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Uwagi na temat dzielności ogierów pełnej krwi używanych w hodowli półkrwi

Od 1974 r. Koń Polski w każdym pierwszym numerze w roku drukuje spis ogierów czołowych kryjących
w stadninach koni.  Ze spisów tych wynika,  że do 1981 r.  włącznie,  w stadninach półkrwi  użyto 45
ogierów pełnej krwi. Przy przeglądaniu rodowodów tych ogierów i ich karier wyścigowych nasuwają się
pewne refleksje. Zanim jednak je przedstawię, spróbuję przypomnieć, jakie wymagania co do dzielności
stawia się ogierowi pełnej krwi, który ma zająć boks ogiera czołowego w stadninie półkrwi. By to zrobić
sięgnę do artykułu Stanisława Schucha pt.  „Dobór ogierów pełnej  krwi w hodowli  półkrwi”. (KP nr
3/1967). Jego zdaniem ogier taki musi spełniać dwa podstawowe warunki: 1) musi biegać co najmniej
3 sezony i  zejść  z  toru  zdrowy,  z  nienaruszonymi  ścięgnami,  2)  musi  wykazać  się  pewną  klasą  na
klasycznym lub długich dystansach. Taki jest sens wypowiedzi St. Sucha.

Analizując kariery wyścigowe wspominanych 45 ogierów można je  pod względem wykazanej  klasy
podzielić na 4 grupy. 1. Ogiery, które wygrywały gonitwy klasyczne lub reprezentowały Derby-klasę,
jest ich 12: Cross, Dargin, Doryant, Jaromir, Kadyks, Kasjan, Monaco, Oczeret, Oltis, Orkisz, Polonez
i Surmacz. 2. Ogiery, które nie należały do ścisłej czołówki rocznika, ale wygrywały niżej płatne nagrody
imienne (7): Araks, Cynik, Illit, Judex, Parysów, Saragan i Sotis. 3. Ogiery, które reprezentowały poziom
I grupy i  nie  mają  zwycięstw w nagrodach  imiennych (7):  Chersoń,  Dziwisz,  Ergo,  Fordon,  Neryt,
Tankred i  Zefir.  4.  Ogiery,  które biegały głównie w gonitwach grup IV—II (13):  Celestyn,  Charbin,
Dalmor,  Desperat,  Dumbel,  Gwadar,  Labirynt,  Nemrod,  Nevers,  Patryk,  Perkoz,  Solenizant  i  Szafir.
Trudności sprawia zakwalifikowanie Efforta, który błysnął klasą jako 2-latek, a w wieku 3 lat po dwóch
startach został wycofany z treningu z powodu wady serca. Liczbę 45 dopełniają ogiery importowane,
które nie biegały w Polsce. Dzielność wyścigowa Deer Leapa, River Chantera i Saragana używanych
w pełnej krwi jest wystarczająca także na potrzeby półkrwi.  Arrigle Valley ma za sobą 6 lat startów
w wyścigach  przeszkodowych,  co  zdaniem Schucha  jest  bardzo  dobrym  sprawdzianem.  Jedynie  do
dzielności wyścigowej Lorisona, który miał słabą karierę wyścigową, można mieć pewne zastrzeżenia.

Jeśli chodzi o długość karier wyścigowych, to z ogierów, które biegały w kraju tylko 3 — Charbin, Ergo
i Surmacz — biegały od wieku 2 do 7 lat. Od 2 do 5 lat biegało 5 ogierów: Chersoń, Doryant, Dumbel,
Kadyks i Monaco. Większość ogierów (20) biegało w wieku od 2 do 4 lat: Araks, Celestyn, Cross, Cynik,
Dargin, Fordon, Gwadar, Jaromir, Judex, Labirynt, Oczeret, Orkisz, Parysów, Patryk, Perkoz, Polonez,
Saroyan,  Solenizant,  Sotis  i  Szafir.  Dużo,  bo aż  8  ogierów biegało tylko jako 2 i  3-letnie:  Dalmor,
Dziwisz, Illit, Kasjan, Nemrod, Neryt, Oltis i Zefir. Dwa ogiery — Desperat i Tankred — biegały tylko
jako 3-letnie, Nevers jako 3 i 4-let-ni, a Effort jako 2-letni.

Jeśli spróbujemy wyłonić te ogiery, które nie spełniają dwóch podstawowych warunków wymienionych
przez St. Schucha, tzn. co najmniej 3-sezonowa kariera wyścigowa i wykazanie się pewną klasą, to okaże
się, że jest ich aż 8: Dalmor, Desperat, Dziwisz, Nemrod, Neryt, Nevefs, Tankred i Zefir. Jeśli do tego
dodamy, że poza tą ósemką są jeszcze ogiery, które spełniając jeden warunek nie spełniają drugiego, to
wyraźnie  widać,  że przy doborze ogierów pełnej  krwi  do półkrwi  nie  są  bynajmniej  konsekwentnie
przestrzegane wymagania wyłożone przez St. Schucha — nazwijmy je „klasyczne” — co do dzielności
wyścigowej tych ogierów.

