
 Pogłowie masowe i 

urodzone źrebięta oraz 

pogłowie zarodowe za 

lata 2014-2015 w rasie 

polski koń zimnokrwisty 

i arden polski*. 

 
 Dane statystyczne pochodzą z Polskiego Związku 

Hodowców Koni oraz ze stron:  www.pzhk.pl, 

www.cbdk.pl 

 



        Według danych z bazy Polskiego Związku Hodowców Koni, 

koni zimnokrwistych i ardeńskich oraz w typie zimnokrwistym było 

w Polsce w 2014 roku 170 193 sztuki, a w 2015 roku 162 228 sztuk. 

Roczny spadek wyniósł ok 8 000 sztuk co stanowi ok 5 %. Jest to 

zbieżne z ogólną obserwacją i spadkiem liczby stanowionych klaczy 

wynoszącym ok 5-8% rocznie w zależności od regionu. Duży 

spadek, znacznie większy niż w części koni zarodowych, następuje 

w części koni użytkowych, z których pozyskiwano źrebięta 

szczególnie ogierki do tuczu na eksport rzeźny. Tak duży spadek  

w ciągu kilku lat, jeżeli będzie postępował, znacznie uszczupli 

wpływy do budżetów Związków z opłat za identyfikację  

i wydawania paszportów. 





 W tej rasie wszystkie zdrowe klacze wykorzystuje się w rozrodzie  

i pozyskuje się znaczne liczby źrebiąt. W 2014 roku 

zidentyfikowano 29 242 sztuki źrebiąt, a w 2015 – 29 749 sztuk, 

czyli o 500 sztuk więcej. Te dane jakby przeczą w/w stwierdzeniu, 

jednakże spadek pogłowia jest ewidentnie widoczny, a zwiększona 

liczba zarejestrowanych źrebiąt wynika z uszczelnienia systemu 

ewidencji. Obecnie chyba wszystkie źrebięta są identyfikowane 

czego poprzednio nie było. 

 W 2014 roku wpisano do ksiąg 1576 klaczy, w tym 1130 pkz, 205 

sokólskich i 241 sztumskich. W 2015 – 1494 w tym: 1002 pkz, 239 

sokólskich i 248 sztumskich i 5 arden polski. 

 









 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 * - dane pochodzą z artykułu Pani doktor Grażyny Polak „Zimne pod lupą” zamieszczonym w kwartalniku „Hodowca i Jeździec” nr 1(48), 

zima 2016 
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 z uwzględnieniem składu 

rasowego, importu 

materiału zarodowego oraz 

wieku. 

 

 
 Dane statystyczne pochodzą z: Rejestrów ogierów 

kryjących rasy polski koń zimnokrwisty zamieszczonej 

na stronie PZHK, Krajowych List ogierów rasy polski 

koń zimnokrwisty w typie sztumskim i sokólskim. 



     W ciągu ostatnich 3 lat kryło: w 2014 roku 2134 

ogiery, 2015 – 2079 sztuk, w 2016 – 2044. 

Zdecydowanie jest to dostateczna liczba, a nawet za 

wysoka i przeprowadzenie ostrej selekcji poprzez 

wyeliminowanie najsłabszych osobników –  

wyszłoby tylko na dobre dla hodowli całości rasy. 

Potomstwo tak dużej liczby ogierów w zdecydowanej 

większości kierowane jest na eksport rzeźny. Ogiery 

działające w rozrodzie są stosunkowo młode bo 

średni ich wiek wynosi 8 lat. 





















 

W 2014 roku - wpisano 338 ogierów w tym:  

274 pkz, 30 sokólskich i 34 sztumskie, w 2015 roku 

znacznie mniej bo 226 ogierów, w tym 158 pkz, 20 

sokólskich i 36 sztumskich oraz 12 rasy arden polski. Te 

dość wysokie liczby świadczą, że remont zarówno 

klaczy jak i ogierów jest wystarczający a nawet 

nadmierny. 
































