
Nowe poglądy hipologów angielskich na trening 
i wyścigi koni pełnej krwi 
Stanisław Schuch

W czasopismach hipologicznych, wyścigowych, weterynaryjnych i innych, publikowanych w okresie
ostatnich  kilkunastu  lat,  w  rozważaniach,  dyskusyjnych  artykułach,  listach  do  redakcji  pism,
w sprawozdaniach z zebrań na temat hodowli koni pełnej krwi i wyścigów przewijało się tu i ówdzie
słowo deteriorated  w stosunku do rasy koni  pełnej  krwi.  Słowo deterioration  oznacza  pogorszenie,
psucie się,  a w wypowiedziach odnośnie rasy koni pełnej  krwi w niektórych wypadkach użyte było
niewątpliwie w sensie pewnej degeneracji, Jak zresztą wywnioskujemy z niektórych wypowiedzi, które
będą przytoczone poniżej.

Prawdopodobnie do wzmianek o degeneracji posłużyły obserwacje zjawisk, które z punktu widzenia
wyścigów,  a  dalej—selekcji  i  hodowli,  można  uważać  za  niepokojące.  Do  tych  należą:  osłabienie
konstytucji,  co  wyraża  się  coraz  częstszym przedwczesnym schodzeniem koni  z  toru,  zmniejszenie
odporności, co wyraża się kończeniem kariery wyścigowej nie w pełni zdrowia, łatwe rezygnowanie
z udziału w gonitwach klasycznych po wygraniu Derby, zwycięstwa w wielkich gonitwach koni hodowli
francuskiej i inne zjawiska.

Te  różne  wzmianki  i  artykuły  o  deterioration  skłoniły  redakcję  miesięcznika  Stud  and  Stable,
wydawanego  w  Londynie  i  wyróżniającego  się  wszechstronnością  treści  (hodowla,  fizjologia,
weterynaria,  wyścigi,  jeździectwo,  historia)  do  zaproszenia  dziesięciu  osób  do  udziału  w  dyskusji
i wypowiedzenia się na łamach pisma na temat: Co złego dzieje się z naszą (angielską — przyp. red.)
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hodowlą koni pełnej krwi?

Rozpisanie  takiej  ankiety  było  z  pewnością  spowodowane  coraz  częstszymi  zwycięstwami  koni
francuskich nad angielskimi w wielkich gonitwach poczynając od 1957 r.  Derby angielskie wygrały
konie  hodowli  francuskiej  czterokrotnie,  a  w  ostatnich  5  latach  Wielką  Nagrodę  Międzynarodową
w Ascot dwukrotnie wygrały konie francuskie i dwukrotnie konie amerykańskie.

Coraz  częściej  derbiści  angielscy nie  są  w stanie  powtórzyć  swego sukcesu  w Derby na  dłuższym
dystansie w St. Leger — z różnych powodów. W ostatnich 9 latach Crepello, Psidium, Larkspur nie
wytrzymały na zdrowych nogach do września, a Santa Claus, derblsta z 1964 r., był w okresie St. Leger
już  „nie  w  porządku”  i  z  powodu  twardego  toru  musiał  być  wycofany  z  tej  klasycznej  gonitwy.
Niektórzy derbiści  uczestnicząc  w St.  Leger  bywają  bez  miejsca  lub  z  miejscem,  lecz  nie  potrafią
potwierdzić  derby-klasy na  dystansie  o  ok.  600  m dłuższym.  Dla  innych  wyszukiwane  są  jesienią
gonitwy łatwiejsze,  na  krótkich  dystansach.  Trzeba  się  cofnąć  aż  do  1935 r.,  aby znaleźć  trzylatka
„trójkoronowanego”, Jakim był Bahram, zwycięzca w 2000 gw, Derby i St. Leger, zaś od tego czasu
tylko czterej derbiści angielscy potrafili zdobyć St. Leger. Są też derbiści, którzy pozostali po Derby
zdrowi i „na nogach”, lecz wycofano ich z treningu obawiając się późniejszych ewentualnych porażek,
aby  nie  zdyskredytować  ogiera,  który  przez  wygranie  Derby  robi  sobie  reklamę  jako  przyszły
reproduktor.  Jest  to  wyraźne  lekceważenie  wymogów  prawidłowej  selekcji  odnośnie  cech
o zasadniczym dla  hodowli  znaczeniu,  takich  jak  odporność,  zdrowie  i  mocny ustrój.  Jest  to  "zło"
wynikające z coraz większego skomercjalizowania hodowli oraz zanikania stadnin, których celem było
dotychczas hodowanie koni wysokiej klasy i wszechstronnie wypróbowanych, bez zysków materialnych
na pierwszym planie.