Gdyby ktoś chciał usprawiedliwić ogiery kończące karierę w wieku 3 lat kontuzjami (np. naderwaniem
ścięgna),  to  zastanówmy  się,  czy  można  to  potraktować  jako  usprawiedliwienie.  W  myśl  owej
„klasycznej” zasady nie, gdyż właśnie po to m. in. kandydat na ogiera czołowego w półkrwi powinien
biegać  co  najmniej  3  sezony,  aby  odpowiedzieć  na  pytanie  jaka  jest  wytrzymałość  jego  aparatu
wiązadłowo-ścięgnowego.  Jeżeli  ogier  „urywa  się”  jako  3-latek,  to  daje  tym  samym  negatywną
odpowiedź  na  powyższe  pytanie  i  nie  powinien  być  kierowany na  czołowego.  Oczywiście  kontuzję
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ścięgna można potraktować jako czysty przypadek, ale nie zawsze. Na pewno nie są przypadkami takie
kontuzje wśród potomstwa Saragana, gdyż dużo dobrych koni po tym ogierze „urywało się” na torze
(Dej,  Desna,  Kismet,  Syndykat  oraz  Cynik,  Kasjan i  Tankred).  Świadczy to,  że Saragan przekazuje
słabość ścięgien i w związku z tym użycie trzech ostatnich z wymienionych ogierów w półkrwi, gdy
wada  ta  ujawniła  się  u  każdego  z  nich,  musi  budzić  poważne  zastrzeżenia.  Zwłaszcza  przypadek
Tankreda trzeba ocenić negatywnie. Cynik i Kasjan wykazały się przynajmniej pewną klasą, natomiast
największy sukces Tankreda, który biegał tylko jako 3-letni, to wygranie wyścigu I grupy.

Hodowla półkrwi w większości stadnin od kilkunastu już lat przeobraża się coraz bardziej z kierunku
wszechstronnie  użytkowego  na  wierzchowo-sportowy.  Zastanówmy  się,  czy  w  związku  z  tym owe
„klasyczne” wymagania odnośnie dzielności  wyścigowej  ogierów pełnej  krwi  używanych w półkrwi
odpowiadają dzisiejszym potrzebom i kierunkom w tej hodowli. Ogier, który biegał przez 3—4 sezony
na torze i wykazał się przy tym pewną klasą, ma wprawdzie zdrowe serce, pojemne płuca, sprawnie
działający układ krążenia, dobrą przemianę materii, dobrą jakość tkanki kości, ścięgien i wiązadeł, ale
czy wiemy coś o jego uzdolnieniach do sportu?

Zasady,  o  których  pisał  St.  Schuch,  wybitny  znawca  i  organizator  hodowli,  były  i  są  aktualne
w przypadku gdy chodzi o hodowlę konia półkrwi wszechstronnie użytkowego. W przypadku hodowli
koni wyczynowych do sportu są już one niewystarczające.

Jeżeli rasę koni pełnej krwi angielskiej ukształtowano stosując ostrą i konsekwentną selekcję na szybkość
w  galopie,  to  analogicznie  hodując  konie  sportowe  trzeba  stosować  selekcję  pod  kątem  uzdolnień
sportowych i na tym polu sprawdzać dzielność materiału zarodowego. Generalnie rzecz biorąc, moim
zdaniem,  w naszej  hodowli  przywiązuje się zbyt  dużą wagę do pokroju,  a  zbyt  małą do dzielności,
zwłaszcza sportowej. Proporcje te powinny ulec zmianie. Jest to ważny moment, na który zwracał zresztą
uwagę St. Deskur (KP nr 2/80), nawołując do naśladowania metod pracy hodowlanej C. von Nagła, który
przywiązywał dużą wagę do sportowej wartości użytkowej koni włączonych do hodowli, tolerując u nich
pewne braki pokrojowe.

Ilustracją  tego  może  być  fakt,  że  nie  dochowaliśmy  się  żadnych  linii  męskich  o  uzdolnieniach
sportowych  tego  typu  jak  w RFN-owskiej  hodowli  linia  zapoczątkowana  przez  polskiego  Ramzesa,
licząca obecnie 6—7 pokoleń. Niestety, w naszej hodowli nie widzi się ani chęci, ani potrzeby stworzenia
i kultywowania takich linii. Te „skaczące linie”, które u nas istnieją są płytkie, liczą co najwyżej 2—3
pokolenia,  a  czynnikami  decydującymi  o  ich  powstaniu  nie  była  wcale  wartość  sportowa  ich
przedstawicieli, lecz wyniki osiągane na torze i pokrój. Walory sportowe tych linii ujawniły się dopiero
później, niejako przy okazji.

