angler).
kaszt klacz Copra po Robinson Crusoe (1).
ciemno-gniady ogier Coir po Piscator (po Angler albo The Marquis).
kaszt, ogier Trident (Derby i Leg.) po Robinson Crusoe.

Zapłodnienie w jednym roku przez Piscator’&, zamiast, przez
Robinson ii Crusoe, podziałało na wydanie następne, tj. Trident'
lepszego konia, jak Nawigator. Obydwaj, i Nawigator i Trident,
byli zwycięzcami w biegach klasycznych i końmi wysokiej klasy.
Copra była delikatnej budowy, a na torze od swych braci o wiele
niższa; także Coir nic wiele był wart. Ameryka poda je nam wiele
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znanych przykładów klaczy, które po tym samym ogierze wydały
dobre konie, oczywiście nierównej wartości.
Znajduję, że tam, gdzie osiągnięto znakomity rezultat przy
nieprzerwanem krzyżowaniu z tym samym ogierem, jak to mamy
u Penelope^ lub Alerander Marę, (matki Selim a i Castrel\\) i w in
nych wypadkach, których przykłady jeszcze przytoczę — tam po
chodzenie (a więc i budowa) ogiera i klaczy wykazywały wybitne
przeciwieństwo. Jeśli uznamy teoryę saturacyi, to właściwość ta
objaśnia, dlaczego pomicnionc przesiąknięcie krwią bywa w nie
których razach korzystnem, w innych zaś szkodliwem. Wykazano
na innem miejscu, że Penelope przez silny inbred na Godolphin
Barb'& (i King Herod'uzdolnioną została do wchłonięcia w sie
bie powtarzających się wpływów z krwi Eelipsę'u, za pośrednictwem
Wary, i to bez tak złych skutków, jakie się zdarzyły w podobnym
wypadku z Isola Bella.
Jest to znów nowym przejawem działalności prawa natury,
które wymaga, aby łączono ze sobą przeciwieństwa, jeśli uzyskać
chcemy trwały skutek. Zrozumieć łatwo, że łącząc ogiera z kla
czą w podobny, jak on, sposób wyprodukowaną, przy pierwszem
już złączeniu dobrego konia otrzymać można, z czego, przyrodzo
nym rzeczy porządkiem, wypływa, że równowaga ta, istniejąca
w stosunku i pod wpływem podobieństwa, łatwiej i prędzej zabu
rzoną być może, aniżeli w razie łączenia ze sobą przeciwieństw.
Pierwszy przykład przyrównanym być może do doskonale wy
równanej wagi — czyli, że męskie i żeńskie linie równomiernie
są rozdzielone w rodowodzie tak ogiera jak klaczy. Przypuśćmy,
że w rodowodzie takim po obudwóch stronach znajduje się Isonomy, reprezentujący męskość krwi. Jeśli matka po pierwszem
źrebięciu wchłonęła w siebie więcej krwi od Isonomy. aniżeli pier
wotnie posiadała, przeważać będzie nad ogierem zawartością krwi
EclipseK, równowaga więc nictylko zostanie zaburzoną, ale nie
równość ta przy każdem nowem połączeniu wzrastać będzie, jak
to miało miejsce z matką Richmond'a (Rozdz. VII).
W innym zaś wypadku, gdzie złączono ze sobą natury prze
ciwne, jak u Penelopy i Wary, klacz wyhodowana w znacznym
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inbred’zie, a silna, wchłonąć mogła w siebie powtarzające się do
pływy krwi, bez żadnej szkody. Następujący przykład, zaczerpany
z amerykańskiej hodowli, stoi w .jednej linii z przytoczonym przy
kładem Penelope, co do przeciwieństwa pomiędzy ogierem i klaczą.
Najznakomitszą dziś może klaczą w Stanach Zjednoczonych jest
Marion, prawdziwa kopalnia złota, ze względu na wydanych przez
nią synów i córki. Wydała ona następujących potomków, wedle
porządku, w poniżej podanej tabeli; wszystko dobre konie, trzy
zaś z nich wysokiej bardzo klasy, tj. Emperor of Norfolk, Czar
i El Rio Rey.

MARION.
Duke of Norfolk po Norfolk (dobry koń wyścigowy).
Ducliess of Norfolk po Norfolk (bardzo dobra klacz).
Prince of Norfolk po Norfolk (dość dobry koń).
King of Norfolk po Norfolk (dość dobry koń).
Vera po Norfolk (mierny koń).
Emperor of Norfolk po Norfolk (koń I-szej klasy, zwycięzca Derby).
Czar po Norfolk (nigdy nie pobity. Wygrał Californian Derby w 2 min.
36 sek.).
1887 El Rio Rey po Norfolk (nigdy nie pobity, uważany za nalepszy produkt.
Biegał tylko jako dwulatek, gdyż uległ później pęknięciu kopyta).
1888 Rey del Reyes po Norfolk (koń II-giej klasy).
1889 Yo Tambien po Joe Hooker (klacz I-szej klasy).
1878
1879
1881
1883
1884
1885
1886

Sześć koni z wykazu tego było bardzo dobrymi końmi; punk
tem kulminacyjnym zdajc się być Emperor of Norfolk (wygr.
amcr. Derby i i. biegi: rodow. str. 226). Następujące po nim
ogiery Czar i El Rio Rey wykazywały nadzwyczajną szybkość,
nie są jednak tej samej klasy, co Emperor of Norfolk. Rey del
Reyes był stanowczo drugiej klasy. Marian o wiele intensywniej
była wyhodowaną, aniżeli Norfolk. Przeważna część linij w jej
rodowodzie idzie na Eclipse^ prócz tego u podstawy rodowodu
wykazuje ona inbred na Tramp a, jednego z najsilniej wyhodowa
nych koni swego czasu. Ze swej strony był Norfolk hodowany
całkiem na King Herod? i\. Babka jego i prababka miała silny in
cestowy inbred na Sir Arcliy, z dalszym znów silnym inbredem
na tegoż samego ogiera przez Lexingtori‘A\ był więc wyproduko
wanym tak, jak przeważna część wielkich koni wyścigowych, to
15
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v
Glencoe fil
k

Sultan (8)
Córka Tramp’a (3) (zob. wyżej).
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\ Córka Diomed a (6).
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być korzystniejszem, jak złączenie Norfolk'^ z Marion. Znaczne
przeciwieństwo pomiędzy teini liniami pozwalało na powtarzanie
łączenia, bez zaszkodzenia trwałości skutku. Rodowód ten jest na
der pouczającym, ponieważ znajdujemy w nim skombinowane roz
maite przejawy, które postaram się wyjaśnić.
Potwierdza to, com rzekł o koniach fenomenalnych, ponie
waż u podstawy rodowodu ogiera tego znajdujemy incest z iubrcd’em na tę samą krew; u podstawy zaś rodowodu klaczy znajdu
jemy Sir Archy i I)iomed\i (znów incest). U trzech górnych po
koleń znajdujemy krew Sire w ilości zaledwie dostatecznej; było
więc właściwcm, że w dalszych pokoleniach znajduje się inbred
na Trainjrn (3) i Sir Archy (11). I’ dołu rodowodu Marion wi
dzimy linie niepewnego pochodzenia, hodowca jednak tej klaczy
p. J. Carne Simpson z San Francisko, upewniał mnie, że wy
wodzi się ona od klaczy importowanej, w co mocno wierzę., niema
bowiem w Ameryce pomiędzy hodowcami nikogo wiarogodniejszego
i inteligentniejszego, jak właśnie ten pan.
Sprowadzona do Now. Zelandyi klacz Idalia wydała kilka,
koni wysokiej klasy z połączeń raz po razie powtarzających się
z Traducerwn (imp.). Pierwszy syn Betrayer (D.) był niewielki
wzrostem, ale dobry na torze; Sir Modred (str. 228), po nim na
stępujące źrebię, był jednym z piękniej szych ogierów, jakie kiedy
kolwiek na świat przyszły, a prze wybornym na torze. Wygrał
bardzo lekko Derby (Now. Zeland.) i Sydney Metropolitan. Na
stępny syn Cheriot wygrał to samo Derby, a dał w Ameryce
ogiera. Iley el Santa Anita, zwycięzcę Derby 1894 r. — Dwaj
drudzy bracia: Idalium i July mieli także powodzenie na torze.
Idalii prababka The Biddy, wyprodukowaną była silnie na Sir
Peter Teazle i ojca jego H.ighflyer&\ podobnie było z TraduceP&m..
Wypada stąd, że Sir Modred wyhodowanym był podobnie, jak
inne fenomenalne konie. Traducer łączył w sobie (na owe czasy)
więcej pewnie linij od Sir Peter Teazle i King Heroda, aniżeli
jakikolwiek inny ogier, z Anglii exportowany. Dziesięć głównych
linij rodowodu jego (z tych sześć przez Sir Peter Teazle) idą
wprost od King Herod'i\. Doprowadzona zaś do niego Idalia, (imp.),
15*
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'........... i Córka Waltona (7), po Sir Peter Teazle (3).
| Olympia po Sir 01iver (13) po Sir Peter Teazle (3).
„
( Paolowitz (8). / Sir Paul (81) po Sir Peter Teazle (8).
| Cain (8)...............i
' ' l Córka Hyghtiyera (13).
| Córka Trumpatora (14).
| Lydia, po Poulton, po Sir Peter Teazle (3).

( Whalebone (1).
f Selim (2).
I Touchstone (14). . j Camel (24) . . > p. ,
( Córka Sir Peter Teazle (3)
Banter po Master Henry (3).
Newminster (8) .
I Beeswing .............. { Doctor Syntax (37).
Córka Ardrossan’a (2).
z Siane
1 Royal ’Oak
jaK (5).
I biane (2o).............. ( Córka pQ Orvil]e
The Arrow' . .
( Southdown po Defence (5) po Whalebone (1).
/Yoltaire
1 Blacklock (2) po Whitelock (2).
j
-ł • • • • | Córka Phantom a (6) po Walton (7) po Sir Peter Teazle (3).
Yoltigeur (2). . .
| Martha Lynn . . . /. Mulatto (5) po Catton (2).
Córka Orville’a (8).
’ The Doctor (%/../ Doctor Syntax (37).
Córka Lottery (11) po Tramp (3).
z P
, / Sorcerer.
Priestess . .
Bran (1) po Humphrey Clinker (8). I omus . ę^-ka sir Peter Teazle (3).
I Córka Clinker’a (6) po Sir Peter Teazle (3).
The Biddy
Peruvian (27) po Sir Peter Teazle 3).
Idalia
Meteora............(
1 Córka Highnyera (13).
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we wszystkich prawie górnych liniach rodowodu wyhodowaną
była na Eclipse1^ Sir Peter Teazłe znajduje się w jej rodowo
dzie poniżej, tak dobrych klaczy, jak The Buliły i ldalia (matka
Pantaloorin), których nazwy spotykamy tym sposobem u góry
i 11 samego dołu w rodowodzie Sir Modred'%. The Biddy była
babką kl. Regalia, która wygrała Oaks.
Prowadziłoby to za daleko, gdybym chciał przytaczać dzie
siątą choćby część przykładów z Ksiąg Stad Anglii, Ameryki
i Australii, odnoszących się do tego ważnego punktu hodowli.
Hodowcy i wogóle ci, którzy skrzętnie rodowody badają, przyjdą
do przekonania, dalej pilnie studyując tę kwestyę, że mam słusz
ność, twierdząc, iż: ciągłość doskonałości w braciach
i siostrach, po tym samym ogierze i z tej samej kla
czy’ kolejno na świat wydanych, wtedy jedynie
zna 1 eść się może, jeśli łączono ze sobą przeciwień
stwa. Podobnie zawsze prawic, gdzie rodowody ogiera i klaczy
równe są nieledwic co do zawartości krwi Eclipse'%, King Heród'%,
albo MatcliemSa., wyprodukować można jednego, lub najwyżej dwa
konie wysokiej klasy, bez zmiany reproduktora, po tym samym
ogierze i tej samej klaczy. Czyli innemi słowy: prawdopodobnem
jest, że na świat wydane źrebię, za sprawą zapewne obiegu krwi,
pozostawia w organizmie matki coś z wpływu ogiera, i że wpływ
ten wzrasta przy każdem nowem zapłodnieniu z tym samym ogie
rem, dopóki klacz, prędzej czy później, całkiem wpływem tym nie
zostanie nasyconą. Dalej zaś: tam gdzie rodowód ogiera
i klaczy wykazuje dalekie rozejście się zawartych
prądów krwi — czyli innemi słowy, gdzie złączono ze
sobą przeciwieństwa — krzyżowanie może być powtarzanem przez c z a s d ł u ż s z y, b e z z ł y c h n a s t ę p s t w,
nawet w tym razie, jeśli pierwsze krzyżowanie wy
dało już konia pierwszej klasy. W innych wypadkach,
gdzie rodowody ogiera i klaczy zupełną wykazują równowagę,
a hodowca złączył ją ze sobą dlatego, ponieważ najsilniejsze i naj
bardziej wpływowe linie w rodowodzie wzajemnie nadają się do
siebie (jak np. krew Stoekwelldi i Blacklock'f&) i jeśli zaraz
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z pierwszego połączenia wyszedł koń pierwszej
klasy, natenczas do krzyżowania następnego użyć
należy innego ogiera, którego główne prądy krwi najbar
dziej będą odpowiedniemi do odświeżenia prądów krwi StockwdVi\
i Blackloctfii. Po je d n e m 1 u b d w u k r o t n e ni złą c z c n i u z ta
kim ogierem, znów można użyć na nowo dawniej
szego ogiera. Tam, gdzie postępowano zawsze według tej za
sady, bądź to przypadkowo, bądź z rozmysłem, skutek był zazwy
czaj pomyślnym. Powtarzane natomiast, krzyżowanie, bez
odświeżania krwi (z wyjątkiem okoliczności wyżej wymie
nionych), prowadzi zazwyczaj do złych rezultatów.
Jeśli zaś pierwsza próba z takiego krzyżowania nie wyda konia
pierwszej klasy, ale tylko dobrze wyglądającego, to należy uży
wać dalej tego samego ogiera, aż do osiągnięcia dobrego skutku,
czego dowodzą: Carbine, Commotion. Stroniboli (trzeci, a bezwa
runkowo najlepszy źrebak), Le Grand ird.; wszystkie te konie
były trzcciem lub czwartcm, a zarazem najlepszein źrebięciem od
nośnych matek.
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O pokrewnych prądach krwi u klaczy; o stosunku krwi
u ogiera. (Inbred dams and outbred sires).
Pilne porównanie tabeli rodowodowych znakomitych reproduk
torów objaśnia dokładnie, że znaczna ich część nie wykazuje in
bred’ u w tein znaczeniu, jakie my wyrażeniu temu przypisujemy,
lir. Lehndorff ułożył w dziele swem o hodowli koni („PferdezuchtErinnerungen“) pożyteczną bardzo tabelę znacznej części znako
mitych angielskich reproduktorów, wykazującą, że u większej
połowy wysokiej klasy ogierów, w czterech do sześciu linij przod
ków, nic bywa wspólnego przodka. Fakta te uderzyć muszą każ
dego pilnego badacza; jako też p. Reynolds i ja, zauważyliśmy tę
okoliczność przed wieloma już laty. Dla nieznających wyżej wy
mienionego dzieła, przytoczę kilka przykładów i wezmę np. The
Miner, jako przypadek najbardziej znany hodowania w blizkicm
pokrewieństwie, aby wykazać, jak według mnie obliczać należy
stopnie pokrewieństwa.