Bardzo często obsady gonitw dystansowych dla koni czteroletnich i  starszych w Anglii  (i  nie  tylko
w Anglii)  redukują się  do  minimum,  małe  pola  powodują zmniejszanie  się  obrotów totalizatora,  co
pociąga  za  sobą  obniżanie  nagród  w  tej  kategorii  gonitw,  a  tym  samym  wypaczanie  kierunków
racjonalnej selekcji.

Znamienny  pod  tym  względem  Jest  artykuł  p.t.  „Nie  dopuszczajcie  do  zaniknięcia  naszych
dystansowych gonitw pucharowych”, pióra Peter Scotta, który ukazał się w 1964 r. w Stud and Stable.
Autor  sugeruje,  że  odporność  konia  pełnej  krwi  słabnie,  skoro  —jak  widać  — trzylatki  często  nie
wytrzymują  w  pełni  zdrowia  całego  sezonu,  co  powoduje  luki  w  dystansowych  „cups”  dla  koni
starszych.

Nie świadczy korzystnie o systemie wyścigowym angielskim fakt, że wyróżniające się dwulatki rzadko
okazują się zdolne do odegrania większej roli w gonitwach klasycznych dla trzylatków albo nie potrafią
wykazać się czymkolwiek w tych gonitwach (Typhoon, Sovereign Lord) albo wygrywają tylko gonitwy
krótkodystansowe (Crecket, Floribunda), a w ogóle często kończą karierę wyścigową przedwcześnie, co
pokrywałoby się z wywodami Vickersa, o których będzie mowa poniżej.

Peter  Villet,  członek  "Komitetu  Norfolka",  zajmującego  się  podstawowymi  sprawami  wyścigów
i hodowli, w odpowiedzi na ankietę „Co jest złego w naszej hodowli?”, pisze między innymi: „angielski
system wyścigowy i hodowlany stał się w rzeczywistości anomalią. Najwyżej cenione są konie, które
jako trzylatki pokazują swą klasę na dystansie 2400 m, gdy w rzeczywistości większa część naszych
końskich „zasobów” produkuje wczesne 1 szybkie konie, zdolne do zabłyśnięcia Jako dwulatki, lecz nie
wytrzymujące dystansu ponad 5—6 furlongów (1000—1200 m)”. Autor przeciwstawia nadmierną ilość
gonitw krótko-dystansowych znacznej  ilości  gonitw na dystansach dłuższych i  średnich  we Francji.
Ostrzega przed samozadowoleniem, a Jednocześnie przed przypadkowymi posunięciami.

Nezbit  Waddington  do  serii  „zła”  zalicza  nadprodukcję  roczniaków.  W  ostatnim  dziesięcioleciu
włączono do hodowli liczne klacze bez minimalnej wartości hodowlanej; kryto Je tanimi sprinterami
czyniąc  zadość  zapotrzebowaniom krótkowzrocznych  nabywców.  W rezultacie  zaśmiecono hodowlę
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bezwartościowymi końmi, co oczywiście nie pozostało bez wpływu na obniżenie się klasy. I oto słychać
poważne głosy, że nadszedł czas aby przebrakować i wyeliminować sporą ilość słabych klaczy pełnej
krwi  — zmniejszyć  ich  liczbę.  Widać,  że  często  głoszona maksyma „klasa  wychodzi  z  masy”  jest
słuszna tylko do pewnych granic, których nie wolno przekroczyć. We Francji występuje Już to samo
zjawisko, a państwa produkujące roczniaki na sprzedaż powinny tę sprawę poważnie rozważyć.

Wre także zacięta walka wokół projektu „Tote monopoly”. Według opinii wielkich znawców wyścigów
dotychczasowe nie-wprowadzenie ustawy o monopolu totalizatora jest najważniejszą przyczyną „zła”
w hodowli  angielskiej.  Monopol  totalizatora  we  Francji  i  Ameryce  daje  hodowcom  i  wyścigom
w tamtych krajach kolosalną przewagę nad angielskimi. Większość zła znikłaby z hodowli angielskiej,
gdyby hodowcy dostali tyle pieniędzy z wyścigów, ile dostają francuscy i amerykańscy. Opór stawiają
w pierwszym rzędzie „bookmakers”. Za daleko posunięta komercjalizacja hodowli i wyścigów będzie
omawiana poniżej w tonie radykalnym przez R. Vickersa.