W 1975 r. J. Chachuła i W. Bucholc-Ferenstein zaczęli prowadzić klasyfikację koni sportowych, której
wyniki publikowane są na łamach Konia Polskiego. Autorzy podają również, które ogiery czy też linie
męskie wyróżniły się w przekazywaniu uzdolnień sportowych. Opierając się na tych materiałach, jak
również na własnych obserwacjach, proponuję podzielić omawiane w tym artykule 45 ogierów xx na
następujące 4 grupy.

1. Ogiery, które można już uznać za sprawdzone jeśli chodzi o sportowe uzdolnienia potomstwa; jest ich
5:  Cross  (Dino,  Woroneż,  Depozyt),  Deer  Leap (August,  Cierń,  Cyriak,  Labirynt,  Nimfa,  Sudanka),
Effort  (Impost,  Jaskier,  Norton),  Polonez  (Harmonia,  Hiszpania,  Koper,  Nirkop,  Optyk,  Szampan,
Tropik) i Surmacz (Czata, Herbatnik).

2. Ogiery, których potomstwo nie odnosiło takich sukcesów jak Norton czy Szampan, ale prezentowało
średni krajowy poziom oraz te, których potomstwo dopiero zaczyna odznaczać się w sporcie (6): Dumbel
(Don Dumbel, Gracjan, Kadm), Jaromir (Brosza, Epika, Ex libris), Kadyks (Madera, Orkan), Nemrod
(Drań, Sceptyk), Neryt (Dren, Rosan, Ranczo) i Oltis (Czcionka, Sztorm).
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3. Ogiery, których potomstwo do tej pory nie wyróżniło się w sporcie, a które pochodzą ze „skaczących
linii” i takie uzdolnienia powinny przekazywać (12): Celestyn, Labirynt — ponieważ są po sprawdzonym
Deer Leapie, Charbin, Solenizant — po Aquino, Chersoń — po Jongleurze, Dalmor — po Skarbie, Ergo
—  po  Turyście;  Fordon,  Orkisz,  Sotis  —  po  Surmaczu,  Oczeret  —  po  Tunym  i  Perkoz  —  po
Ceremoniale.  Z  ogierów tych  Celestyn,  Ergo,  Fordon,  Labirynt,  Oczeret,  Orkisz,  Solenizant  i Sotis
dodatkowo jeszcze są od matek po „skaczących” ojcach. Dlaczego potomstwo ogierów z tej grupy, mimo
założeń, nie wyróżniło się w sporcie? W przypadku 9-letnich: Solenizanta i Labirynta sprawa jest prosta.
Oba zaczęły kryć w 1977 r., więc najstarsze ich potomstwo jest jeszcze za młode, by mogło wyróżnić się
w sporcie. Podobnie jest chyba z 12-letnimi Fordonem i Orkiszem. W przypadku pozostałych, starszych
ogierów przyczyny mogą być różne. Perkoz na przykład padł jako 9-letni, siłą rzeczy nie mógł więc
zostawić dużej liczby potomstwa, a zatem prawdopodobieństwo wyłonienia spośród nich dobrego konia
sportowego jest mniejsze. Również inne ogiery pozostawiły mało potomstwa. Ergo żył co prawda 14 lat,
ale był używany na niewielką skalę — w omawianym okresie (od 1974 r.) krył tylko 3 sezony. Oczeret,
obecnie 14-letni, był używany w pełnej krwi (na niewielką skalę) i w półkrwi, gdzie mógł być używany
szerzej, krył tylko 2 sezony. Dalmor, który żył 21 lat, krył sporo sezonów (w tym jeszcze przed 1974 r.),
ale tylko w jednej stadninie — Chyszowie, która nie była dostarczycielem koni sportowych dla innych
klubów, ani nie miała sportu na miejscu. Można więc zaryzykować stwierdzenie, że konie po nim nie
miały po prostu okazji wykazania się w sporcie. Podobnie jest z Sotisem, który wiele lat krył w Stubnie,
stadninie o której chyba można powiedzieć to samo.

4. Ogiery,  których  potomstwo  w  sporcie  się  nie  wyróżniło,  a  które  są  z  linii  o  nieznanych
uzdolnieniach sportowych (21). Z krajowych ogierów są to: Dziwisz po Masisie, Gwadar po Taurowie,
Illit  po Torpidzie.  Saroyan po Antiquarianie,  Zefir  po Sygnecie oraz Araks,  Dargin,  Judex,  Monaco,
Nevers po Meharim i Cynik, Desperat, Kasjan, Tankred po Saraga-nie. Z ogierów importowanych są to:
Arrigle Valley, Lori-son, Parysów, Patryk, River Chanter, Saragan i Szafir.