THE MINER.
Manganese (4) (pierwsza generacya).

Moonbeam
(druga generacya).

Birdcatcher (11)
(druga generacya),

Rataplan (3) (pierwsza generacya).

The Baron (24) (druga generacya).
Birdcatcher (11) (trzecia generacya).

Mamy tu Birdcatcher'a w drugim i trzecim stopniu. The Mi
ner była w stadzie o tyle nieprzydatną, o ile jej siostry: Man
dragora i Minerał były dobremi. Orest i Knight of Saint George
wykazują ten sam stopień inbred’u. Wisdom (ojciec Surefoot'^
i Sir Ilugo) wyhodowanym był z bliższego jeszcze pokrewieństwa,
jest on bowiem po Blinkhoolie (synu Ratapla/na), od Alinę, po Stoclc-
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weZ/’u, bracie Balaplana. Obadwa te jednak prądy krwi zdają się
więcej znosić blizki inbred, aniżeli jakakolwiek inna z linij spółczcsnych. Niektóre z tych koni, z inbrcd’em o jeden stopień dal
szym, a więc w stopniu trzecim, jak Galopin (inbred na FoWre’a
w trzecim stopniu), Partisan (inbred na Highflyer^ w trzecim sto
pniu), Petrarćh (w trzecim na ToućhstoneK) i The Baron (w trze
cim na Whaleboneh i WhiskerKy są mniej więcej najlepszymi w tym
krótkim spisie, lir. Lehndorff dołączył jeszcze Pncwn'a, acz nie
słusznie, Priam bowiem ma inbred w drugim i czwartym stopniu
na Whiskey, doświadczenie zaś nauczyło mnie, że inbred podobny
nie wpływa tak ujemnie na dzielność konia na torze, jak inbred
w trzecim stopniu.
Na liście reproduktorów z inbred’em w trzeciem i czwartcm
pokoleniu znajdują się: Pedeli e (na Blacklock'i\ w trzeciem i czwartem), Orlando (Caslrel i Selim), Isonomy (Birdcaićher w trzeciem
i czwartem), Wealherbit (na Orvillc'i\, raz w trzeciem i dwa razy
w czwartcm), Lexington (Sir Archy w trzeciem i czwartem), King
Tom (na WhiskeFti i 11 eó’a w trzeciem i czwartcm), The FlyingDulchman (na Selim'a w trzeciem i czwartcm), Emilius (na High
flyer'& w trzeciem i czwartcm), Tramp (na Eclipse’& w trzeciem
i czwartem), Windhound (na Peruvian’& w trzeciem i czwartcm) —
i wiele innych, pomiędzy nimi Blacklock (Highflyer w trzecim
i czwartym stopniu).
Następują potem: Sułtan (Highflyer i Eclipse w czwartym sto
pniu), Pantaloon (Highflyer i Eclipse w czwartym), Lanercost (Golianna w czwartym), Wild Dayrell (Selim \x czwartym), Flatcatcher
(Wary w czwartym), Gambuscan (Whalebone w czwartym), The Palmer (Priam w czwartym), Sir Hercules (Eclipse w czwartym dwa
razy i w piątym raz), Touchstone (Eclipse w czwartym i piątym),
Harkaway (Pot-8-os w czwartym i piątym), Poltigeur (Hamblelonian
xx czwartym i piątym), Saunterer (Waxy w czwartym i piątym),
Plenipolentiary (Highflyer w czwartym raz i piątym cztery razy).
W tym razie mamy wypadek, gdzie ogier (Plenipolentiary) isto
tnie bliższy inbred miał na Highflyer'aniżeli Emilius z dwoma
liniami Highflyer’n w trzecim i czwartym stopniu. Penison miał
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również inbred na Highflyer'& w czwartym stopniu, Sterling (1I rhalebone w czwartym i piątym), Kingston (Sir Peter Teazle w czwar
tym i piątym), Stokwell (inbred na JPWe&owen, Whisker'& i
w czwartym stopniu), Macaroni (na Castreln i Selim'a w trzecim
i piątym), Blair Alhol (na Whalebone'a dwa razy i na Wisker’& raz
w piątym stopniu), Saint Alba.ns (na Castrę! u i Selim'a w czwar
tym raz, w piątym dwa razy, także i na Whalebone'* w piątym
stopniu). Faronius (na Wire w czwartym, Whisker* (trzykrotnie)
i Whalebone * w piątym), IIerm.it (na Sułtan'a w czwartym i pią
tym stopniu i na PJzAaZe&one’a w czwartym i szóstym), Lord Clifden (hodowany na Oruille’* w piątym i szóstym), Yattendon (Partisan w czwartym), Chester (Whisker i Whalebone cztery razy
w piątym, a dwa razy w szóstym, także Orrille w piątym i szó
stym, a Sułtan w piątym), Mzisąuet (Touehstone w czwartym), Carbine (Touehstone w trzecim i piątym), Spendthrift (Emilius w czwar
tym i piątym), Leamington (Sir Peter Teazle w piątym), Sir Mo
dre! (Idalia w czwartym i piątym), Saint Simon (Blaćklock dwa
razy w piątym, raz w szóstym), Iroguois (Whalebone i Whisker
w czwartym i piątym), Orme (Pocahontas w czwartym i piątym),
Ormonde (Birdcatcher w czwartym i piątymj, Common (Touehstone
w czwartym i piątym), Springfield (Camel w piątym), Peter (Belshazzar w czwartym i piątym stopniu).
Poprzedzające przykłady dowodzą, że wielkie reproduktory
wykazywały w zasadzie inbred umiarkowany tylko, jeśli nie prze
ciwnie. Zarazem przyznać trzeba, że z pomiędzy koni, hodowanych
w bardzo blizkiem pokrewieństwie, tj. od dzieci rodzeństwa, rzadko
tylko znajdzie się koń wysokiej klasy, jak: Galopin, Wisdom,
Partisan lub Petrarch; także zapomnieć nie należy, aby uwzględ
nić tę okoliczność, że hodowcy nowszych czasów wogóle nie byli
skłonnymi do hodowania w blizkiem pokrewieństwie, skutkiem
czego mniej mieli takich ogierów do wyboru. Dopóki nie będziemy
mieli przeciwnego dowodu, należy przyjąć jako zasadę, że naj
lepsze ogiery są takie, których nic wyprodukowano z linij pokre
wnych. Ogiery, posiadające inbred, skłonne są bardziej do dawania
flyefów, niż koni wytrzymałych, dziś więc dla nowo-zaprowadza-
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nych coraz krótszych wyścigów, będą z tego powodu modniejszemi. Podczas kiedy ogiery tem są cenniejsze w stadzie, o ile
nie były hodowane na inbred, rzecz się ma u klaczy nielcdwic
całkiem przeciwnie. Księgi Stad podają liczne tego dowody, a po
twierdzają to również częste przykłady, przeze mnie podane.
Zapytać należy: jest-li istotna przyczyna, któraby rzecz t.ę
dostatecznie tłomaczyła? Szukając objaśnienia dla jakiegokolwiek
zboczenia od powszechnych praw przyrody, badać należy te prawa,
które do danego przedmiotu wprost się odnoszą; szukać więc ich
wyników tam, gdzie zwierzęta w łączeniu się wzajemnem pozosta
wione są samym sobie. Przeważna część, jeśli nie wszystkie gro
madnie żyjące zwierzęta, rozmnażają się w inceście, z czego wy
nika, że samice w gromadzie więcej posiadają w sobie krwi z inbredu, aniżeli samce. Weżmy np. dzikiego ogiera wśród całego
haremu jego klaczy — to, przypuściwszy, żc ogier ten siłę swą
i panowanie utrzyma w dzikim tabunie do piętnastego roku życia,
zrozumiemy z naturalnego rzeczy porządku, żc zbliżając się do
tego wieku, krzyżuje się z córkami swemi, wnuczkami i pra
wnuczkami. Krew zatem jego i pochodzenie utrzymuje się, pod
czas całego trwania tej epoki, w zastoju, a klacze, z któremi się
łączy, produkują się w coraz silniejszym inbred’zie. Po pewnym
przeciągu czasu znajdzie się młodszy ogier, prawdopodobnie z tego
samego tabunu, który go przewodnictwa pozbawi; jakkolwiek więc
nowy ten uzurpator posiada w żyłach swych prawie taki sam za
pas inbred’u, jak klacze, z któremi znów się łączy, to jednak on
sam rozpocznie nowy proces inbred’u. Trwa to nieprzerwanym
porządkiem dalej, dopóki wycieczki do — i ze sąsiednich tabunów
nic wprowadzą świeżych gatunków krwi do haremu, co w pewnej
mierze procesowi ciągłego krzyżowania się w rodzinie staje na
przeszkodzie. Zdawaćby się zatem mogło, że natura żeńska sil
niejszy skutkom inbrcd’u stawia opór, aniżeli męska; jeśli zaś przy
puszczenie moje jest prawdą, że matka przez sam fakt powtarza
jącej się żrebności z tym samym ogierem, otrzymuje coś z jego
krwi, to należałoby z pewnością wnioskować, że młodsi członko
wie (z tego samego ojca i tej samej matki) licznej rodziny musie-
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liby się stopniowo i prędko pogarszać — gdyby nie istniało inne
jeszcze prawo, mianowicie kompensacyi w n atu rze.
Powiedziano już przy rozbieraniu teoryi saturacyi, że tam, gdzie

PERSEPHONE (Australia).
Preserve.