Wypowiedzi i poglądy na temat zła w hodowli angielskiej prowadzą do rozszerzenia tych rozważań do
tematu: „Co Jest złego w aktualnej hodowli koni pełnej krwi w ogóle?”

Przytoczmy  też  wypowiedzi  hodowców  oraz  fizjologów,  którzy  w  ostatnich  latach  coraz  częściej
i żywiej włączają się do dyskusji na temat wyścigów. Oczywiście zaobserwowane w hodowli angielskiej
niektóre niekorzystne zjawiska są niestety aktualne i w innych krajach.

A  więc  co  Jest  złego  w  hodowli  koni  pełnej  krwi  w  ogóle?  Na  pierwszy  plan  wysuwa  się
w wypowiedziach sprawa o charakterze wręcz alarmującym. Chodzi o oznaki osłabienia tkanki kostnej
u koni pełnej krwi.

Instytuty naukowo-badawcze zajmujące się sprawami hodowli koni, żywienia i dietetyki interesują się
coraz  żywiej  przesadnym  dążeniem  obecnych  hodowców  do  osiągania  Jak  najwcześniejszego
dojrzewania młodzieży. Hodowcy ci nie zwracają przy tym uwagi na zniekształcenia kości 1 na coraz
częściej obserwowane osłabienie tkanki kostnej, wskutek czego obserwuje się u koni pełnej krwi liczne
wady kostne i zmiany w stawach. Zjawiska te Interesują cały świat hodowlany i wyścigowy; można je
zaobserwować także i u nas w postaci mnożących się złamań nóg w galopie (ostatnio Epikur), wad
i uszkodzeń napięstków, stawów skokowych i pęcinowych oraz narośli kostnych.

Jak wynika ze zgodnych wypowiedzi hodowców na Zachodzie, objawy te są następstwem zbyt wczesnej
eksploatacji koni na wyścigach i żądania nadmiernych wysiłków od organizmów jeszcze nienależycie
sformowanych. Wyrażono jakże znamienną opinię, że koń pełnej krwi staje się coraz bardziej tworem
sztucznym (artificial  animal),  jest  to  Jakby roślina trybowana w oranżerii  dla osiągnięcia  szybkiego
(handlowego) rozwoju i wzrostu. Wskutek tego hodowcy znaleźli się, jak ktoś z opiniodawców napisał,
Jakby „na ostrzu brzytwy” — pomiędzy dążeniem do osiągnięcia jak najszybciej pozornej dojrzałości
u młodych sztuk, a narastającymi kłopotami z tkanką kostną. Sprawy te stanowią podstawowy problem
współczesnej hodowli koni na całym świecie.

Ciekawe są wywody na temat „zła” na wyścigach i w hodowli pióra badacza amerykańskiego, lekarza
wet. Reginalda J. Vickersa (opublikowane) w doskonale redagowanym miesięczniku „Stud and Stable”.
Twierdzi  on:  „Żądanie  olbrzymich  wysiłków  od  koni  dwuletnich,  Jak  to  ma  miejsce  w  Stanach
Zjednoczonych i  Wielkiej  Brytanii,  przechodzi  moje  pojęcie  i  jest  tak  błędne,  jak  błędnym byłoby
przygotowywanie na olimpiady chłopców ośmio-i dwunastoletnich”.

Tenże autor w liście skierowanym do „Stud and Stable” (czerwiec 1966 r.) m.in. pisze: „Najbardziej
szkodliwy  wpływ  na  dzisiejsze  wyścigi  ma  skomercjalizowanie  tego  sportu.  Kiedy  tylko  zostaną
zainwestowane na dużą skalę pieniądze, Jak to ma miejsce z dzisiejszą hodowlą i wyścigami koni pełnej
krwi, sukces finansowy staje się najważniejszym motywem całego przedsięwzięcia... Poza nielicznymi
wyjątkami zazwyczaj handlowo nastawiony hodowca czyni wszystko, aby przeforsować sugestię,  że
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roczniaki  wystawione  przez  niego  na  sprzedaż  są  dostatecznie  dojrzałe  do  rozpoczęcia  treningu
i wyścigów.

Następujące  krótkie  wyjaśnienie  powinno  wystarczyć  większości  ludzi  nieobeznanych  z  medycyną
weterynaryjną, że dwulatki są zupełnie niedojrzałe do nadmiernych wysiłków, których obecnie się od
nich wymaga. Z wyjątkiem niektórych zębów trzonowych, koniom nie wyrzynają się zęby stałe, dopóki
nie osiągną wieku 2 1/2 lat.  W dzisiejszym stanie rzeczy przyszłe nadzieje torowe są Już na pewno
całkiem pogrzebane, zanim młode konie osiągną ten wiek. W tym punkcie wydaje mi się stosownym
zapytać, Jakich sukcesów hodowlanych i wyścigowych może rozsądny człowiek oczekiwać od młodych
koni tak traktowanych.