Z  tej  grupy  można  jedynie  domniemywać,  że  Arrigle  Valley,  który  biegał  6  lat  w  wyścigach
przeszkodowych, oraz Parysów, który jest półbratem Red Ruma, trzykrotnego zwycięzcy Grand National
Steeple Chase w Liverpoolu, powinny dawać skaczące potomstwo.

Nad kilkoma innymi ogierami można się zastanawiać. Na przykład Mehari  jest  ojcem Rebeki,  która
wykazywała spory talent w WKKW, a obecnie nieźle sobie radzi w tej dyscyplinie 7-letni Bemol. Jednak
ze względu na to, że Mehari od 1969 r. był szeroko używany w kilku stadninach pełnej krwi i jak do tej
pory w sporcie widać tylko te dwa konie, przy czym u obu uzdolnienia te mogły przekazać matki: Rebeki
— Rzepicha po De Corte i Bemola — Bretania po Dorpat, trzeba go uznać za niesprawdzonego jako ojca
sportowych koni. Podobnie jest z ogierami: Antiquarianem, który był używany dość szeroko, a wyróżnił
się tylko Cygaj z matki po Aquino, oraz Negresco, po którym było bardzo dużo potomstwa, a wyróżnił
się jedynie Mistral (wicemistrz Polski WKKW), też zresztą z matki po Aquino.

Jakie  wnioski  można  wyciągnąć  jeśli  się  zestawi  wyniki  tych  dwóch  ocen,  które  przedstawiłem
powyżej ? Pierwszy to taki, że ojcem dobrych koni sportowych może być ogier pełnej krwi, który nie
spełnia „klasycznych” wymogów co do dzielności wyścigowej. Przykładem może być Effort, który jako
2-latek błysnął klasą na torze po czym został wycofany na skutek wady serca. W myśl „klasycznej”
zasady nie powinien więc w żadnym wypadku kryć w półkrwi. Tymczasem używany w pełnej krwi dał
wybitnego sportowo Nortona, dobrego Imposta,  a w półkrwi Jaskra (II na MP WKKW w rym roku)
i Fagota, które dopiero zaczynają karierę w WKKW.

Przykładem może być również Neryt, który biegał tylko jako 2- i 3-letni i na 11 startów zwyciężył 2 razy
(w gonitwie  II  grupy i  w Hep.  Otwarcia).  Według  „klasycznej”  oceny jest  to  dzielność  wyścigowa
niedostateczna  dla  ogiera  czołowego  w  półkrwi.  Tymczasem  jest  ojcem:  Drena,  Ranczo  i  Rosana,
a sądzę, że nie będą to jedyne po nim konie, które się wyróżnią w sporcie. Podobnie jest z Nemrodem,
który też biegał tylko jako 2- i 3-letni i w 7 startach odniósł 3 zwycięstwa w II i 1 w III grupie. Jest on
ojcem Sceptyka, konia o dużych możliwościach, i niezłego Drania.
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Drugi  wniosek  to  niepokojące  spostrzeżenie,  że  w  półkrwi  kryją  ogiery,  które  ani  nie  spełniają
„klasycznych”  wymogów co  do dzielności  na  torze,  ani  nie  są  z  linii  sprawdzonych pod względem
przekazywania  uzdolnień  sportowych.  Wymienić  tu  trzeba  Desperata,  Dziwisza,  Gwadara,  Neversa,
Tankreda i Zefira, a także ze względu na kontuzje ścięgien — Cynika i Kasjana.

Ogiera  kryjącego  w  pełnej  krwi  można  po  pewnym  czasie  ocenić  pod  względem  przekazywanej
dzielności wyścigowej w sposób jednoznaczny, na plus lub na minus. Jest to możliwe dzięki temu, że
całe  jego  potomstwo  jest  poddawane  próbom  dzielności  na  torze.  Ocena  ogiera  pełnej  krwi  pod
względem  sportowej  wartości  jego  potomstwa  (zarówno  pełnej  jak  i  półkrwi)  nie  może  być
jednoznaczna. W tym wypadku ocena może być na plus, drugim natomiast biegunem jest znak zapytania.
Dzieje się tak dlatego, że do sportu trafia tylko pewna część jego potomstwa i to w sposób zupełnie
przypadkowy. Jeśli więc po jakimś ogierze potomstwo się w sporcie nie wyróżnia, to nie wiadomo czy
z powodu braku talentu czy z powodu innych przyczyn.