Yattendon (17).

rodowody ogiera i klaczy podobne są bardzo do siebie, skutek
skutek bywa ciągłe pogarszanie; gdzie natomiast rodowody ich roz
chodzą się ze sobą, tam skutek łączenia się kilkakrotnego, albo
się przy powtórzeniu polepsza, albo w każdym razie prowadzo
nym być może bez szkody do pewnego kulminacyjnego punktu.
Tłomaczyłoby to, dlaczego w naszej, ludzkiej rasie, młodsi potom
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kowie licznej rodziny pogorszenia takiego nie wykazują, dlatego
mianowicie, ponieważ u nas rzadko zdarzają się ciągłe łączenia
w jednej rodzinie. Można przyjąć jako pewnik, żc potomstwo
spłodzone od dzieci rodzeństwa, pogarszałoby się przy każdej no
wej ciąży, chyba żeby mężczyzna fizycznie i umysłowo wielką
posiadał nad niewiastą przewagę, w którym to znów wypadku
młodsi potomkowie niusieliby lepszymi być od starszych. Przed
dwudziestu mniej więcej laty miałem udział w hodowli stada koni
pełnej krwi. Spólnik mój, nie spytawszy się mnie o radę, do
prowadził jedną z klaczy, zwaną Preserne, do Yattendorib. Do
wiedziawszy się o tern, wyraziłem zdanie, że oczekiwane z tego
połączenia źrebię zbyt wielki posiadać będzie inbred, aby na fo
rze wybitnem być mogło; w razie jednak, gdyby to była klacz,
natenczas będzie dobrą prawdopodobnie matką. Produktem była
istotnie klacz Persephone (str. 235), gniadej maści i bardzo pię
kna ; na torzc jednak okazała się zupełną miernotą. Jednakże
w stadzie p. Tom Cook’a (New - South-Wales) okazała się pó
źniej dobrą matką, gdyż dała bardzo szybką klacz Vespasia, po
(imp.) Pes/azszawhe, co było dobrem krzyżowaniem, ze względu
na to, że matka, której rodowód podaj ę, znaczny wykazywała
inbred.
Linie krwi po stronie ojca i matki wykazują równomierność;
po obudwóch stronach w czterech wyższych stopniach znajdujemy
powtórzenie nazwy Cap-a-pie i ojca jego GolonePa, (także imp.),
Troski (imp.), Iłous Emigrant?a nieco dalej w tył Partisarib
(czterokrotnie), Emilius a, Whisker\i i Whalebonea. W tym razie
jednak zwrócić się raczej trzeba do wielu przykładów, dotyczących
wybornych matek, a wykazujących inbred, jaki powyżej podano,
i tak: Yulture (matka Orlando) z blizkim inbred’em na Selim'a
i Castrel?a,\ matka Flying Chliders'&\ matka Highflyer1 & (z inbred’em na Godolphin Barb'ii)‘ lub nakoniec matka Whaleboneii
i jego braci z inbred’em na tę samą linię. Z tylu przykładów
wynika, żc warunki potrzebne do wyhodowania dobrych repro
duktorów i takichże matek, różne są od siebie, jeśli nie całkiem
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przeciwne; zadawahiiające rozwiązanie zadania tego leży w prawdo
podobieństwie istnienia jakiejś kompensacyi w prawic natury
u wszystkich zwierząt, gromadnie żyjącycli. Prawo to staje na
przeszkodzie wyradzającemu się koniecznie a szybko pogorsze
niu rasy, któreby nastąpić musiało w razie ciągłego łączenia się
w rodzinie.
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Stado i jego prowadzenie.
Książka moja nie byłaby zupełną bez niektórych uwag ogól
nej natury nad wyborem i prowadzeniem stada pełnej krwi. Mia
łem w życiu dużo z końmi rasowymi do czynienia, a w podróżach
moich zwiedziłem znaczną ilość wielkich stad w Anglii, Ameryce,
Australii i Nowej Zelandyi. Od wyboru odpowiedniego miejsca dla
stada zależy znaczna część przyszłego powodzenia, lub niepowo
dzenia. Uznano ogólnie za korzystne i dobre takie miejsce, gdzie
podkład gruntu jest wapnisty, co wpływa dodatnio na rozwój sil
nych kości podczas wzrostu zwierzęcia. Ponieważ jednak nie za
wsze grunt taki jest na zawołanie, mamy więc następną alterna
tywę, aby wybrać w tym celu, ile możności, niziny urodzajne,
lub porzecza, kończące się wzgórzami falistemi. Dopływy każdej
prawie większej rzeki toczą zwykle swe wody przez kawałki
kraju o gruncie formacyi wapnistej, przyczem powtarzające się od
czasu do czasu wylewy zasilają grunt ten w wapno i inne części
składowe; przy mniej bowiem korzystnych warunkach, na miejscu,
gdzie przez dłuższy przeciąg lat stoi znaczniejsza ilość wszelkiego
rodzaju bydła, ziemia w końcu wyczerpać się może i pozbyć zba
wiennie działających części składowych. Błędem jednakże byłoby
mniemać, że kości silne wytworzyć się nic mogą bez obfitej w grun
cie samym zawartości wapna. Znaczna ilość koni rasowych o bu
dowie lekkiej i eleganckiej, a kościach zbyt delikatnych, sformo
wała się tak skutkiem inbred’u na krew nadto delikatną, jak przy
kład tego mamy u Sioeemeat i Kingston'1 a, jeśli przytem krew
silniejsza, jak Melbourne11\, StockweWii, To.rophilite'a, West-AustraliaKu, lub innych, zaniedbaną była przy hodowli. Zwracanie się
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ku krwi Melbourne'& ważniejszym jest czynnikiem przy wyrabianiu
się siły w kościach, aniżeli kilka dziesiątków lat hodowli na grun
cie wapnistym, a bez pomocy tejże krwi. Pod względem położenia
mało znam miejsc tak doskonałych w tym celu, któreby się rów
nać mogły z Rancho del Paso, olbrzymiem stadem, nalcżącem do
p. J. B. Haggin’a z Nowego Yorku, na którego czele stoi p. John
Mackey.
Część przeznaczona dla koni pełnej krwi leży przeważnie
w urodzajnej dolinie American River (dopływowej do Sacramento);
niziny te porosłe przez cały rok lucerną, są doskonałem pastwi
skiem dla matek i źrebiąt.. Farma podzielona jest na mnóstwo
małych zagród (paddock) z chodnikami pomiędzy niemi, mającemi
od dwóch łub trzech do dwudziestu, pięćdziesięciu, a nawet stu
akrów. Najmniejsze przeznaczone są do odłączenia zwierząt złośli
wych lub chorych, największe dla matek. W odpowiednich odstę
pach znajdują się stajnie z 20—40 boksami, gdzie umieszczają
się na noc klacze i źrebięta. Po odłączeniu od matek wpuszczają
się i młode źrebaki, na gromady podzielone, do zagród, gdzie ha
sają na wolności, ścigając się z własnej woli pomiędzy sobą,
przyczem nieraz uważny spostrzegacz zawczasu w źrebięciu wy
bitną zdolność odkryje. Swoboda^ ruch i świeże powietrze wzma
cniają u młodych koni nogi i cały ustrój, rozwijając muskuły, nie
zaś mięso i tłuszcz. Podobnie dzieje się w stadach australskich,
a gdzie tylko klimat na to pozwala, tam zapędza się w dzień
źrebaki, zimą i latem, do zagród. Wiele zależy także od obcho
dzenia się ze źrebakiem po odłączeniu go (zresztą i przedtem) od
matki, a punkt ten jest tak ważnym, że niepodobna dość na niego
zwracać uwagi, bez tego bowiem wszelkie szczęśliwe trafy przy
łączeniu ogiera z klaczą na marne iść mogą. Jestem wielkim zwo
lennikiem soczystej zielonej paszy dla klaczy, mianowicie w epoce
karmienia; stanowczo jednak nie radzę jej dla ssącego jeszcze
źrebaka, chyba jako lekarstwo. Dzisiejsze nadzwyczajne wymaga
nia na torzc ze strony dwulatków, wymagają również nadzwyczaj
nego obchodzenia się z młodymi końmi. Zamiast pozwolić na roz
wijanie się w naturalnych warunkach i na zielonej paszy, należy

BoberTeam - 2019

240

Bruce Lowe. Hodowla koni wyścigowych podług systemu liczbowego.