Jeśli rozciągnąć sprawę takiego eksploatowania dwulatków na trzylatki, to bardzo bym chciał usłyszeć
kogoś, kto z hipologicznego punktu widzenia uzasadniłby słuszność wymagania od trzylatka pełnej krwi
osiągnięć w gonitwach klasycznych. Odpowiedź, że ten układ obowiązuje od dawna, przeraża mnie.
Prawdą  jest  natomiast,  że  u  dużego  procentu  koni  poddanych  próbom  klasycznym  dla  trzylatków
następuje naruszenie zdrowia, a zdolność do brania udziału w wyścigach przedwcześnie u nich ustaje.
W wielu  wypadkach  to  uszkodzenie  zdrowia  jest  szkodliwe  również  z  punktu  widzenia  zdolności
rozrodczych.  Koń  trzyletni  jest  rozwinięty  nieco  więcej  niż  w  połowie.  W tym  wieku  zwierzęciu
wyrzyna  się  dwunasty ząb  trzonowy,  co  oczywiście  wskazuje,  że  rozwój  osobnika  nie  jest  Jeszcze
zakończony. W związku z tym znowu wydaje mi się właściwym podkreślenie, jak wiele cierpi na tym
rozmnażanie się rasy. Z pewnością nie uszkodzone zdrowie Jest warunkiem sine qua non prawidłowego
rozrodu i sukcesów hodowlanych...

Chciałbym przypomnieć, że najwyższa zdolność do szybkości i wytrzymałości z reguły nie występuje
u koni wyścigowych łącznie. Podkreślam też, że niejeden wykształcony hodowca twierdzi, iż zasadnicza
cecha konia wyścigowego, jaką Jest Jego budowa, zostaje przeważnie w sposób szkodliwy zignorowana.
Określanie wartości hodowlanej konia bez uwzględniania cech Jego budowy z reguły naraża na zawód
podczas wyścigów... Jeśli Jednak zdać sobie sprawę, jak mało rasa koni pełnej krwi podlega selekcji na
budowę, to tym bardziej należy podkreślić potrzebę zwrócenia uwagi na prawidłowość pokroju przy
ocenie przyszłego konia wyścigowego.

Aczkolwiek przypuszczalnie największym błędem z punktu widzenia hodowli, który został popełniony
w  przeszłości  przez  nieświadomych  koniarzy,  było  utożsamianie  wielkości  roczniaka  z  Jego
dojrzałością, tym niemniej wyniki byłyby rewelacyjne, gdy-byśmy mogli określić straty, jakie ponosi
rasa na skutek lekceważenia pokroju koni cięższych na korzyść lżejszych, po prostu dlatego, że przez
pewien czas dzięki swojej mniejszej wadze wytrzymują one napięcie wczesnego treningu lub wyścigów
dłużej niż konie bardziej kalibrowe. Przypuszczalnie Jednak największym błędem przynoszącym szkodę
hodowli,  który został  popełniony w przeszłości przez nieświadomych koniarzy było pomylenie przy
ocenie roczniaka wielkości (wzrostu) z dojrzałością”.

Zapewne znajdą się hodowcy, którzy zakwestionują potrzebę brania pod uwagę pokroju roczniaka przy
ocenie do wyścigów, opierając się na angielskiej maksymie ,,koń może biegać w każdej postaci bez
względu  na  exterier”.  Tak  jest,  tak  często  bywa,  ale  nikt  się  nie  zastanawia,  jak  będzie  później
w hodowli.

Sprawa bones malformation, jako często obserwowane zjawisko, naturalnie nie podlega dyskusji. Czy
jest  to  następstwem zbyt  wczesnego wymagania  za  dużych  wysiłków od niedojrzałych  koni,  o  nie
uformowanych należycie kościach, czy wchodzą tu też w grę inne błędy wychowu potęgujące tendencję
do wad kostnych, sprawy te pewnie będzie wyjaśniać medycyna weterynaryjna, fizjologia i pracownicy
stacji  naukowo-badawczych hodowli  koni.  Nie  ulega  natomiast  wątpliwości,  że  skomercjalizowanie
wyścigów w szeregu krajów powoduje nadprodukcję roczniaków (w tym zbyt wiele miernoty), co musi
nieuchronnie obniżać poziom hodowli.
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Zbyt rozpowszechniona syndykalizacja reproduktorów ma szereg stron ujemnych. Obniżenie poziomu
umiejętności i wiedzy rosnących i nie selekcjonowanych kadr trenerów oraz jeźdźców ma bezpośrednio
ujemne znaczenie w systemie wyścigów i pośrednie w hodowli. Wielkim „złem” w hodowli koni pełnej
krwi  jest  niewielka  płodność,  zbyt  niski  procent  produkcyjności  klaczy.  Powiększa  to  bardzo koszt
prowadzenia stadniny na skutek znacznych strat w przychówku.