Sądzę, że w świadomie zorganizowanej hodowli koni sportowych półkrwi ogiery czołowe pełnej krwi
powinny być celowo dobierane ze sprawdzonych , „skaczących linii”, gdyż jest to jedna z ważniejszych
gwarancji  osiągnięcia  zamierzonego  efektu.  Do  tego  potrzebna  jest  forma  zaplanowanych
i zorganizowanych prób sportowej dzielności, które w możliwie krótkim czasie odpowiedzą na pytanie
jakie  linie  męskie  przekazują  uzdolnienia  sportowe  a  jakie  nie.  Chciałbym  zwrócić  uwagę,  że
klasyfikacja zapoczątkowana przez J. Chachułę i W. Bucholc-Ferenstein pozwoliła stwierdzić, iż takie
ogiery pełnej krwi jak: Aquino, Dar es Salam, De Corte, Dorpat, Goodbye, Jongleur, Skarb czy Szczecin
przekazywały uzdolnienia  do sportu,  ale  informacje te  uzyskiwaliśmy w momencie,  kiedy ogiery te
najczęściej już nie żyły i w związku z tym możliwość skorzystania z nich przy doborze ogierów pełnej
krwi  do  hodowli  półkrwi  były  niewielkie  lub  żadne.  W tej  chwili  nie  wiemy  nic  o uzdolnieniach
sportowych potomstwa takich ogierów jak Antiquarian, Mehari, Negres-co, Torpid czy Saragan, mimo że
były  one  lub  są  jeszcze  szeroko  używane  w  naszej  hodowli  pełnej  krwi.  A przecież  w przyszłości
ogierów do półkrwi będziemy szukać wśród potomstwa tych reproduktorów, które od niedawna kryją
w pełnej krwi, takich jak: Juggernaut, Parole Board, Kayoon, Freefoot, Beauvallon, Conor Pass, Club
House, Dakota,  Euro Star,  Parysów i tych, których potomstwo dopiero zadebiutuje na torze: Babant,
Meautry, Akcept, Dargin, Kasjan, Orsk, Pawiment i Skunks.

W zootechnice są cztery podstawowe metody oceny wartości użytkowej: 1) na podstawie użytkowości
rodziców; 2) na podstawie użytkowości własnej, 3) na podstawie użytkowości krewnych bocznych, 4) na
podstawie użytkowości potomstwa. Którą z tych metod — mając na względzie sprawdzenie dzielności
sportowej  —  można  zastosować  w  stosunku  do  ogiera  pełnej  krwi,  który  po  zakończeniu  kariery
wyścigowej ma być użyty w hodowli półkrwi ? Pierwsza odpada, gdyż większość koni biegających na
torze  jest  po  ogierach  importowanych,  które  nie  były  używane  w  sporcie,  nieznane  są  więc  ich
uzdolnienia w tym kierunku. Czwarta odpada, gdyż informacje uzyskuje się tą drogą zbyt późno, a poza
tym  istnieje  niebezpieczeństwo,  że  ogier  nie  będzie  dawał  skaczących  koni,  i  co  wtedy  robić
z rocznikami, które zdążył już wyprodukować? Druga jest jak najbardziej wskazana, ale ma tę wadę, że
również trzeba dość długo czekać na wynik. Poza tym niewiele stadnin ma odpowiednie możliwości, aby
kryjący ogier był jednocześnie w sposób prawidłowy wykorzystywany w sporcie.  Wydaje mi się,  że
najlepsza  jest  metoda  trzecia  —  na  podstawie  użytkowości  krewnych  bocznych  —  i  ją  chcę
zaproponować jako podstawową w zorganizowanym systemie, który należy zacząć stosować jeśli mamy
mówić o świadomej hodowli koni sportowych.

Na czym ma polegać ów system? Generalnie rzecz biorąc na tym, by z pierwszych 2—3 roczników
biegających na torze po każdym nowym ogierze używanym w pełnej krwi maksymalnie dużo koni użyć
w sporcie. W ten sposób po 5—6 latach będzie możliwa wstępna ocena sportowych uzdolnień tych koni,
a  tym samym informacja czy badany ogier  przekazuje na potomstwo uzdolnienia sportowe czy nie.
Wtedy z następnych roczników po danym ogierze będzie można kierować do półkrwi jego synów już bez
konieczności  sprawdzania  w  sporcie,  wychodząc  z  założenia,  że  są  po  ogierze  przekazującym  te
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uzdolnienia, a więc same również będą je przekazywać. Oczywiście będą musiały spełnić wymagania co
do pokroju, natomiast pobyt na torze wykorzysta się jako okazję do sprawdzenia zdrowia ogiera. Ogier,
który  ma  być  ojcem  koni  sportowych  nie  musi  wcale  zwyciężać  w  gonitwach  klasycznych  czy
imiennych. Wystarczy jeśli biegając przez 3 sezony zniesie trudy treningu, weźmie udział w przeciętnej
dla danych roczników liczbie wyścigów, nie będzie łachem, który zawsze mija celownik ostatni i zdrowy,
z nienaruszonymi ścięgnami zejdzie z toru.