podniecać naturę jego do przedwczesnego dojrzenia zapomocą inten
sywnej suchej paszy, co zmierza do szybkiego wykształcenia kości
i mięśni, aby go przysposobić do spełnienia zadania, jako dwu
latka, mianowicie, aby zniósł ciężar od 8 do 9 ston (
od 50 V,
do 57 kilogr.) na dystansie 1.200 do 1.400 metrów i to wyka
zując taką szybkość, jakiej później nigdy pewnie w tym stopniu
nie osiągnie. Rozwój taki nie może przyjść od gotowanego jęczmie
nia lub pszenicy, ani paszy zielonej, co wyrabia mięso i tłuszcz,
nic zaś kości i muskały. Tymczasem zielona pasza jest używaną
w wielu stadach, które zwiedzałem, wobec czego hodowcy dziwić
się nie powinni, jeśli starania ich nic dają pierwszorzędnych re
zultatów. Trener, usiłując później uwolnić forsownie tak żywione
zwierzę od nadmiaru tłuszczu i mięsa, może być prawie pewnym,
że je zepsuje, chyba, że jest nadzwyczaj starannym i łagodnym.
Podczas mego pobytu w Anglii w r. 1883, oglądałem stado
pewnego znacznego hodowcy, przyczem nie mogłem powstrzymać
się od uwagi zarządzającemu stadem na nadmiar tłuszczu u rocznia
ków. Odpowiedział mi, że i on za błąd to uważa, aby je tak tu
czyć; niema jednak na to rady, ponieważ właściciel chce, żeby
tak było. Te młode ogiery i klacze miały za mało albo wcale
ruchu na wolności w zagrodach, to też mówiono mi później, że
znaczny procent z nich psuje się podczas pierwszego przygotowy
wania przez trenera. Każde stado powinno mieć od miejsca, gdzie
stoją roczniaki, długą na jakie 1.200 metrów, a krzywo idącą
drogę ogrodzoną, kończącą się okrągłą, a najmniej na jednego
akra wielką zagrodą. Przed godziną dawania paszy można tam
wpuszczać kolejno po kilkanaście młodzieży, aby użyły potrzebnego
im ruchu. Przytem chęć dostania się jak najprędzej do paszy do
skonałym byłaby bodźcem spółzawodnictwa. Droga łącząca po
winna być w zimie posypywana, aby nic była zbyt wilgotną,
mianowicie jeśli posiadać będzie spadek odpowiedni. Roczniaki,
tym sposobem utrzymywane, zamiast nabierać tłuszczu na we
wnątrz i zewnątrz i tak iść na plac sprzedaży, byłyby już do
swych wczesnych działalności niejako podtrcnowanc, a przez to
podwójnie cenne dla jeźdźca i trenera. P. William Kent wspomina
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w swych opowiadaniach o Lordzie George Bentinck, właścicielu
znakomitej stajni wyścigowej, że tenże rzadko mianował do na
gród młodego konia, któryby poprzednio nie zrobił trialu; nie wątpię
zatem, że zarządzający stadem, w ten sposób jak napisałem z końmi
się obchodząc, miałby zawsze dobrą podstawę do właściwego osą
dzenia zdolności swych młodych ogierów i klaczy.
W czasie, kiedy źrebaki są przy matkach i w epoce stano
wienia, należy mieć zręcznego człowieka, aby się umiał obchodzić
z niemi i zawsze każde źrebię na uździenicy prowadzać. Metoda,
ta znajduje zastosowanie w olbrzymiem stadzie (przeszło 1000 głów
liczącem) mego starego znajomego p. T. Coock’a w Turauvillc pod
Sydney. Przy zastosowaniu tej metody niema żadnego prawie nie
bezpieczeństwa. P. Coock posiada nadzwyczaj cierpliwego stajennego,
który prawie nigdy przemocą z młodymi, choćby najdzikszymi ogie
rami nie postępuje, przymuszając je cierpliwością do uździenicy,
przyczem zarzuca im worek płócienny na krzyż i tak je oprowadza.
Po kilkakrotnych próbach, zawsze z łagodnością powtarzanych,
źrebak pozbywa się złości, a metoda ta ustala wzajemne zaufanie
pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, które czasem nadal przez
całe życie pozostajc. Przeważna część koni, wykazujących na torzes i
temperament złośliwy i przekorny, doprowadzoną została do tegoU
stanu przez niecierpliwość i brutalne obchodzenie się z nimi za *
młodu. Najsilniejszą cechą umysłu u konia jest pamięć. Nie za
pomina on nigdy dobrego lub złego obchodzenia; znaną też jest
rzeczą, że koń, choćby raz tylko po nowej i nieznanej szedł dro
dze, po latach całych przypomni sobie, w któreni miejscu z wła
ściwej zeszedł drogi, choćby tam nic było ani kolei ani żadnych
innych śladów. Spędziłem pół życia mego na koniu, znam więc
dobrze jego przyzwyczajenia; żałowałem nieraz, żem niepotrzebnie
cierpliwość tracił, bodąc ostrogą za każde potknięcie lub strachnięcie. W tych okolicznościach należy zawsze panować nad sobą;
inaczej wyrobi w sobie koń płocliliwość nic do wykorzenienia,
a także niebezpiecznie potykać się będzie, skacząc na bok przy
każdej sposobności, w strachu przed ostrogą.
Niejeden bieg przegrano z powodu okrutnego i zbytecznego
16
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bicia konia, który starał się ze wszystkich sił, aby wygrać. Bez
litości używa się czasem ostróg i bata, a w takim razie koń, na
wet wygrawszy wyścig, czuje się, z powodu powtarzającego się
takiego obejścia z nim, zatrwożonym i onieśmielonym, tracąc pó
źniej odwagę przy pierwszem użyciu bata, co go tak płochliwie
usposabia, że zazwyczaj wyłamuje. Jeśli zaś ma już usposobienie
złośliwe, to stuli uszy i nagle się zatrzyma, w takim może wła
śnie momencie, w którym powodowany łagodnością, zamiast batem
i ostrogą, byłby może pierwszy przyszedł do mety. Pamiętam wy
krzyknik dobrego, starego, ale ekscentrycznego Dra West’a (z NewSouth-Wales), kiedy stary, całkiem spokojnie na koniu siedzący
dżokej, przyszedł do mety o głowę przed młodym, bez miary bata
i ostrogi używającym przeciwnikiem: „dziewięćdziesiąt dziewięć
razy na sto należy dżokejowi bata zakazać; w tym wypadku był
to jeden z rzadkich wyjątków44... Miał słuszność stary doktor, wię
cej bowiem przegrywa się wyścigów przez bat, aniżeli wygrywa.
Chcąc stado prowadzić z powodzeniem, jednym z najważniej
szych warunków jest zwracanie uwagi, aby ogiery rozpłodowe
miały dostateczną ilość ruchu. Podobnie jak w stanie natury, tak
i w niewolniczej hodowli, żadne ze zwierząt nie używa tyle swo
bodnego i przymusowego ruchu, jak koń, aż do chwili, kiedy z toru
wycofanym zostanie. Bywa zazwyczaj, że ogier, skoro tylko włą
czonym zostaje do stada, ulega zupełnej zmianie trybu życia i do
tychczasowych przyzwyczajeń. Widziałem mnóstwo wybitnych nie
gdyś koni na torze, spędzających resztę dni, albo na darenmem
wyciąganiu szyi, aby wyjrzeć na świat przez wysoko umieszczone
okno, albo też w ciasnej klatce smutno żyjących, spoglądających
ukradkiem przez gęste szczeble na zielone pastwiska, gdzie dawniej,
za czasów młodości i swobody, hasały sobie do woli. Czasem za
ledwie pozwalają im na spacer po wązkiem, na trzydzieści stóp
szerokiem podwórku, szczelnie zresztą na dziesięć stóp wysoko
deskami obitem, co zagradza wszelką możność wyjrzenia na świat.
Dziwić się więc nic można, że ogier dochodzi do wściekłości, a sły
sząc na dworze tentent kopyt, co mu tak żywo dawniejszą przy
pomina swobodę, doprowadzony do rozpaczy, rzuca się na ludzi.
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Z politowaniem patrzeć należy na dwa stworzenia, mianowicie na
reproduktora, w stajni zamkniętego i na psa, na łańcuchu w bu
dzie wyjącego. Jeden i drugi widok jest smutnym, a niepotrze
bnym zarazem, jeśli tylko właściciel na swój własny interes nie
jest ślepym, a przytem niepozbawionym całkiem uczucia ludzkości.
Zauważyć można przeważnie, że jeśli tylko, przy przejściu
ogiera z toru do stajni, nie odbierzemy mu zwykłego ruchu, na
tenczas ani zdrowie, ani temperament jego nie ucierpią. Tak rzadko
dozwalają ogierowi rozpłodowemu na użycie ruclm, żem już wi
dział takich, które rzucały się i biły w ściany swych boksów,
jeśli ich nic wypuszczano na dwór, pod pozorem złej pogody, lub
z innej przyczyny, a biły tak długo, dopóki na dwór ich nie wy
prowadzono.
Ogier Clieweden (brat Chester'którego w roku 1893 zawio
złem do Ameryki, jest jednym z najłagodniejszych ogierów, jakich
kiedykolwiek widziałem, a bił przecie, choć zlekka, w ściany swego
boksu, jeśli go przez kilka dni na swobodę nie puszczano.
Trudno sobie zgubnięjszą wystawić metodę obchodzenia się
z końmi i bardziej w złe skutki płodną, jak nagłe przerwanie
trybu życia u tego najruchliwszego z naszych zwierząt domowych;
musi to w następstwie rodzić złe skłonności, utratę zdrowia, muskułów i temperamentu. Oprócz tego, wyradza to łatwość do za
ziębienia., zatwardzenia i dziesiątków innych cierpień, co wszystko
obniża wartość zwierzęcia, a często przedwczesną śmierć sprowadza.
Twierdzić zaś można z pewnością, że obchodzenie takie czyni go
z czasem niezdolnym do przelania na potomków swych świetnych
przymiotów, dla których właśnie pozyskano go dla stada. Na do
wód, jak dalece ruch dla ogiera rozpłodowego jest cennym, przy
toczę zdanie doświadczonych w tej mierze ludzi, którzy zauważyli,
że ogier, sam odbywający podróże w okręgu, gdzie stają klacze,i
dla niego przeznaczone, wyższy daleko wykazuje procent płodności/
aniżeli ten, który stale w domu przebywa.