Analizując  zawarte  w tomie  35  GSB ciekawe dane Nezbit  Waddington skonstatował,  co  następuje:
w okresie 1961—1964, który obejmuje 31 tom GSB, klaczy jałowych było 29%, poroniło lub urodziło
martwe  źrebięta  3%,  urodziło  bliźnięta  1,9%.  Straty  wynoszące  34!  są  zdaniem  Waddingtona
alarmujące. Natomiast w latach 1920—1932 (27 tom GSB) klaczy jałowych

było 34,5%, poroniło lub urodziło martwe źrebięta 3,5%, urodziło bliźnięta 0,75% klaczy; łącznie straty
wyniosły 38,75%. Oznacza to, że w okresie 32 lat straty zmniejszyły się o niecałe 5%. Waddington
uważa, że mimo stosowania w ostatnich latach penicyliny i innych antybiotyków straty są nadal bardzo
duże, co zniechęca często hodowców.

Wspomniany Nezbit Waddington proponuje, aby obliczenie wieku konia pełnej krwi przesunąć z 1.1 na
l.III. Znaczyłoby to, że krycie klaczy zaczynałoby się 15.IV, tzn. w okresie cieplejszym, przez co uzyska
się, jak twierdzi, zgodność terminu krycia klaczy z okresem wyznaczonym przez przyrodę. Projekt ten
większości olbrzymiej hodowców ze znacznej części świata wyda się niewykonalny i nie do przyjęcia,
bo trudność z każdą zasadniczą zmianą dotyczącą ustawienia hodowli i wyścigów polega na tym, że nie
można rzucać takich projektów w oderwaniu od całokształtu zagadnień ekonomicznych, finansowych,
w oderwaniu od struktury wyścigów, i zgrania tych różnych zagadnień.

Poza  tym medycyna  weterynaryjna  zna  inne,  skuteczniejsze  sposoby zwiększania  płodności  klaczy,
a prace amerykańskich fachowców doprowadziły do bardzo wyraźnego ograniczenia strat  z powodu
zakaźnych ronień klaczy. Trzeba też zaznaczyć, że projekt Waddingtona za wiele przywiązuje wagi do
późniejszego  stanowienia  klaczy.  Prawda  że  aktywność  płciowa  klaczy  wzrasta  w  miesiącach
wiosennych na początku okresu pastwiskowego, prawda że w lutym i marcu trudniej jest zaobserwować
objawy popędu u klaczy, prawda wreszcie że ruje w miesiącach zimowych trwają zazwyczaj dłużej niż
w wiosennych. Ponieważ jednak kopulacja u koni może się odbywać w ciągu całego roku, a późne (po
10 maja) krycie klaczy ma poważne strony ujemne przy wychowie źrebiąt, dlatego opóźnianie terminów
krycia klaczy stosownie do projektu Waddingtona nie  ma aż tak wielkiego znaczenia w dążeniu do
zwiększenia płodności klaczy lub zmniejszenia procentu klaczy jałowych. Znaczenie tego projektu jest
tym  mniejsze,  że  nie  równoważy  wstrząsów,  jakie  musiałyby  powstać  w  całokształcie  zagadnień
hodowlanych i wyścigowych. Projekt Waddingtona pod jednym względem zyskałby na pewno poparcie
Vickersa:  oto  musiałby  prowadzić  do  opóźnienia  terminu  rozpoczynania  wyścigów  dla  dwulatków
i złagodzenia błędu, jakim jest narażanie niedojrzałych organizmów na nadmierne i za wczesne wysiłki.

Trzy zagadnienia o charakterze  zasadniczym poruszane  w prasie  będą  zapewne w niedługim czasie
przedmiotem dyskusji czynników zainteresowanych w hodowli i wyścigach:

1) mnożące się wady u koni pełnej krwi, świadczące o osłabieniu tkanki kostnej,

2) ronienia klaczy i niedostateczna ich produkcyjność,

3) zbyt wczesne eksploatowanie młodych koni,

4) podniesienie opłacalności hodowli,

5) racjonalna selekcja.
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