Metoda  oceny  wartości  użytkowej  na  podstawie  użytkowości  krewnych  bocznych  jest  skuteczna
w przypadku cech wysoko odziedziczalnych. Nie znam naukowych opracowań, które mówią w jakim
stopniu odziedziczalna jest skoczność, sądzę jednak, że w wysokim, o czym mogą świadczyć następujące
przykłady:

Jakością  potomstwa użytkowanego w sporcie  wyróżniły się linie  Aquino i  Pilade,  a najlepsze konie
sportowe  pochodziły  z  połączenia  tych  linii  (Biszka,  Chandżar,  Sopran).  Podkreślali  to  J.  Chachuła
i W. Bucholc-Ferenstein w swej klasyfikacji (KP nr 1/76). Oczekiwać zatem należy, że ogier pochodzący
z połączenia właśnie tych linii powinien być wyróżniającym się ojcem koni sportowych niezależnie od
tego czy sam był sprawdzony w sporcie czy nie. I rzeczywiście. Polonez, bo jego mam tu na myśli, mimo
iż sam używany w sporcie nie odniósł większych sukcesów, to jako ojciec koni sportowych półkrwi
zdecydowanie się wyróżnia. Inny przykład — Eros, który nigdy nie był używany w sporcie jest ojcem
Artemora,  o  którego  wielkim talencie  sportowym  nikogo  nie  trzeba  przekonywać.  Jeśli  się  jednak
weźmie pod uwagę, że Eros pochodzi z połączenia linii Turysty, która obfituje w dobre konie sportowe
(Norton, Impost, Desant, Arendarz, Jaskier), z linią Aquino, to wtedy staje się oczywiste, iż nie jest to
przypadek lecz naturalna konsekwencja.

By  lepiej  uzmysłowić  zasadę  działania  proponowanego  systemu,  a  jednocześnie  unaocznić  jak
organizacyjnie należałoby to rozwiązać, posłużę się przykładem. W 1975 r. został sprowadzony francuski
ogier Beauvallon. Pierwszy rocznik po nim urodził się w 1977 r. W tym pierwszym roczniku biegało na
torze 8 koni, które w 1980 r. były 3-latkami. W myśl tej zasady 2 klacze hodowlane i Czempiń, który
jako należący do czołówki musi  biegać jako 4-letni,  nie wchodzą w rachubę,  natomiast  pozostałych
5 (Baobab, Eneasz, Esperanto, Jaskier i Turyn) schodzą z toru jako 3-letnie i idą do sportu. Z drugiego
rocznika po Beauvallonie — obecne 3-latki — biega na torze 14 koni. Wśród nich są 4 klacze, które też
prawdopodobnie  będą  włączone  w  stan  matek.  Z  ogierów  Assuan,  Dead-heat  i  Deodar  stanowią
czołówkę rocznika, więc muszą biegać również jako starsze. Natomiast pozostałych 7: Dzierżykraj, El
toro, Emeryk, Eseb, Nizam, Tatar i Teorban z końcem tego sezonu należałoby wycofać z toru i skierować
do sportu. W ten sposób z dwóch pierwszych roczników po Beauvallonie użyjemy w sporcie 12 koni. W
1985 r. konie z pierwszego rocznika będą miały po 8 lat i 5-letni trening sportowy, a z drugiego po 7 lat
i 4-letni trening sportowy. W myśl tych teoretycznych rozważań będzie można już wtedy wydać wstępną
ocenę o przydatności do sportu koni po Beauvallonie. On sam będzie miał wtedy 14 lat. Nie będzie już
pierwszej młodości, ale przy szczęśliwym rozwoju sytuacji może jeszcze kryć przez 6—8 lat. Nawet
gdyby w tym czasie padł, to informacje uzyskane w 1985 r. będzie można wykorzystać w stosunku do
roczników, które w tym czasie będą 2-latkami (VII rocznik), 3-latkami (VI) i 4-latkami (V). Jeśli się
okaże, że Beauvallon daje bardzo dobre konie sportowe, to z kolejnych roczników na ogiery do półkrwi
kierujemy bez potrzeby sprawdzania w sporcie konie odpowiednie pokrojowo, w pierwszym rzędzie te,
które wykazały się  na torze klasą,  ale również takie,  w stosunku do których zastosujemy „arabskie”
kryteria oceny dzielności na torze. Mam tu na myśli to o czym już wspominałem, że ogier może nie
wyjść poza II grupę, byle zniósł trudy treningu i zszedł z toru cały i zdrowy po 3 sezonach.