16*
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W rozdziale poprzedzającym poruszyłem kwestyę konieczności
ruchu dla ogiera rozpłodowego, w związku zaś z tem przechodzimy
teraz do innego zagadnienia z dziedziny hodowli koni, znanego
dobrze hodowcom, dlaczego mianowicie niektóre ogiery
wyka z u j ą skłonność do dawania większej i 1 o ści k 1 aczy, aniżeli ogierów — i naodwrót.
Wykazaliśmy na innem miejscu, jakim sposobem hodować na
leży wysokiej klasy klacze; zwrócimy się teraz do kwestyi dzia
łalności prawa rodzajów. Amerykański pisarz Starkweather w dziele
swem ,,The Law of sex“ wykazał dość jasno i dowiódł, że u ludzi
osobnik, obdarzony fizycznie i umysłowo większym zasobem sił
w małżeńskiej parze, rozstrzyga o płci potomków, a płodzi płeć
swojej przeciwną. Na wiele lat przed ukazaniem się książki Starkwcather’a po r. 1860 zwrócono w Australii uwagę moją na fakt
u koni, którego rezultaty tak były widoczne, że każdy, zajmujący
się wyścigami w okolicy, wiedział doskonale, iż byłoby zupełnym
nicrozsądkiem próbować szczęścia, na torze z córkami Kelpie (imp.).
Co przytem było ciekawem, to okoliczność, że synowie po tymże
Kelpie odznaczali się na torze przymiotami nadzwyczajnymi. W epoce
tej nie było dziwnem, jeśli w ważniejszych biegach wszystkie ko
nie, z miejscami przychodzące, były po Kelpie, jakkolwiek nie
przypominam sobie ani razu, żeby jaka z jego córek wygrała wyścig.
Ogier ten był właśnością zmarłego hodowcy Wyndhanfa i stał
w Bukulla nad rzeką Mac-Intyre w New-South-Wales.
Stado to posiadało kilka z najlepszych ówczesnych matek
w Australii, czego dowodem, że potomkowie ich zwyciężali na
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wszystkich torach w Queeńsland i w Sydney. Pomiędzy wybitnymi
z nich wymienimy: Croyden (zwycięzca. Metropolitan) od jednej z kla
czy p. Wyndham; King Fislier (dwakroć Sydney Cup), poKe^eod
jednej z klaczy w Bukulla; Circassian (Sydney Cup); Trump Card
po Kelpie; Carnota i inne konie pierwszej klasy. Pastwisko było
znakomite, zanim wprowadzono owce do* miejsca przeznaczonego
dla hodowli koni i bydła; zwyczajem też było klacze późno sta
nowić, aby, po oźrebieniu, wiosnę już zastały w całej pełni, a więc
podostatkiem trawy, korzystnie na mleko działającej. Wnieść stąd
można, że nietylko klacze hodowane były doskonale i miały w ży
łach krew wysoką, jak np. po Cap-a-pie po Colonel, synu WhiskePa,;
po Whiskefzz (imp.) po Whisker'rM, Plouer'?^^ po Saint John (imp.)
synu Saint Nicholas (po Emilius) — lecz także znajdowały się
w wybornych warunkach pod względem zdrowotnym. Inaczej rzecz
się miała z samym ogierem Kelpie. Jedyny ruch, jakiego zażywał,
był spacer na. ogrodzonym placu, mającym czterdzieści do pięćdzie
sięciu stóp w przecięciu, w dodatku zaś, ponieważ grunt był wul
kanicznej formacyi, w czasie więc niepogody stawał się ślizkim
i błotnistym. Cały rok żywiono go suchem sianem i owsem, a wczesną
wiosną dawano mu ścięty na zielono jęczmień, przygotować go
mający do sezonu działalności. Często jednak, jeśli wiosna była,
zbyt sucha, nic dostawał wcale zielonej paszy. Widzimy zatem,
że jego war unici życia i zdrowia były w tym razie całkiem prze
ciwne warunkom, w których znajdowały się klacze; te ostatnie
zatem, według tdbryi Starkweathera, jako fizycznie nad ogierem
przewagę mające, wydawać musiały znacznie większą ilość ogie
rów aniżeli klaczy. Tak też było wistocie. Stosunkowo do ogierów
ilość klaczy była niewielka, a klacze te nie były do użycia na.
torze. Proszę teraz zauważyć, co się zdarzyło przy stosunkach od
wrotnych. Kelpie nabytym został ze stada w Bukulla puzez F. II.
Smith'a z Gordon Broolc nad Clarence River. Niewielu może ho
dowców, tak silnie jak p. Smith, było przekonanych o tern, jak
zbawiennym jest ruch i wygodna stajnia dla ogiera. Ponieważ je
dnak farma jego nie miała ani tak dobrego gruntu, ani pastwisk
takich, jakie były w Bukulla, łączono więc klacze (ponieważ hodowla
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miała głównie na celu konie wyścigowe) wczesną wiosną, zanim
zdołały przyjść do sił po skutkach zimy i klimatu wilgotnego.
Faktycznie zatem warunki hodowli były wprost przeciwne warun
kom w Bukulla, przeciwne zatem być musiały i rezultaty. Odtąd
zaczął Kelpie dawać znaczną ilość klaczy, a niektóre z nich od
znaczyły się bardzo na torze, mianowicie Thyra (1000 tht. Han
dicap w Glen Innes), Maud, Atalanta, Ariadna, The Nun i wiele
innych. Klacze nic były istotnie tak silnie wyhodowane co do krwi,
jak klacze p. Wyndliama, pochodziły bowiem przeważnie po (imp.)
Liuingstone, (imp.) Lagus (synu Pyrrh,us’& 1.), Glaucus (arab.) (imp.)
Pitsford (syn Epirus'K) i t. d. Wszystko to przyczynia się do
stwierdzenia faktu, że Kelpie fizycznie i z powodu potęgi swej
krwi tak samo miał przewagę nad klaczami w Gordon Brook,
jak stał niżej pod tym względem od klaczy w Bukulla. Po długo
letniej obserwacyi co do działalności prawa rodzajów u ludzi, po
twierdzić tylko mogę w zupełności wymienione wyżej wnioski w tym
względzie, poczynione przez StarkweatheFa. Ten z dwojga osobników w małżeńskiej parze, który duchowo i fizycznie posiada prze
wagę, stać będzie na czele rodziny, złożonej zwykle w przeważnej
części z reprezentantów przeciwnej płci, jak ta, której jest oso
bnik, przewagę mający w rodzinie. Widziałem tego przykłady tak
liczne, że co do mnie nie wątpię w prawdziwość teoryi. Wyjątki
zajść mogą, wtedy, jeśli duchowe i fizyczne cechy charakteru wy
kazują równowagę, albo też jeśli — co się często zdarza — zły
stan zdrowia jednego z osobników zmieni działalność powyższego
prawa, przez co dawniej słabsza połowa małżeństwa silniejszą się
stanic. Jeśli więc teorya jest prawdziwą, powinien hodowca korzyść
z niej wyciągnąć, a to mianowicie tym sposobem, aby wybierać
dla. ogiera, znaczniejszą ilość klaczy dającego, takie klacze, które
z rodzin Sire pochodzą i silniej są wyprodukowane od niego. W tym
względzie można było zmienić skłonność Saint-Simon"n, który w stosunku do dobrych klaczy, tak mało dobrych dawał ogierów, gdyby
wybierano dla niego klacze, mające w krwi swej takie linie, jak
Isonomy, Weatherbit, Pero Gomem, lub Brown Bread. Zbiór koloro
wych wizerunków dawnych znakomitych koni, mógłby i w tym
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razie wielką dla hodowców przynieść korzyść, ponieważ tym spo
sobem wiedzieliby, który z przodków odbił się na młodcm pokole
niu. W r. 1883-cim zebrałem liczną kolckcyę kolorowanych szty
chów TTerring’a sen, Hall’a, Aitkin’a i innych, przyczem się naocznie
przekonałem, że podobieństwo wielu znakomitych koni, w Australii
wyhodowanych, z niektórymi przodkami ich, jest istotnie uderzająccm. W wielu razach podobieństwo do przodków trzeciego lub
czwartego pokolenia daleko było większe, aniżeli do własnych ojców
lub matek. Ogier Goldsborough, własność p. Fr. lleynolds’a, był
żywym wizerunkiem (nieco tylko jaśniejszej maści) Touchstonća,
ojca jego antenatki Juliet (8), w niczem zaś nie był podobny ani
do Fisliermari'^ ojca swej matki, ani do rodzonego ojca Fireworks a.
Darebin po The Peer (imp.) od Lurline po Tnwfacerze, jest gru
bej kości, ciemnogniady, garbonos, a więc całkiem zdradza typ
swego przodka Melbourne'^. Dał on cały ród grubokościst.y, a po
trzebował klaczy nader szlachetnych. Grandmaster (imp.) po Gladiateur, od Celerriniy, po Stockwellw od Slander, po Pantaloon,
jest ciemny kasztan z białemi odmianami, a więc jako maść i kształt
znów żywy portret starego Pantaloon’a, a wcale niepodobny do
Gladiateur’^ swego ojca. Hodowcy angielscy, mający tyle sposo
bności do zestawienia porównań, przyznają zapewne, jak wielką
odnosi się korzyść z obserwowania maści młodych koni. P. J. Osbornc w szacowncm swem dziele „Handbook to Breeders“ wielki
nacisk na punkt ten kładzie i o ile może, barwę maści końskiej
w dziele zamieszcza. Doświadczenie doprowadziło mnie do wniosku,
że koń, posiadający w rodowodzie silny bardzo inbred na znako
mitego, a silnego przodka, odziedzicza po nim w znacznej części
maść, kształt, a także i zdolności. Zdawaćby się mogło, że celem
i przeznaczeniem, danem przez naturę, jest, aby dawne cechy cha
rakteru przeszłych pokoleń, znów na świat wydawać przez ich
żyjących potomków. Widzimy np. często (jak w przykładzie z Isonomy) krzyż krótki, a potężny zad Sir Hercules1^ w jego po
tomkach.
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Koń arabski, jako środek odświeżenia krwi.
Często słyszeć się daje w Anglii zdanie, i to z ust powa
żnych, że tamtejsze konie pełnej krwi, wymagają zasilania się przez
krzyżowanie z amerykańskimi i australskimi końmi, i że dowóz
tej krwi z owych krajów, dla odświeżenia, ma być najodpowiedniej
szym. Rzecz jest naturalna, że na stosunkowo niewielkiej prze
strzeni, jaką jest Anglia, z powodu corocznych wyprzedaży koni
pełnej krwi, istnieje ciągła, wzajemna, zamiana szlachetnych tych
zwierząt pomiędzy jednem stadem, a drugicm, stąd też inbred jest
tam wyraźniejszym, aniżeli w innych krajach. Skutki tego inbred’u
są niewątpliwie szkodliwymi dla oddechu, ustroju zewnętrznego
i temperamentu, odświeżenie zatem krwi, w ten sposób jak wyżej
powiedziano, mogłoby się znacznie przyczynić do zapobieżenia złemu.
Warunki niezwykle korzystne, w jakich hodują się konie pełnej
krwi w Australii, gdzie klimat tak jest umiarkowanym, wskazują
na kraj ten, jako bardziej jeszcze w tym celu odpowiedni niż
Ameryka.
W przeważnej części stad australskich, źrebaki przez kilka
tylko dni, po przyjściu na świat, pozostają razem z matkami w ob
szernych boksach, poczem zaraz przeprowadza się je do mniejszych
zagród, a przed odłączeniem bardzo rzadko noc pod dachem spę
dzają. Po odłączeniu znajdują się ciągle pod gołem niebem, w gro
madkach od sześciu do dwunastu, co zależy od wielkości zagród;
pod dachem zaś tylko podczas zimy i w bardzo wczesnej wiośnie.
Z postępem lata dzieje się wprost przeciwnie; dopóki słońce za
nadto przypieka, pozostają w boksach, na noc zaś idą na dwór.
Robi się to z dwóch powodów: najpierw dla uniknięcia rojów much,
a potem, aby słońce nie przepaliło skóry, a sierści nie pozbawiło
gładkości. Przytem jednak mają zawsze sposobność do ruchu, przez
co wzmacniają się kości i muskały, a rozwija zdrowie w zwie
rzęciu, sprężystość w nogach, zdrowy oddech — co wszystko nadaje się doskonale dla krzyżowania z koniem angielskim, wyhodo
wanym w warunkach mniej pomyślnych. Przy tern wszystkiem
jednakże odświeżenie krwi nic byłoby zbyt wiclkicm, dokładne
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bowiem zbadanie rodowodów obudwóch hodowli, wykaże w szóstem, siódmem, lub ósmem pokoleniu wstecz, zupełnie tych samych
a wspólnych przodków. Co zatem istotnie byłoby do życzenia, to
całkowite odświeżenie krwi, a jedynem źródłem, z któregoby to
uzyskać można, jest Arabia. Przez użycie go w tym celu osią
gnęłoby się przeróżne korzyści, pomiędzy niemi zaś na pierwszem
miejscu położyć można: zwięzłość kości, dobre kopyto, zdrowa
konstytucya, dobry temperament i pozbycie się roarerów. Przema
wiając jednak za użyciem arabów, czynię to z zastrzeżeniem, t. j.
aby wybrać do tego tylko konie najlepszej budowy i sprawdzonej
na torze dzielności.
Nazwą mnie może teoretykiem, albo czcmś gorszeni za to,
że wierzę, iż w takim razie w następneni pokoleniu, po pierwszem
krzyżowaniu, przywrócić można dzisiejszą szybkość i wytrzymałość
konia angielskiego — i że potem wytrzymałość ta jeszcze więcej
wzrastać będzie. Faktem jest, że doświadczenie to zrobiono w Au
stralii ze skutkiem jak najlepszym. Na dowód wymienię tak wy
sokiej klasy konie, jak np.: Loup-Garou po Lord of Luine (imp.)
od Hebe, po Majus (imp.) od Lallah Bookli po Satellite (importo
wanym arabie). Loup Garou wygrał australski Jockey-Club-Derby
w Sydney i Yictoria-Derby w Melbourne. Był to ogier 16-tej
miary, a posiadał nadzwyczajną szybkość. W sezonie 1893 wy
grał A. J. C. Derby Trenchant po Trentoriw od Bridesmaid, po
la^ewdon’ie od Esperance, po Glaucus (importowanym arabie).
Satellite i Glaucus wykazywali obydwaj doskonałą formę w Indyach, a wielu bezpośrednich już potomków Glaucus'ii biegało do
brze, jak np. Peter Fin. Nic jest to wcale wyjątkiem. Klacz
Folly, po Grandmaster, od Sweetlips po Shangai, arabie importo
wanym, była nader szybką i wygrała niejeden bieg w dobrem
towarzystwie. Esperance (S) (matka Trenchant'po Glaucus (ara
bie) wyjątkowej była szybkości i wiele biegów wygrała. Banshee,
po Glaucus, dał kilka wybornych koni, jak wykaże spis następu
jący: Pióra, która wygrała bieg dla dwulatków Clarence River
Produce Stakes; Bulgimlmr, koń pierwszej klasy (po imp. Pitsford'zAe), pobił znanego Barl)'&, dalej wygrał bieg półtora-milowy
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(2400 mtr.), a także wygrał kilka dużych handicapów pod wy
soką wagą; Bouquet1 po Middlesen (imp.) nader szybka klacz;
inny znów z potomków Bansliee, mianowicie Banagher po Kelpie
(imp.) odznaczył się na torze; wyższy od wymienionych dotąd,
a także z krzyżowania po arabie wyszły ogier, był Dagworth, po
Katómdon, od Nutcut, po (imp.) Pitsford od Amber, po Glaucus.
Dagworth wygrał Ilawkesbury-llandicap i przyszedł głowa w głowę
w Randwick-Platc (trzy mile = 4800 mtr.) z Beprieue, najlep
szym koniem swego roku. Tym sposobem, myślę, dosyć przyto
czyłem przykładów, że krzyżowanie arabów z angielskieini kla
czami okazało się w Australii nader korzystnem; hodowcy zatem
angielscy obawiać się nie potrzebują, żeby po przemożcniu pierw
szego wpływu, szybkość i wytrzymałość coś na tern stracić miały.
W Anglii samej zresztą, podczas ostatniego Goodwood-meeting’u
przykład mamy, żc potomek w drugiem pokoleniu od klaczy arab
skiej (importów, przez p. Wilfrcd Blunfa z Crabet-Park) wygrał
bieg w dobrem towarzystwie. Ogier ten, Alfragan, był chowu lorda
Bradforfa i biegał pod jego nazwiskiem; pochodzi po Cliippendale,
od klaczy po Bend-Or, od Basilisk.
Zresztą można się zwrócić po dowody w tej mierze do I-go
tomu „G. S. B.“, aby dziesiątki znaleść przykładów, że konie
w pierwszem i drągiem pokoleniu, od wschodnich przodków pocho
dzące, okazały się championami swego czasu. Matćhem był po
Cade, synu Godolpliin Barb'&\ Eclipse był od kl. Spiletta, po Begulus^e, synu Godolpliin Ba/rbK Prędsze rezultaty osiągnąć można,
jeśli, jak w Australii, pierwszeństwo danem będzie ogierom arab
skim przed klaczami, chociaż wpływ tych ostatnich mógłby być
trwalszym, przypuszczając oczywiście, że wybierane będą klacze
najwybitniejszej doskonałości i najwyższej kasty. Gdyby hodowcy
chcicli iść za przykładem Lorda Bradforfa, to potomkowie impor
towanych klaczy w Crabbet-Park odpowiadaliby pod każdym wzglę
dem tym wymaganiom.

BoberTeam - 2019

R. XVI. O przyrodzonem prawie rodzajów

251

To i owo o ludziach i koniach.

