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Zarzildu Gtowncgo Polskiego Zwi~zku Hodowcow Koni
z dnia 22 marca 2010 roku \\' sprawie program ow ochrony

koni rasy matopolskiej i wielkopolskiej

Zarzqd Glowny Polskiego Zwiqzku Hodowcow Koni, w swietle zmIan
wprowadzonych od 2010 roku w programach ochrony koni rasy malopolskiej i
\vielkopolski~j, biorqc pod uwagy opinie wyrazone przez Komisje Ksiqg Stadnych koni rasy
wielkopolskiej i malopolskiej, nie moze rekomendowa6 hodovvcom uczestnictwa w nowych
programach dla tych ras koni.

WecHug Komisji Ksiqg Stadnych, zmiany w warunkach rodowodowych koni, ktore
mogq bye objyte nowymi programami ochrony, spowodujq ograniczenie liczby klaczy
chronionych i liczby ogierow, ktore mog'! bye uzyte w programach ochrony, a tym samym
znaczne za\vyzenie bazy genetycznej. Zgodnie z zalozeniami programow wielkosc populacji
chronionej powinna wzrastac do rozmiarow planowanych w 2013 roku. Zmiana v\lzorca
rodowodowego stawia pod znakiem zapytania osiqgniycie tych ilosci w 2013 roku.

W poprzcdnim programie ochrony koni rasy matopolskiej zakladano, ze jego
powodzenie powinno opierac siy m.in. na zaplanowaniu co najrnniej 10-letniego okresu
prowadzenia, zgodnie z zasadami jakie zostaly opracowane w 2004 roku. Hodowcy
przystypujqC do realizacji programu, sporzqdzili swoje plany hodovv'lane i finansowe, majqc
na uwadze m.in. ten zapis. Obecna zasadnicza zmiana, uniemozliwiajqca uczestnictwo cZysci
klaczy \-vyhodowanych w wyniku dzialania poprzedniego programu, w jednoznaczny spos6b
wielu hodowcow z niego wykluczyla. Tym samym zostalo podwazone zaufanie hodowcOv.'
do instytucji kierujqcych programami ochrony.

Wqtpliwosci Zarzqdu wywoluje rowniez planowana zmiana dotyczqca zasad kontroli
uzytkowosci koni uczestnicz'lcych w programach ochrony. Programy ochrony, wzoro\vane na
programach doskonalenia realizowanych przez Polski Zwiqzek Hodowcow Koni, do tej pory
przewidujq takie same wymagania odnosnie pr6b dzielnosci klaczy i ogierow' wpisywanych
do ksiqg. OSlTOSC selekcji zalozo11a w programach doskonalenia jest na poziomie
. pozwalajqcym zdrowcmu ogierowi i klaczy, 0 poprawnej budowie i pozqdanym
temperamencie, uzyskac wpis do ksiygi. Jakiekolwiek obnizenie progu tego podstawowego
stop11ia selekcji bydzie grozne dla koni, ktorych przeznaczenicm jest uzytkowanie
\vicrzchowe lub zaprzygowe.

Zarzqd PZHK pragnie zwroci6 uwagy, ze nie da sie pogodzic obowiqzuj'lcych obecnie
programow ochrony zasob6w genetycznych dla koni rasy matopolskiej i wielkopolskiej z
programami doskonalenia. W zwiqzku z PO\vyzszym odradza uczestnictwo w nQ\.vych
programach ochron)' tym hodowcom, ktorzy chcq. doskonalic swoje konie i popra\{viac ich
wartosc uzytkowit zgodnie z programami doskonalenia ras. Decyzjy 0 udziale w programie
ochrony podejmuje wylqcznie hodowca, ktory akceptl~e warunki uczestnictwa w nim i
konsekwencje z tego w)'nikajqce.

W przypadku podjycia przez hodQ\.vcow decyzj i 0 udziale w programach ochrony koni
rasy malopolski~j i wielkopolskiej, Polski Zwiqzck Hodowcow Koni, tak jak dotychczas,
bydzie 5tuzyl im POtl1oc'!w prowadzeniu hodowli.

WICER E~
POlSKIEGO 2'1'.'1 _KU HCDO";VC3WRe, I

'.;ViCEPRE?ES
POLS dEGO ZWIi\ZKU HOOO COW KONi

v~
Ta.deusz Kodi

dREZES 6 NI
POlS"E~nOWC WKO

dr ini. H'ladyslaw BrejtQ


