
Sprawozdanie z działalności KKS koni rasy wielkopolskiej za lata 
2014-2015 

 
 
Konie wlkp stanowią około  6,2% całej populacji koni w wieku 3-20 lat  i ten trend spadkowy 

utrzymuje się w dalszym ciągu.  W   2013r. konie wlkp to7 %.   
 53 % z nich to klacze. Nie zmienia się układ terytorialny - ponad 60% populacji to cztery 

województwa:  wielkopolskie, kujawsko - pomorskie, warmińsko – mazurskie   i mazowieckie. 
  
Konie 3-20 lat – 2015 rok 
 

 

Województwo 
Wszystkie 

razem % 
Wlkp 
wszystkie % 

W 
tym  
klacze 

% 

1 DOLNOŚLĄSKIE 
 

 

10841 4,9 696 4,6 410 4,5 

2 KUJAWSKO-POMORSKIE 13629 6,1 1564 10,2 931 10,3 

3 LUBELSKIE 21228 9,5 117 0,8 74 0,8 

4 LUBUSKIE 6152 2,8 604 4,0 343 3,8 

5 ŁÓDZKIE 17281 7,8 1006 6,6 637 7,1 

6 MAŁOPOLSKIE 14582 6,6 196 1,3 106 1,2 

7 MAZOWIECKIE 36433 16,4 1527 10,0 795 8,8 

8 OPOLSKIE 3974 1,8 111 0,7 73 0,8 

9 PODKARPACKIE 10569 4,8 50 0,3 29 0,3 

10 PODLASKIE 12425 5,6 210 1,4 144 1,6 

11 POMORSKIE 10971 4,9 961 6,3 534 5,9 

12 ŚLĄSKIE 12333 5,5 391 2,6 198 2,2 

13 ŚWIĘTOKRZYSKIE 6515 2,9 65 0,4 42 0,5 

14 WARMIŃSKO-MAZURSKIE 10549 4,7 1357 8,9 784 8,7 

15 WIELKOPOLSKIE 22597 10,2 5618 36,8 3363 37,3 

16 ZACHODNIOPOMORSKIE 7273 3,3 798 5,2 442 4,9 

 Razem 222347  15271  9026  

 
 

 

 Hodowla: 
 
W 2014 roku  urodziły się 643 żrebięta a w roku 2015 692 szt – to jest tylko niecałe 8  % stanu klaczy . 

Mamy nadzieję, że ten marsz w dół się zakończył           i ten mały wzrost urodzeń powinien być dobrym 
prognostykiem na przeszłość. 

 
 

 
2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

kl.G 820 813 969 1.218 1.539 1.700 1.844 1.887 2.161 2.310 2.987 3.289 3.298 3.461 

mł.kl.G 136 222 168 219 186 177 222 296 239 328 335 285 402 556 

kl.W 99 109 171 160 312 397 509 614 713 798 994 1.076 1.087 1.057 

mł.kl.W 20 21 15 24 21 30 33 34 39 55 87 80 161 189 

og.G 54 40 53 64 75 77 87 180 260 283 272 307 323 425 

mł.og.G 2 5 1 1 3 3 7 7 11 13 6 9 6 17 

źreb.hod.* 471 420 554 718 783 894 1.106 1.289 1.323 1.445 1.253 1.306 1.776 1.867 

źreb.niehod.* 221 223 126 153 170 218 323 325 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 



og.kryjące 
 

70 76 
 

120 145 157 158 225 241 255 269 290 
 

śr.krycie 
 

9,97 10,08 
 

10,10 10,90 10,79 12,70 10,55 12,51 8,42 11,60 12,60 
 

         
 
 

Niestety od 14 lat obserwujemy stały spadek liczby klaczy wpisanych do ksiąg. Nieistotny wpływ na ten 
spadek ma likwidacja księgi wstępnej od matek NN.   Pozytywnie oceniamy jedynie wysoki poziom remontu  
stada 26%  w 2014  i 17 % w 2015.  