W języku sportowym prawdziwszego niema przysłowia, jak:
„they gallop in all shapes“ — co znaczy: „biegają w każdej forinie“. Przywodzi mi to na pamięć, żem widział na małym torze
w New-South-Wales wałacha, który wygrał bieg, choć jedną nogę
przednią miał śmiesznie zdeformowaną. Złamał ją prawdopodobnie
za młodu w kolanie, druga bowiem dobra była i zdrowa. Uszko
dzona noga tak odstawała niżej kolana, że choć obie nogi schodziły
się w kolanach ze sobą do tego stopnia, że zawsze były pora
nione, to jednak przednie kopyta odległe były od siebie, w pozycyi stojącej, najmniej na 18 cali. Z tern wszystkicni wykazywał
wałach dobrą formę sprzedażną i mógł istotnie zaciekawić, czego
byłby w stanie dokazać, gdyby miał obie nogi przednie jak na
leży. Zagadką było dla mnie, jakim sposobem koń taki mógł bie
gać, nic pokaleczywszy się, ani też nic pokaleczywszy którego
ze swych przeciwników. Trzy, najwięcej cztery, widziałem w ży
ciu konie wysokiej klasy, a z pałaszewatemi nogami zadniemi.
Jednym z nich był The Bcurb, wyhodowany przez p. John Lec,
a na torze eksploatowany przez starego John Tait’a; później był
w stadzie p. Uh. Raynolds’a. Ten sam błąd w budowie mieli
i potomkowie jego, nic posiadali jednak ani tak pięknego, jak on,
zadu, ani krzyża tak krótkiego — przymioty, dzięki którym wy
grał Sydney Cup (^3200 mtr.) przeciw spółzawodnikom pierwszej
klasy, niosąc 10 st. 8 fnt. (— 67 kilogr.). Pałaszowatc nogi są
dlatego przeszkodą, ponieważ w galopie dają za silne pchnięcie
i zbytnią długość w akcyi, tak, że bez niezwykłej siły w zadzie,
do wykonania tej extra-pracy potrzebnej, koń męczy się i nóg
dostatecznie pod sobą nic zbiera. Spostrzeżenie to zrobiłem po raz
pierwszy przed laty trzydziestu na jednym z mniejszych wyścigów
w New-South-Wales. Przypatrywałem się, wraz z pewnym dobrym
znawcą koni i wyścigów, jak siodłano konie do Maidcu-Plate, na
który założyłem się wpierw na pewnego syna Pidsford\\ (imp.).
Mój znajomy przestrzegał mnie, że przegram zakład, ponie
waż ogier ma nadto pałaszowatc nogi zadnie, ustanie więc pod
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górę i na pół mili przed metą już będzie pobitym. Nie dzieliłem
tego zapatrywania i zakładu nie cofnąłem. Kiedy konie ukazały
się na szczycie niezbyt zresztą stromego pagórka, a mój ogier
zaczął istotnie słabnąć, rzeki mój znajomy z lekkim przekąsem:
„widzisz pan — tak jest, jak mówiłem, obwisły mu zadnie nogi,
jak u kaczki“. Rzeczywiście mój ogier ledwo wchodził w dystans,
kiedy zwycięzca mijał metę. Nigdy zresztą nie wygrał biegu po
nad 1600 metrów, chyba w najlepszej (tip top) kondycyi i w razie,
jeśli spółzawodnicy nie byli tip top. Maxim po Musąuet, hodowany
w Nowej Zelandyi, a wysłany później do stada Dcl Paso w Ka
lifornii, był drugim takim z nogami pałaszowatemi, posiadał za to
jednak zad, jak u ciężarowego konia; w takim zaś wypadku za
krzywiona noga, oczywiście przy dobrej kondycyi, ma się tak do
prostej, jak większe koło obrotowe do mniejszego. W każdym je
dnak razie doświadczenie poucza, że: (w dobrej czy złej kondycyi,
pod znaczniejszą lub mniejszą wagą) noga zadnia, im prostsza,
tern jest, lepsza, z zastrzeżeniem jednak, że nic psuje budowy
krzyża, a pozostawia miejsce i swobodę dla t. zw. Achillesowego
ścięgna. Jasnem jest, że koń z prostą nogą, który tak stoi, żc
zadnie kopyto wychodzi troszkę przed linię, wyciągniętą prosto
padle od jabłka kolanowego do ziemi, może się dobrze rozciągać
i siłę dłużej zachować, aniżeli inny, gorzej uposażony i z pałaszowatemi nogami.
Ormonde i Carbine (Austr.) są wzorem najlepszego sformowa
nia nóg zadnich, do biegu sposobnych. Przed wielu laty przypomi
nani sobie wyścigi w Annindalc (N. S. W.). Harkaway, chowu braci
Wyndham w Bukulla, wygrywał wszystkie biegi i to pod znaczną
wagą. W czasie tym miał już szesnaście lat. Jako młodego ogiera
podarował go p. Wyndham swemu staremu słudze, nazw. Bowly,
który go trenował w sposób nader pierwotny, a jednak wygrywał
nim wiele biegów. Harkaway miał przyzwyczajenie zrzucać z siebie
starego Bowly, jeśli ten za wiele od niego wymagał. Bowly, co
prawda, był już za starym i za ciężkim, by sprostać takiemu za
daniu; wynalazł więc coś nowego, mianowicie wyścigi starego siwosza z psem z rasy zw. Kanguru. Nie miałem szczęścia przypa
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trywać się temu przedstawieniu, zapewniono mnie jednak, że było
to warte widzenia, jak pies ścigał się z koniem, a stary Bowly
siedział na wysokim pieńku, mierząc czas na swym starym sre
brnym zegarku. Ogier dostał martwej kości nad pęcinami, skutkiem
czego przez kilka lat nie był trenowanym, aż wkońcu, jako sze
snastoletni, stanął do wymienionego wyżej wyścigu w Armindalc.
Wyglądał tak aż do śmieszności zniszczony, żem nie zakładał się
na niego przed tygodniem wpierw, w miejscowości o 60 mil stamtąd
odległej, przez co byłem więcej stratny, aniżelim się sam przed
sobą przyznawał. Nauczony doświadczeniem, odbiłem się z zyskiem
w Armindalc, gdzie llarkaway pobił wszystkich, jak chciał. Miał
on najprostsze nogi zadnie, jakie kiedykolwiek u konia wyścigo
wego widziałem. Po wielkim handicapie poszedłem go oglądać
z lekarzem obwodowym Dr. Wesfcrn. Lekarz, jeden z najmilszych
sportmanów, jakiego znałem, miał zarazem wyrobiony sąd o koniach,
choć niekiedy bywał szorstkim nieco. Obmacawszy ręką naroście
na kostkach u konia, rzekł, tajemniczo głową kiwając: ,,Niech
mnie dyabli wezmą, jeśli Cheeseborougli nie miał racyi“. Tenże
Cheeseborougli zwykł był mawiać, że naroście na kostkach służą
niekiedy jako podpory. „Tak, panie łaskawy, jako podpory44 —
powtarzał doktór. Za młodych lat trzymał zwykle Dr West dość
znaczną stajnię wyścigową i wygrywał dużo biegów. A że to, jak
ojciec, tak i syn, więc najstarszy z jego chłopaków, na którego
wołano Jolinny, okazywał zdolność do wyścigów i często koni oj
cowych dosiadał. Stary zaś tak był rozdrażnionym, że nie mógł
spokojnie patrzeć na wyścigi, chronił się więc zazwyczaj do budek,
tymczasowo na placu postawionych, gdzie go przyjaciele o wyniku
informowali. Dawało to oczywiście sposobność do fars. Raz, pa
miętam, biegał Jolinny w trzymilowym wyścigu na koniu ojcow
skim Tromby, a miał polecone, żeby trzymał konia, czyli „jechał
na czekanie44. Wtedy podszedł ktoś do budki i na zapytanie, co
się dzieje, odpowiedział: „Jolinny prowadzi bieg na dwadzieścia
długości przed drugimi44. Na to stary kląć zaczął staszliwie, wyjmo
wał mokrą chustkę z kieszeni i zaczynał chlastać się nią po gło
wie, prawdopodobnie aby nie dostać apoplcksyi.
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Przed kilkoma laty pismo „Rapier“ w swych ciekawych i pou
czających zapiskach cyrkularnych podało własne i obce poglądy
na przymioty, dające koniowi przewagę na torzc błotnistym i grzązkim. W krajach dżdżystych jak Anglia i Ameryka, (Australia
mniej) obfitą jest sposobność do badania warunków odnośnych.
Myślę jednak, że uwagi w tej mierze, zaczerpnięte z doświadcze
nia człowieka, który patrzał tylokrotnie na wyścigi wszystkich tych
trzech krajów, rzucić mogą jeszcze nieco więcej światła na tę
sprawę. Zdolność biegania po grząskim torze nie wypływa konie
cznie z większej, lub mniejszej dozy dzielności i serca u konia.
Zwycięzca w dwóch Derby w Australii, mianow. Camoóla, po
Chester, został w r. 1893 w wyścigu V. R. C. Leger na torze
ślizkim i grzązkim sromotnie pobitym przez Culloderiti i inne ko
nie, a przyszedł do mety zupełnie wyczerpany. Koń miał akcyę
długą i nizką. W kilka dni potem na torzc suchym i twardym
ten sam koń biegał w wyścigu „Champion44 (trzy mile), mając
przeciw sobie zwycięzcę w Leger i dwa inne australskic konie,
znane z wytrzymałości, t. j. rortsea i Admirał'ii — i wygrał bieg
z łatwością. Wykazuje to, że powodem przegrania Leger nic był
brak wytrzymałości, ale niemożność biegania po błocie bez poślizgiwania się. Zawiozłem swego czasu do San Francisco ogiera
Stromboli (Derby), syna Chester & i wypuściłem go tam w dzier
żawę na karyerę wyścigową. Na torzc suchym był prawie nie do
pobicia; na błotnistym pobić go mógł pierwszy lepszy koń sprze
dażny. Akcyę miał niezwykle długą, a kopyta nieco szerokie i pła
skie. Sposobność zaś miał dobrą w San Francisco, aby się zapo
znać z błotnistym gruntem, tor bowiem tamtejszy, gdzie w sezonie
wyścigowym na sześć miesięcy pięć jest deszczowych, przedstawia
się jako jezioro błotniste z grzązką gliną. Dwuletni „Crack44, mia
nowicie Lucky T)oy (po Dareóm’ie), własność p. S. J. Reed'a z Pasediny, wygrał wszystkie wyścigi, w których brał udział, za każdym
razem jednakże teren był błotnisty. Biegał później w Chicago na
suchym torze, lecz z rezultatem miernym. Budowę i akcyę po
siada, mojem zdaniem, jak należy. Zadnia noga jest prosta, akcya krótka,
zwarta, trochę może nierówna, a kopyta ma niewielkie, pod spo-

BoberTeam - 2019

li. XVI. O przyrodzonem prawie rodzajów.