Jeśli  system taki  zastosujemy konsekwentnie w stosunku do każdego nowego ogiera włączanego do
pełnej  krwi  to  na  bieżąco  będziemy  mieli  obraz  sportowych  uzdolnień  potomstwa  tych  ogierów.
Wówczas  do  stadniny  koni  sportowych  półkrwi  skierujemy  w  pierwszym  rzędzie  ogiera,  którego
półrodzeństwo wyróżnia się w sporcie, natomiast nie skierujemy takiego, którego półrodzeństwo okaże
się do sportu nieprzydatne, choćby on sam był derbistą.

5/7



Teraz krótko o tym jak wyobrażam sobie sprawdzanie tych koni w sporcie. Komisja Gospodarki Końmi
przy PZJ musi dysponować odpowiednim funduszem, by kupować te konie od stadnin i przydzielać je
ośrodkom  jeździeckim  lub  imiennie  najlepszym  zawodnikom,  zarówno  z  konkurencji  skoków  jak
i WKKW. Jest to ważny moment, gdyż stadnina musi być zainteresowana takim sposobem użytkowania
tych koni, a godziwa zapłata musi stanowić rekompensatę za uszczuplanie puli koni biegających na torze,
zwłaszcza  gdy stadniny pełnej  krwi  przejdą  na własny rozrachunek i  żyć  będą  faktycznie  z  nagród
wygranych  przez  konie.  Użytkowanie  tych  koni  przez  najlepszych  jeźdźców  będzie  z  kolei  pewną
gwarancją,  że koń nie  zostanie  zmarnowany,  lecz  będzie miał  faktyczną okazję  wykazać  się  swoim
talentem.  Natomiast  fakt,  że  będą  one  własnością  PZJ-tu,  pozwoli  kontrolować  ich  użytkowanie
i interweniować w razie jakichś nieprawidłowości.

Skąd PZJ,  bądź też ośrodki  jeździeckie powinny mieć na to  pieniądze to osobne zagadnienie,  które
wykracza poza ramy tego artykułu. Warto jedynie wspomnieć, że część tych pieniędzy będzie można
odzyskać doraźnie sprzedając na eksport te konie sportowe, które już spełnią swoje testujące zadanie. Na
dłuższą metę korzyści powinny polegać na poprawieniu jakości naszych koni sportowych, a tym samym
podniesieniu cen za eksportowane konie sportowe.

Na zakończenie chciałbym powiedzieć dwa słowa o przypadku charakterystycznym dla naszej hodowli
półkrwi. Ostatnim ogierem pełnej krwi włączonym do tej hodowli jest Judex (Mehari — Jurysdykcja po
Aquino), ur. 1976, który w sezonie 1981 rozpoczął stanówkę w SK Walewice. Biegał on przez 3 sezony
na torze, wygrywał nagrody imienne i cały i zdrowy zszedł z toru. Jest przy tym poprawnie zbudowany
i ma 170 cm wzrostu w kłębie.  Jego kontrkandydatem był  (w ubiegłym roku padł na kolkę) Brzask
(Jongleur — Brzana po Sandling), ur. 1964, którego właściciel CWKS Legia chciał oddać jakiejkolwiek
stadninie  na  czołowego  w  zamian  za  młodego  konia  przydatnego  do  sportu.  Brzask  był  również
poprawnie zbudowany i miał 168 cm wzrostu w kłębie. Judex wykazał się dużą dzielnością na torze, ale
jest  po  Meharim,  którego  uważam  za  niesprawdzonego,  jeśli  chodzi  o  przekazywanie  uzdolnień
sportowych, Brzask miał przeciętną karierę wyścigową, ale był za to sam sprawdzony pod względem
sportowym. Miał  za sobą 12 sezonów startów w ciężkich konkursach skoków i  przez cały ten czas,
należał  do  krajowej  czołówki,  reprezentując  kilka  razy  Polskę  w  Pucharze  Narodów i  zdobywając
brązowy medal  na MP w 1976 r.  Jak wykazały badania E.  Szarskiej,  z koni stanowiących własność
CWKS Legia wyróżniał się wytrzymałością. Jego tętno i oddech w niewielkim stopniu zmieniało się po
wysiłku  i  błyskawicznie  wracało  do  normy.  Jongleur  okazał  się  ojcem  cennych  koni  sportowych.
W pełnej krwi dał równie twardego Balsama, Bresta, czy z młodszych Szermierza, a w półkrwi, gdzie był
używany u schyłku swej kariery stadnej, dał Lna, który reprezentował nasze barwy w WKKW na IO
w Moskwie i obecnie jest jednym z najlepszych koni krajowych w tej konkurencji, oraz Hippiesa —
aktualny  wicemistrz  Polski  w  WKKW juniorów.  Warto  zwrócić  uwagę,  że  Len  i Hippies  pochodzą
z Walewic, gdyż tam właśnie kończył swą karierę Jongleur i oba są ogierami, które ukończyły ZT i mogą
być użyte w hodowli.  Wynika z tego, że Jongleur „pasował” do tamtejszego stada. Walewice nie są
stadniną  stricte  sportową,  jednak  jeśli  się  używa  ogiera  pełnej  krwi  to  czy  nie  lepiej,  aby  był  ze
„skaczącej” linii i na dodatek sam sprawdzony w sporcie? Przecież, oprócz pewnej liczby ogierów, którą
stadnina ma obowiązek dostarczyć na potrzeby PS O, z resztą wyprodukowanych koni trzeba coś zrobić.
Użycie takiego ogiera stanowi dużą gwarancję, że konie te będą przydatne w sporcie i będzie je można
sprzedać po korzystnych cenach.