 

 
Ogiery 2014 
 
87 w tym 2 księga W 
 

4 – 9 lat 10 – 15 lat 16 ≤ 

wlkp i 

xx 
sp, m import 

wlkp i 

xx 
sp, m import 

wlkp i 

xx 
sp, m import 

2 1 1 19 3 4 54 0 3 

4,6 % 29,9 % 65,5 % 

 
 
 
Ogiery 2015 
 
84 w tym 2 księga W 
 
 

4 – 9 lat 10 – 15 lat 16 ≤ 

wlkp i 

xx 
sp, m import 

wlkp i 

xx 
sp, m import 

wlkp i 

xx 
sp, m 

impo

rt 

3 
 

2 12 1 3 58 2 3 

6,0 % 19,0 % 75,0 % 

  
Istniejące ogiery są już bardzo wiekowe. W przeciągu 1 roku liczba ponad                     piętnastoletnich wzrosła o 

10 %. Nie produkujemy jeszcze wystarczająco regularnie ogierów wielkopolskich Dobrym dla nas był 2014  rok w 
którym 2 og wlkp                          ukończyły ZT wierzchowy zajmując dobre 4 i 5 miejsce a 3 ZT zaprzęgowy zajmując 
odpowiednio miejsca 1;2 i 5.  Problemem staje się brak ogierów do programów    ochronnych. W 2015 roku komisja 
pojęła decyzję o dopuszczenie do krycia klaczy programowych jednego ogiera , który nie uzyskał w ZT wyniku 
dającego wpis                    do księgi 

 

Rodzaj próby 2014  2015  

Polowa próba wierzchowa 28 klacze 20 klaczy 

Polowa próba  zaprzęgowa    ---  ---  



ZT zaprzęgowy 6 klaczy 3 ogiery 5 klaczy 1 ogier 

ZT wierzchowy 34 klacze 2 ogiery 15 klaczy 

MPMK skoki 11 4 

MPMK WKKW 4 6 

MPMK ujeżdżenie  4 6 

MPMK powożenie 4 1  
 

 
 

Udział naszych koni w sporcie jest niewielki ale przeglądając wyniki częściej niż jeszcze niedawno 
zauważamy „wlkp” 

Dobrym pomysłem zaprezentowania młodych koni był Czempionat Hodowlany Koni rasy wielkopolskiej 
w skokach luzem – rozegrany w Gajewnikach w 2014 roku podczas MPMK 

 
 

 
 

Czempionat hodowlany rozegrany w 2015 roku wyłamał się trochę z tradycji organizowania co 2 lata na 
przemian czempionatu pełnego i czempionatu młodzieżowego. Przypadający w tym roku czempionat 
młodzieżowy został zastąpiony pełnym i było to związane z obchodami 120 rocznicy powstania ZHKwlkp 

Żrebięta pod matkami /pokazywane po raz pierwszy na czempionacie/ były oceniane za:               typ, 
pokrój, stęp, kłus, prezentację i przygotowanie do wystawy 

źrebięta roczne typ pokrój, stęp, kłus i galop 
ogiery tradycyjna ocena wystawowa 
pozostałe /źrebięta dwuletnie, klacze rocznika 2012  i 2011-2005 
Prezentowane konie były dobrej jakości i dobrze przygotowane do wystawy 
 

 

http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Czempionat_koni_rasy_wlkp_w_skokach_luzem-Gajewniki_2014.pdf
http://pzhk.pl/wp-content/uploads/Czempionat_koni_rasy_wlkp_w_skokach_luzem-Gajewniki_2014.pdf


 
 

  

 

Zmiany od 01.02.2014 roku 

 

- Nie jednogłośnie akceptujemy wniosek o skreślenie zapisu dotyczącego wprowadzenia 

obligatoryjnych prób dzielności dla wszystkich klaczy, ubiegających się o wpis do ksiąg stadnych  

-  wprowadzenie do regulaminu stacjonarnych prób dzielności klaczy i ogierów zapisu w brzmie-

niu:„Niezaliczenie jednego elementu próby (dyskwalifikacja w jednym z elementów próby) powo-

duje niezaliczenie  całej próby dzielności.” 