255

dcm wklęsłe, przez co nic poślizguje się. Wildwootl (po Wildidle),
z tym samym charakterem akcyi i z podobncmi kopytami, był poprostu niezwyciężonym na błotnistym terenie, nawet pod znaczną
wagą; i ten jednak w Chicago na suchym torze miernym się tylko
okazał. Wiele tiyer’ów w San Francisco wygrywało tylko na bło
tnistym torzc; zdolność jednak przemożenia takiego toru idzie czę
sto w parze z wytrzymałością. Po roku 1870-tym nabyłem w Bukulla ciemnogniadego ogiera, którego później nazywano Cyćlone
(po Kelpie). W Bukulla znajdują się konie w bardzo obszernych
zagrodach, gdzie biegają sobie swobodnie; kiedy więc przepędzano
w dobrym galopie całe stado, z pięćdziesięciu może sztuk złożone
(klacze, roczniaki i źrebaki razem), wpadł mi w oko młody, ciemno-gniady ogier, który biegł naprzód przed wszystkiemi, i to
z nadzwyczajną lekkością, pomimo głębokiego błota. Na zapytanie
objaśnił mnie p. li. Wyndham, że jest to ogier po Kelpie od Clifton Lass. Posunąwszy się dalej w środek zagrodzenia, zobaczy
liśmy, że z koni lał się pot po czteromiłowym galopie w czarncm
błocie. Kiedyśmy podeszli do stada na jakie dwadzieścia kroków,
przyszedł do nas ten sam ciemnogniady ogier, a przyszedł wolnym
krokiem, jakby namyślając się, choć nie był zmęczony, ob wąchał
brodę mego towarzysza, i pobiegł napowrót do stada. Te dwa
szczegóły przekonały mnie o jego dzielności, tak dalece, żem go
nabył, dając mu pierwszeństwo przed wieloma lepszymi z pozoru.
Istotnie, był on zbudowany tak lekko, że się ze mnie śmiano,
a jeden ze znawców powiedział nawet, że „zje swój własny kape
lusz, jeśli ja z takiego pająka konia się doczekam1*.
Pomimo to rozwinął się na jednego z lepszych koni w No
wej Anglii na dystansie jednej, dwóch i trzech mil. Miał kopyta
od spodu wklęsłe, akcyę nieco wysoką, a nogi zadnie proste; nic
widziałem nigdy lepszego konia na grzązkini torze. W Armindale
do trzymilowego biegu handikapowego przeznaczono dla niego wagę
9 st. 7 th. (= 60 klg.), podczas kiedy Tommy Dodd (także po
Kelpie), zwycięzca w trzech Maiden-Plates, o rok młodszy, nieść
miał 8 stone i 6 fri. (= 53 l/2 klg.).
Pan J. J. R. Gibson, właściciel tego ostatniego, proponował
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memu spólnikowi (p. Andersonowi) i mnie zakład, trzymając
przeciw Cyclone; odmówiliśmy jednakże, ze względu na doskonałą
kondycyę lommy DodćTa, jak i na to, że wygrał był ostatnio
kilka wyścigów jeden po drugim. Wieczorem przed dniem wyści
gów, kiedyśmy spożywali kolacyę, spadł rzęsisty deszcz; nic pa
miętam przyjemniejszej dla mego ucha muzyki, jak szum tego
deszczu. Zanim rozeszliśmy się na spoczynek, właściciel Tommy
Doddfa, zważywszy na deszcz, tak spokorniał, że cliciał założyć
się o 30 przeciw 10 tht., że jego koń nic będzie zdystansowany.
Przed biegiem prosiliśmy jednego ze Stewartów, aby udał się do
słupa dystansowego — i rzeczywiście Tommy Dodd i jeszcze jeden
koń zostały zdystansowane. Cyclone wygrał lekko, choć był naj
mniejszym koniem na całym torze pomiędzy dwunastoma spółzawodnikami, a niósł jedną stonę więcej, aniżeli drugi najbliższy.
Zdolności i temperament koński można tak samo z fizyonomii
jego wyczytać, jak u człowieka i nieledwie po tych samych ozna
kach. Człowiek z nosem rzymskim, o typie podobnym np. do
Duc’a Wellington’a, uważany być może za męża energii i siły,
który pochodnię wojny zapalić jest gotów, albo w zaciętej dyskusyi zwalczać przeciwnika — tak i koń-garbonos ma usposobienie
waleczne i ciągnie nieraz szalenie. Wygląd taki najbardziej mi się
podoba u koni, używanych do Steeple-cliase’ów, świadczy bowiem
o odwadze; koń-garbonos nie odmówi skoku. Kontrastem ostatniego
jest koń o wielkiem oku, o nosie prostym i wypukłą kością po
między oczyma. Taki więcej bywa wrażliwym, a także niepe
wnym; oczy wielkie zdają się powiększać dlań wymiary prze
szkód, tak, że co chwila wyłamać iest. gotów. Gruba, krótko zao
krąglona, a muskularna szyja jest zwykle oznaką wytrzymałości —
zresztą nietylko u wyścigowego konia, ale także u huntera lub liackney’a; koń taki rzadko ciągnie. U dobrych steeplechaserów znajdziemy zwykle swobodę w zadzie, a dobrze zaokrąglone żebra
tylne. Zad taki daje łatwość ruchu i pożądaną gibkość do brania
dużych przeszkód, z warunkiem jednakże, żeby zad był silnym
i muskularnym, a kolana delikatnie ku przodowi zaokrąglone, co
przy spadaniu na nogi po skoku, sprężystość nadaje. Kolana wklę
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słe (jak u cieląt), rzadko spotyka się u pierwszorzędnych stccplecliase’rów, natomiast zdarzają się często u koni do wyścigów
płaskich, szczególnie u flyer’ów. Nic mnie gorzej nie usposabia
dla ogiera, jak to, jeśli dla rozpoznania płci, schylać się trzeba.
Jest to zazwyczaj oznaką braku dobrej konstytucyi i wytrzy
małości. Nie widziałem też nigdy konia pierwszej klasy, bez piersi
głębokiej, co oznacza siłę i wytrzymałość. Przy wyborze rocznia
ków na licytacyi (zgadzam się w tej mierze zupełnie ze zdaniem
p. Egcrton- Warburtona) dużo można spostrzedz u konia z jogo
ruchu w stępie. Niełatwo to każdy zrozumie, ale tak jest, że ogier,
który ma kiedyś dobrze biegać, ma już i stępa konia wyścigowego
i wykręca silnie na zewnątrz zadnie nogi, pokazując, żc są mu
skularne, ślad zaś zadniego kopyta (zawsze w stępie) powinien,
bez wysiłku, o dobrą stopę chwytać przed śladem przedniego ko
pyta. Zad, od góry aż do wgięcia przy krzyżu, leżeć powinien
stanowczo wyżej od kłęba, co świadczy o szybkości, a także o zdol
ności noszenia znacznej wagi. Uda zaokrąglone być mają musku
larnie, krzyż krótki i noga wysoka; kości grube, a szczególnie
kolana. Ani zadnie kolana, ani przednie za wysoko być nie powinny;
jakkolwiek pod tym względem bywają konie pierwszej ldasy, zbu
dowane inaczej. Szerokość w kolanach, widziana z tyłu, lepsze
daje pojęcie o przyszłej lniarzc, jakiej koń po wyrośnięciu dosięgnie,
aniżeli jakakolwiek inna część ciała. Szczegół ten bardzo wyra
źnym jest, w rodzinie Melbourne'Wiele z naszych najwytrzy
malszych koni widziałem lekkich w mięsie i nic bardzo muskular
nych. Kiedym po raz pierwszy oglądał Australian Peer\ po na
byciu go przez zmarłego Williama Gannon, było to może na miesiąc
przed Randwick - mceting, w Sydney, gdzie wszystkich wprawił
w podziw swem lckkiem zwycięstwem nad niezwyciężonym dotąd
2'hto^em, w trzymilowym biegu. 1\ Gannon prosił mnie, bym
poszedł z nim do stajni i ogiera zobaczył. Jako trzylatek miał
jeszcze nie bardzo rozwinięty zad, jak na konia w dobrej zresztą
kondycyi. Rzekłem więc do właściciela: ,,o jcdnein musi pan być
przekonany, że nabyłeś pan pierwszorzędnego steyer’a, tak co do
pochodzenia jak i budowy; niema na sobie niepotrzebnego mięsa
17
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i biegać powinien choćby przez cały dzień?. Nie dostawszy odpo
wiedzi, porzuciłem ten przedmiot rozmowy, ale nabyłem pewności
co do rezultatu przyszłego biegu; lecz nie można być niczego pe
wnym, gdyż, jak wspomnieliśmy, „biegają w każdej formic“...
Musguet, jeden z najlepszych steyerów, miał zad, jak u konia
ciężarowego, a kark, jak u byka. W stadzie miał duże powodze
nie, chociaż, jak to się zdarza u wielu ogierów, nie mających
w sobie krwi Birdcatclier’*, a wyhodowanych zbyt silnie na Touclistone\ Melbourne^ i Pantaloon u, że wszyscy prawie jego potom
kowie mają bardzo złe nogi, skutkiem czego nie wytrzymują zwykle
trening u, mianowicie, jeśli są spokrewnione z I^ishermariem. Wy
jątek stanowił Irenton, choć miał takie krzywe i podejrzane stawy
skokowe, żem radził nabywcy p. W. Cooper’owi, aby go nie odbierał,
zanim go weterynarz nie zbada.
Mówiąc o trenerach, przychodzi także na myśl przedmiot sa
mej jazdy na wyścigach. Uderzyła mnie raz uwaga, wyczytana
w pewnej amerykańskiej gazecie, podająca rozmowę z tamtejszym
głośnym jockejcm, nazwiskiem Taral. Jest on zdania, żc jockcj po
winien się w galopie jak najdalej naprzód podać. „Weź krótko
cugle i siądź mu za uszami11... lub coś w tym rodzaju, była jego
rada. Istotnie, jockeje amerykańscy jeżdżą w tym stylu, z nogami
przed siodłem i siedząc na wysokości łopatek. Co do mnie, zdaje
mi się, że i w tym razie należy się trzymać pośredniej drogi.
Pisałem kiedyś w korespondencyi z Anglii do australskicli pism,
że mi się wśród tylu jockejów, jakich widziałem, najlepiej Archer
podobał, ponieważ zdawał sic stać w strzemionach, naprzód podany,
rzadko na siodło się opuszczając. Widzę go jeszcze jak w MiddlcPark, na Macheatli. w finislfu pod górę, jechał z cuglami podwójnie
skręconemi naokoło rąk, opartych mocno na kłębie, aby tym spo
sobem część swego ciężaru z zadu i krzyża naprzód przenieść.
Znałem też dobrze jednego czy dwóch jeźdźców-amatorów w NewSouth-Wales, którzy wedle tej metody jeździli, mianowicie zmarły
P. W. Anderson, który więcej przy ostatnich skokach ze zmęczo
nego konia wydobył, niż ktokolwiek inny.
Długi a nizki typ konia wyścigowego, zginął nicpowrotnie,
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podobnie jak i system jazdy słynnego Chifney’a (Chifney rusli).
Ta dawna metoda jazdy u jockejów, którzy w finislru podawali
się w tył, przemawia silnie za dobrocią konia, tak jeżdżonego,
a zarazem świadczy o przewrotności mody, sprzeciwiającej się wszel
kim zasadom nauki — chyba, że to miało miejsce przy zjeżdżaniu
ze stromej pochyłości. Z tern wszystkiem, prawdziwie dobrzy jeźdźcy
zastosują się instyktowo do sposobu, do chodu i do ogólnej akcyi
swego konia, a także do pochylenia w górę albo na dół toru, na
którym jadą. Każdy, kto jeździł konno za psami, wic instynkto
wnie, że przy jeździe prosto na przeszkodę, koń odsądzi się do
skoku albo za daleko, albo za blizko przed nią; należy więc zde
cydować się w ostatniej chwili, aby się podać nieco na prawo,
albo na lewo i tym sposobem oszczędzić koniowi myślenia o tern
(niektóre zaś konie myśleć nie clicą). Słowem, dobry jeździec pozostaje zawsze w zgodzie z koniem i to jest właśnie istotną ta
jemnicą powodzenia jockeja. Temperament zły, o którym się mówi
u konia wyścigowego, pochodzi przeważnie z przeciwieństwa natury
pomiędzy nim a jeźdźcem. Innym znów powodem oporności tempe
ramentu bywa zbyt długie czekanie przy słupie startowym. 1 )la
konia gorącego, w doskonałej kondycyi, a chciwego, by naprzód
iść, niepodobna bardziej zdradzieckiego obmyślcć planu, jak trzy
mając go pół godziny przy startowym słupie — lub nawet godzinę
i trzy kwandranse, co widziałem w Chicago w 1893 r. na wy
ścigu, który wygrał Bounćlless. Jeździec tego ogiera, jockęj Garrison, był, według mnie, jednym z większych zbrodniarzy, nic cliciał
bowiem tak długo do startu podjechać, dopóki większa część koni
nie wyczerpała się czekaniem. Takie wypadki zdarzać się będą
ciągle, dopóki maszyna do startowania ogólnie na wyścigach przyjętą
nie będzie. Dziś już znajduje zastosowanie w Australii, i to z po
wodzeniem. Zdaje mi się, że byłem pierwszym, który rzecz tę
wypracował; z okazyi zaś drukowania całej seryi artykułów o „Refor
mie turfowej“ w piśmie ,,Pastoralist“ (Sydney) miałem w pogotowiu
model tej maszyny, który chciałcm publikować; wydawca jednak
przekonał mnie, że powinienem wpierw uzyskać patent na nią.
Podzieliłem się tą myślą z pewnym architektą, który polecił je17*
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dnemu ze swych pomocników, aby opracował szczegóły. Za pociąnięciem guzika, lub opuszczeniem ciężarka, podnosi się w górę
siatka z drutu lub sznurów pleciona, otwierając tor. Niebawem
doczekamy się zapewne, że po wewnętrznej stronie każdego toru
chodzić będzie kolejka elektryczna z jednym wygodnym wagonem.
Dziś bowiem steward na wyścigu jest po prostu słomianym czło
wiekiem, nie widzącym nic, albo bardzo niewiele, aż do finish’u,
a więc niemogącym kontrolować wszelkich oszustw podczas biegu,
zdarzających się przy każdych wyścigach. Działałoby to moralnie
na jockeja, gdyby czuł o dwadzieścia kroków od siebie urzędnika,
jadącego prawic obok, a więc mogącego kontrolować wszelkie
niedozwolone manewry.
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Uwagi ogólne.
Po pierwsze — że z liczby, mniej-więcej, stu klaczy ory
ginalnych, będących podstawą angielskiej hodowli czystej krwi,
około piędzicsiąt tylko utrzymało się w potomstwie do dziś dnia.
Po drugie — że z rodzin, które utrzymały się dotąd, nie
więcej, jak dwadzieścia, wybitną grają rolę w rodowodach spółczesnych, a tylko dziewięć lub dziesięć z nich zdają się być nicodzownemi w każdym rodowodzie konia pierwszej klasy.
Po trzecie — że potomkowie trzech rodzin 1, 2, 3, co
do zwycięstw w angielskich biegach klasycznych: Derby, Oaks
i Leger stoją sobie na równi; a także, że trzy te rodziny, wraz
z 4 i 5, są przedstawicielkami żywiołu Bunning (zdolności wyś
cigowej) i siły żywotnej w rodowodzie; nic mają one jednak po
wodzenia, jako linie Sire (wyjątek No 3); takiemi zaś są jedynie
linie: 3, 8, 11, 12 i 14.
Po czwarte — że ani jeden ogier nie odznaczył się jako
reproduktor, jeśli nie pochodził albo wprost od rodzin 3, 8, 11,
12 i 14, albo nie wykazywał silnego inbred’u przynajmniej na
jedną z nich. Jeśli zaś od zasady tej znajdzie się wyjątek, jak
na przykładzie BlacklocWa., to ogier powodzenie mieć będzie w ta
kim jedynie razie, jeśli klacze, z nim łączone, wykazują silny
zapas krwi Sire.
Po piąte — że nie znajdziemy ani jednego rodowodu znako
mitego konia chwili obecnej, w którymby nie było kilku linij Bunnig i Sire w trzech najbliższych pokoleniach przodków.
Po szóste — żc wybitne ogiery hodować można, doprowa
dzając do reproduktora klacze, mające obfity zasób najlepszej jego
krwi, znajdującej się w rodowodzie po stronie jego matki; prze
ciwnie postępować należy, chcąc hodować dobre klacze.
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Po siódme — że z mnóstwa przykładów widać jasno, iż
reproduktory, wyhodowane z połączeń stosunkowo niepokrewnycli
(outbred), są lepszymi od takich, które posiadają inbred; dla kla
czy warunki są odwrotne, czego przyczyny w tom szukać należy,
że w stanie dzikim tabuny końskie wykazują, naturalnym biegiem
rzeczy, więcej inbred'u w klaczach, aniżeli w ogierach; stąd przy
rodzone prawo kompensacyi.
Po ósme — że konie fenomenalne przeważnie wykazują
inbred, posunięty przeważnie do incestu w trzeciej, lub w czwar
tej generacyi, albo po stronie matki, albo po stronie ojca — i to
z jedną linią tej samej krwi po drugiej stronie rodowodu, tak, że
krew ta wzajemnie się utrafia.
Po dziewiąte — że jeśli pierwsze złączenie ogiera z kla
czą wyda konia pierwszej klasy, jak to wykazuje przykład Ison omy,
natenczas łączyć zaraz klacz należy przez kilka lat z ogierem,
posiadającym linie krwi całkiem przeciwne, a potem dopiero dopro
wadzić ją znów do pierwszego ogiera. W podobny sposób należa
łoby, jeśli pierwszy produkt jest tylko pięknej budowy, lecz nie
jest pierwszej klasy na torze, powtarzać to samo łączenie przez
trzy lub cztery lata po sobie, jak tego mamy przykład na Ciaróme;
zastrzegając jednakże, aby inne wyżej wymienione warunki w do
stateczny sposób były wypełnione.
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SKOROWIDZ.
NB. Liczby pochyłym drukiem oznaczają, strony, gdzie podane są, rodowody
odnośnych koni.