Biorąc to wszystko pod uwagę, którego ogiera należało włączyć do Walewic —Judexa czy Brzaska?
Odpowiedź zostawiam czytelnikom.

W artykule tym starałem się udowodnić, że z dzielnością ogierów pełnej krwi używanych w hodowli
półkrwi nie jest najlepiej. Z jednej strony do hodowli tej włącza się ogiery, które biegały krótko, miały
niewiele  startów  i  nie  reprezentowały  żadnej  klasy,  a  co  gorsza  są  i  takie,  które  schodziły  z.  toru
„ruszone”. Z drugiej strony nie ma żadnego systemu pozwalającego ocenić czy będą one przekazywać
uzdolnienia do sportu.  Niektórzy hodowcy kierując się wyczuciem dobierają ogiery ze „skaczących”
linii.  Jednak  duża  część  tych  ogierów  jest  z  linii  o  nieznanych  uzdolnieniach  do  skoków.
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Zaproponowałem pewien system, który pozwalałby w miarę szybko ocenić nowe ogiery kryjące w pełnej
krwi pod tym względem i kierując się tym sterować doborem ogierów pełnej krwi do hodowli półkrwi.
Niezależnie od tego czy system ten jest możliwy do zastosowania czy też ma zbyt duże błędy lub opiera
się na fałszywych założeniach, jedno nie ulega wątpliwości. Istnieje pilna potrzeba znalezienia jakiejś
formuły  pozwalającej  w  większym  niż  dotychczas  stopniu  wykorzystywać  dzielność  sportową
i informację o jej przekazywaniu w hodowli koni sportowych półkrwi. Sądzę, że w tej kwestii powinni
się wypowiedzieć sami hodowcy. Interesujące byłoby zwłaszcza zdanie takich hodowców jak Władysław
Byszewski i Kazimierz Bobik, którzy pierwsi w powojennej hodowli w sposób jak najbardziej świadomy
zaczęli dążyć do wyhodowania koni sportowych. Dyskusja taka na pewno ułatwiłaby znalezienie modelu
organizacyjnego  i  metody  zwiększającej  postęp  w  hodowli  koni  sportowych,  a  wszystkim,  którym
sprawy jeździectwa leżą na sercu, powinno na tym zależeć.

Ogier czołowy Cross (Dorpat — Carbonala po Aquino), ur.
1963, hod. SK Gołejewko, używany zarówno w hodowli pół-
jak i pełnej krwi; przykład ogiera, który spełnia "klasyczne"
wymagania  odnośnie  dzielności  na  torze  i  jednocześnie
przekazuje uzdolnienia do sportu (fot. M. Świdzińska)

Ogier czołowy Effort (Turysta — Erb a po Pilade), ur. 1964,
hod. SK Golejewko, również używany w hodowli pół- i pełnej
krwi;  przykład  ogiera,  który  nie  spełnia  "klasycznych"
wymagań odnośnie dzielności na torze, ale jest ojcem cennych
koni sportowych (fot. M. Świdzińska)

Ogier czołowy Saragan (Sicambre — Ash Plant po Nepenthe),
ur.  1965,  hod.  angielskiej,  używany  przede  wszystkim  w
hodowli pełnej krwi; dał dużo dobrych koni wyścigowych, ale
przekazywał on często słabość ścięgien; dlatego włączenie do
hodowli  półkrwi  jego  synów,  którzy  przestawali
przedwcześnie  biegać  na  torze  z  powodu kontuzji  ścięgien
musi budzić zastrzeżenia (fot. D. Kędzierski)

Ogier sportowy Brzask (Jongleur — Brzana po Sandling), ur.
1964,  hod.  SK Kozienice,  bardzo  twardy i  wytrzymały koń
sportowy; przykład ogiera, który mógł być użyty do hodowli
koni sportowych półkrwi (fot. M. Szewczyk)
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