- Minimalna liczba klaczy przystępujących do polowych prób wierzchowych wynosi 5 sztuk, na-

tomiast minimalna liczba klaczy przystępujących do polowych prób zaprzęgowych wynosi 3 sztuki 

- Do 10 pierwszych miejsc w rankingu WBFSH z ostatnich trzech lat, zostaje rozszerzona lista naj-
lepszych zagranicznych związków hodowlanych, z których ogiery i klacze, po spełnieniu pozostałych 
wymaganych programami (wraz z poprawkami) kryteriów, mają prawo być wpisane do księgi lub/i 
dopuszczone na stałe lub warunkowo do rozpłodu w rasach sp i wlkp. 

- Ogier hodowli niemieckiej w wieku 3-4 lat, który został dopuszczony do rozrodu przez wiodące 
niemieckie związki hodowlane na podstawie körungu (licencji) oraz ukończył test 30-dniowy, w któ-
rym jedną z końcowych ocen otrzymanych za skoki lub ujeżdżenie jest min. 8 pkt., może zostać wpi-
sany do księgi sp i warunkowo dopuszczony do rozpłodu w rasach sp i wlkp. Ogier taki ma prawo po-
kryć 25 klaczy w okresie 1 roku od momentu uzyskania wpisu do polskiej księgi i dopuszczenia do roz-
rodu. Dalsze użytkowanie rozpłodowe będzie zależne od spełnienia kryteriów określonych w progra-
mie hodowlanym 

 

 



Od 1.07.2014 

Z treści „Programów hodowli koni” ras: małopolskiej, wielkopolskiej i polski koń szlachetny pół-
krwi usunięto następujące zapisy  

załącznika nr 2. Kategoryzacja ogierów: 

1. Ust. I, pkt 2 w brzmieniu: 

„Ogiery kat. C mogą być używane w rozrodzie maksymalnie do 9 roku życia włącznie. Nie uzyska-
nie w tym okresie kat. B powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

2. Ust. II, pkt 3, ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

3. Ust. II, pkt 4, ostatnie zdanie w brzmieniu: 

„Nie spełnienie tego warunku powoduje wycofanie ogiera z rozrodu.” 

4. Informacje dodatkowe, pkt I, drugie zdanie w brzmieniu: 

„Jeżeli ogier rasy czystej w ciągu 5 kolejnych sezonów nie uzyska za potomstwo 30 pkt. hodowla-
nych, zostaje wycofany z rozrodu.” 

Od 1.01.2015 Do księgi może zostać wpisany koń pochodzący od klaczy spełniającej wymagania 

wpisu do księgi, jeżeli klacz ta zostanie wpisana do tej księgi najpóźniej w dniu wpisu tego konia. 

Komisja księgi stadnej koni rasy wielkopolskiej opowiedziała się za koniecznością dopracowania i 
wprowadzenia w życie polowej próby dzielności ogierów. Konspekt projektu autorstwa Komisji sp był 
dyskutowany na posiedzeniach naszej Komisji, i Komisji wspólnej /sp.,m., i wlkp/ Na posiedzeniu 
komisji wspólnej zostali wybrani przedstawiciele poszczególnych ras którzy przygotowali projekt 
prawie końcowy do ostatecznego zatwierdzenia. Na ostatnim posiedzeniu komisji wlkp Marek 
Morawiec wrócił do sprawy karty zdrowia ogiera, którą następnie opracował. Zał.1  Jacek Łojek 
podjął się zredagowania przepisów antydopingowych. Zał. 2  Nierozwiązaną kwestią pozostał termin 
wprowadzenia drugiego progu selekcji, którego część komisji chciała wprowadzić od zaraz a część od 
2018 roku. Wygląda, że ten problem już umiera śmiercią naturalną. 

 Od kilku lat mówimy o kategoryzacji klaczy. Myślę, że wszystkie komisje już wyraziły lub 
wyrażą akceptację dla długo konsultowanego projektu Jacka Łojka Zał. 3 i 4 

Ponadto nasza Komisja zajmowała się między innymi  następującymi kwestiami: 
- czy i ewentualnie w jaki sposób zrównać wymagania ogierów w ppdz i MPMK 
- finanse a próby dzielności 
- zdjęcia RTG czy i kiedy? 
- programy ochrony zasobów genetycznych 
- zmiana kryteriów uznawania ogierów po MPMK 
- zgryz 
- MPMK a wałachy 
- ocena wystawowa  
- obowiązek badań DNA 
         Marek Żuławski  