Abercorn 141, 162, 167.
Adventurer 170. 173.
Alexander 69.
Alfred 68.
Alice Hawthorn 168.
Anna Bella 186.
Annette 69.
Antaeus 140.
Apology 153.
Atalanta 68, 164.
Australian Peer 141, 173, 257.
Ayrshire 166.

Briseis 168.
Brutandorfa matka (Mandane) 86.
Bungebah 218.
Bustlei’ Marę 36.
Buzzard 215.
Byerly Turk 147, 177.
Byerly Turk Marę 45.

Bal-Gal 153, 174.
Barb Marę (matka Doodswortha) 53.
Barcaldine 160.
Battaglia 75.
Beauclerc 168.
Belgrade Turę Marę 49.
Belshazzar’a matka (Manuella) 86.
Bendigo 161, 192.
Bend Or 101.
Betty Leeds 183.
Birdcatcher 161.
Blacklock 83, 84, 86, 160, 168, 172, 181,
232.
Black Legged Royal Marc 36.
Blair Athol 168, 233.
Bonny Black 55.
Boston 131, 189, 193.
Bosworth 165.
Bourton’s Barb Marę 31.
Bribery (mat. St. Albans’a) 98.
Bridesmaid 162.
Bridget 67.
Brimmer Marę 51.

Calash 67.
Caller Ou 168.
Calypso 190.
Cambuscan 232.
Camoola 167.
Canezou 174.
Cantiniere 153.
Cap-a-pie 114.
Carbine 124, 160, 233, 252.
Carlyon 167.
Cassandra 116, 119.
Castrel 214.
Celerrima 75.
Chester 8', 76, 164, 233.
Cinnamon 163.
Clemence 101.
Clockfast 189.
Cocoanut 223.
Coelia 67.
Common 106, 233.
Conductor 68.
Craigh Millar 165.
Cranbrook 118, 167.
Crucible (mat. Sorcerer’a) 105.
Cyclone 255.

Dagworth 250.
Darebin 138, 141, 168.
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Darley Arabian 143, 144, 145, 146, 177.
Davill’s Old Woodcock 47.
Dick Bourton’s Marę 53.
Dixianne 138.
Domino 188, 201.
Doncaster’a matka (Marigold) 99.
Donovan 166, 203.
Don Quixote 69.
Dr. Hasbrouck 139, 194.
Dreanought 167.
Duc of Magenta 134.
Dutch Oven 174.

Eclipse 7, 40, 63, 64, 112, 177, 184, 191.
Edith 187.
Emilius 177, 232.
Emperor of Norfolk 226.
Enquirer 190.
Evergreen 6*7.
Faith 67.
Favonius 233.
Ferina 152.
Feu de Joie 175.
Firenze 180.
Fireworks 156.
Fisherman 128.
Flatcatcher 232.
Florida 181.
Flying Childers 183, 184, 202.
Foshall 119, 120, 197.
Frenzy 69.

Gallopade 135.
Galopin 87, 202.
Gascoignes Foreign Horse 47.
Giantess 68.
Giuccioli 93.
Gladiateur 9, 74, 185.
Glaucus 249.
Glencoe 187.
Godolpliin Barb 148, 177.
Goldfield 168.
Goldfinger 71.
Gover Stallion 38.
Grand Flaneur 118.
Grasshopper Marę 55.
Grinstead 137.

Hamlet 165.

Harry Basset 137.
Harkaway 232, 252.
Ilasty Girl 161.
Ilelmsley Turk Marę 50.
Hermit 233.
Highflyer 67.
Hilarious 157.
Honeycomb Punch (siostra) 53.
Horatio 165.
Huttons Spot 44.
Idalia 227.
Iroguois 110, 233.
Isinglas 106, 165.
Isola Bella 212.
Isonomy 8, 80, 107, 164, 168, 170, 232.

Jannette 175.
Joe Andrews 69.
Jongleur 154.
Kapunga 132.
Kelpie 156, 170, 244, 255.
Kettledrum 167.
King Alfonso 119.
Kincsem 149.
King Fergus 69.
King Herod 7, 63, 65, 67, 184.
Kingston 132, 233.
King Tom 114, 178, 232.
Kitty Fisher 189, 193.
Klacz po Bustler 54.
Klacz po Curvin’s Bay Barb 51-.
Klacz po Duc de Chartres Hawker 52.
Klacz po Hautboy 53.
Klacz po Meilin (matka kl. po Darley
Arabian) 51.
Klacz po Place’s White Turk 52.

Lady Chester 118.
La Fleche 165.
Lamplighter 130.
Lanercost 232.
Laura 69, 172.
Layton Barb Marę 34.
Leamington 109, 187, 191, 233.
Lecompte 135.
Lexington 133, 155, 187, 191, 232.
Lily Agnes 102.
Little Lady 150.
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Skorowidz.

Orme 105, 233.
Ormonde 45, 49, 100, 103, 104, 199, 252.
0rville 173, 177.

Lord Clifden 164, 233.
Lord Lyon 81, 168.
Lou Lanier 202.
Loup Garou 249.
Loyalty 167.
Lurline 175.

Macaroni 233.
Maggie B. B. 110.
Maiden 68.
Maid of the Oaks 67.
Malua 125, 126, 156.
Mandane 86.
Manuel la 86.
Marchionęss 128.
Marion 225.
Marigold (matka Doncaster’a) .9.9.
Marotte 68
Marybyrnong 212.
Massys Black Barb 35.
Ma tchem 63, 66, 68.
Matka Two True Blues, 33, 97,
Mayfly 68.
Mayoress 157.
Melody 222.
Memoir 165.
Mercury 69.
Mersey 123.
Matchem-Middleton 68.
Minting 31, 168.
Miss Hervey 6'9.
Miss West 68.
Miss Woodlbrd 179.
Monarque 186.
Moonali Barb Marę 48.
Morello 196.
Musquet 123, 159, 233.

Natural Barb Marę 52.
Natural Barb Marę (dar cesarza Maro
kańskiego) 55.
Neckergast 114.
Newminster 178.
Nordenfeldt 125.
Old Bald Peg 35.
Oldfield Marę 42.
Old Vintner Marę 37.
Old Woodcock (Old Spot) 46.
Orlando 232.

Panic 127.
Pantaloon 232.
Penelope 211, 213.
Peregrine 155.
Persephone 235.
Peter 81, 82, 202, 233.
Petrarch 170, 171.
Phaeton 119.
Phenomenon 67.
Piping Peg 50.
Placida 168.
Plaything 140.
Plenipotentiary 232.
Pocahontas 96.
Pot-8-os 69.
Pretender 151.
Priam 176.
Prince Arthur 165.
Prince Charlie 111.
Prince Rudolph 10.
Princess of Wales 42.
Progres 90.

Queen
Queen
Queen
Queen

Bertha 221.
Mab 69.
Mary 39.
of Beauty 127.

Rarety 68.
Reel 136.
Richmond 129, 165.
Rous’ Emigrant 115.
Royal Marę (Brimmer Marę) 40.
Royal Marę (Darcys White Turk) 41.
Royal Marę (matka Brimmer Marę) 55.
Royal Marę (Old Whynot) 43.
Rubens 214.
Rulcr 33.
Saint Albans 126, 233.
Saint Albans’a matka (Bribery) 98.
Saint Marguerite 106.
Saint Simon 88, 166, 178, 233.
Salina 193.
Sal tram 69.
Salvator 10, 112, 193.
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Sargeant 69.
Saunterer 222, 232.
Seabreeze 10G, 1G4, 166.
Sedbury Royal Marę 39.
Selim 214.
Sheet Anchor 186.
Silvio 1G5.
Sir Hercules 92, 108, 232.
Sir Hercules Austr. 115.
Sir Modred 120, 139, 169, 228, 233.
Sir Peter 150.
Sir Peter Teazle 155.
Soldier 69.
Snap 70.Sorcerer 104 (matka jego Crucible 105).
Spanker 183.
Spanker Marę 52.
Spanker Marę (matka klaczy Pulleine’s
Arabian) 55.
Speculum 89.
Spendthrift 131, 233.
Splendor 90.
Springfield 98, 99, (matka jego Yiridis
100) 233.
Stockwell 26, 95, 169, 212, 233.
Strathmore 202.
Stripling 44.
Stromboli 167, 202.
Sułtan 232.
Sweetbriar 194.
Sweetmeat 171.
Sylvia 130.
Tammany 111.
Teresa 68.
The Admirał 129.
The Barb 127, 251.
The Baron 94.
The Palmer 232.

|

I

The Flying Dutchman 232.
The Miner 231.
Thebais 174.
Thistle 107.
Thwaits Hun Marę 55.
Touchstone 171, 232.
Traducer 227.
Tramp 232.
TregonwelTs Natura! Barb Marę 30.
Trencliant 249.
Tren ton 124, 1G2.
Tullahoma 111.

Vedett.e 87, 232.
Velocipede 85.
Venison 232.
Viridis (mt. Spring(ield’a) 100.
Voltaire’a matka, 85.
Voltigeur 232.
Yolunteer 69.

I

Waxy 211.
Weatherbit 232.
Weazle 67.
Wheel of Fortune 151, 174.
Wellington 128, 165.
Whalebone 39, 71, 73, 77, 91, 114, 172,
211, 213.
Whisker 77, 114, 211, 213.
Wild Dayrell 58, 232.
Windhound 232.
Wisdom 203.
Woodpecker 67.
Yattendon 116, 162, 233.
Young Eclipse 69.
Young Kitty Fisher 189.
Young Marske 186.
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