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Polska posiada wieloletnie tradycje w hodowli koni czystej krwi 
arabskiej, odgrywających fundamentalną rolę w tworzeniu i ge-
netycznym doskonaleniu większości ras gorącokrwistych [2, 17, 
19, 21, 33]. Wybitna uroda i szlachetność koni tej rasy zawsze 
były cenione w naszym kraju, a systematycznie prowadzona 
ocena wartości użytkowej i zgodność z typem rasowym spowo-
dowały, że polskie konie arabskie czystej krwi cieszą się na ca-
łym świecie wielkim zainteresowaniem. W selekcji koni czystej 
krwi arabskiej podstawowe znaczenie ma pokrój oraz charak-
terystyczny „bukiet”, natomiast próby dzielności, czyli udział 

w gonitwach na torach wyścigowych, mają na celu sprawdzenie 
wytrzymałości i stanu zdrowia, a jeśli są prowadzone według 
zasad sprzyjających rozwojowi pożądanych cech, mogą mieć 
fundamentalne znaczenie w dalszym doskonaleniu rasy. W wie-
lu krajach wzrasta popularność gonitw koni czystej krwi arab-
skiej, co powoduje, że sukcesy osiągane na torach wyścigo-
wych mogą stać się dodatkowym, ważnym kryterium selekcyj-
nym w ocenie wartości użytkowej tej rasy [7, 27].

Obecnie wyścigowe próby dzielności koni czystej krwi arab-
skiej nie stanowią głównego kryterium selekcyjnego, ale mają 
być, w polskim programie hodowlanym, elementem pozwalają-
cym na utrwalenie cennych cech, nierozerwalnie związanych 
z tą rasą, wykształconych pod wpływem surowego, pustynnego 
klimatu i wymagań stawianych przez człowieka: wytrzymałości 
i dużej szybkości w galopie, doskonałego zdrowia, odporności 
na trudne warunki środowiskowe itp. 

Wśród wielu czynników, które mogły wpłynąć na sukcesy ro-
dzimej hodowli znaczącą rolę należy przypisać temu, że już od 
1927 roku w Polsce konie arabskie regularnie poddawane są 
próbie wyścigowej według programu uwzględniającego specy-
fikę rasy. Dzięki temu zdołano uniknąć błędów popełnianych 
przez inne kraje, które dla koni czystej krwi arabskiej stosowały 
zasady rozgrywania wyścigów opracowane dla koni pełnej krwi 
[6, 8]. 

Trudno jednoznacznie zdefiniować dzielność wyścigową, po-
nieważ uwarunkowana jest ona wieloma czynnikami o różno-
rodnym podłożu zarówno genetycznym, jak też środowiskowym 
[1, 4, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 25, 26, 28, 31, 32]. Uważa się, że 
w przypadku koni czystej krwi arabskiej cecha dzielności wyści-
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gowej jest przekazywana przez matkę czterokrotnie silniej niż 
przez ojca, a udział klaczy w wyścigach ma istotny wpływ na ich 
użytkowość hodowlaną i liczbę potomstwa [3]. 

Istotne znaczenie w hodowli koni wierzchowych ma możli-
wość przewidywania predyspozycji wyścigowych jeszcze przed 
rozpoczęciem treningu, ponieważ koszty ponoszone na przygo-
towanie konia do wyścigów, a następnie na same wyścigi są 
nieporównywalnie większe niż w przypadku koni innych typów 
użytkowych. Jednym z takich czynników, dzięki któremu ho-
dowca mógłby prognozować sukcesy przychówku, może być 
wiek klaczy matki. 

Przeprowadzono badania, których celem było określenie za-
leżności między wiekiem klaczy matek czystej krwi arabskiej 
a późniejszą dzielnością wyścigową ich potomstwa. 

Analizą objęto 730 klacze matki czystej krwi arabskiej oraz 
ich potomstwo (689 klaczek i 682 ogierki) biegające jako trzylat-
ki na torach wyścigowych w Polsce w latach 2005-2012. Dane 
uzyskano z biuletynów Polskiego Klubu Wyścigów Konnych 
oraz Bazy rodowodowej koni arabskich [www.janow.arabians.
pl/pl/baza-rodowodowa.php]. 

Klacze matki objęte analizą podzielono w zależności od wie-
ku na trzy grupy: 

� klacze młode (w wieku 3-7 lat), 
� klacze w średnim wieku (8-12 lat), 
� klacze starsze (w wieku 13-25 lat). 
Przy ocenie dzielności wyścigowej potomstwa posłużono się 

handicapem generalnym, liczbą startów, liczbą zwycięstw i sumą 
wygranych nagród. Przed obliczeniami, ze względu na brak roz-
kładu normalnego, dane dotyczące sum wygranych nagród 
poddano transformacji logarytmicznej. 

Wyniki opracowano statystycznie, posługując się progra-
mem komputerowym Statistica for Windows 12.0, wykorzystu-
jąc dwuczynnikową analizę wariancji. Istotność różnic między 
średnimi wskaźników dzielności wyścigowej potomstwa pocho-
dzącego od klaczy z różnych grup wiekowych określono testem 
Tukey’a. 

Analizując dzielność wyścigową trzyletnich koni czystej krwi 
arabskiej (tab.) stwierdzono, że najwyższy handicap generalny 
przyznano koniom urodzonym przez klacze w wieku 13-25 lat 
(57,6 kg). Wysoko istotnie niższym handicapem (54,9 kg) cha-
rakteryzowało się potomstwo klaczy 3-7-letnich. Zaobserwowa-
no również, że wartość handicapu koni od klaczy w średnim 
wieku (56,2 kg) była istotnie większa niż u potomstwa klaczy 
młodych. Biorąc pod uwagę liczbę startów koni trzyletnich wy-
kazano, że potomstwo klaczy młodych i w średnim wieku 
uczestniczyło w gonitwach istotnie częściej (średnio 5,7 razy), 
w porównaniu z końmi pochodzącymi po starszych matkach 
(średnio 5,4 startów). �imo 
mniejszej liczby startów, konie 
po matkach starszych zwycię-
żały średnio wysoko istotnie 
częściej (0,9), niż potomstwo 
młodych klaczy (0,7). Stwier-
dzono, że konie po starszych 
klaczach, które cechowały się 
największym handicapem ge-
neralnym oraz największą licz-
bą zwycięstw przy najmniej-
szej licznie startów, zdobywa-
ły średnio 6262,3 zł, co było 
kwotą wysoko istotnie większą 
niż wygrana potomstwa kla-
czy młodych (4710,9 zł). Śred-
nia suma zdobytych nagród 
potomstwa klaczy w średnim 
wieku (5980,9 zł) była nie-
znacznie mniejsza niż koni od 
klaczy starszych, ale i tak oka-
zała się istotnie większa w po-
równaniu do wygranych przez 
potomstwo klaczy młodych.

Przeprowadzając analizę dzielności wyścigowej potomstwa 
klaczy czystej krwi arabskiej z uwzględnieniem płci zaobserwo-
wano, że lepsze wyniki na torze wyścigowym, niezależnie od 
grupy wiekowej ich matek, osiągały ogierki niż klaczki (tab.). 
W przypadku potomstwa młodych klaczy różnice między handi-
capem generalnym ogierków (57,0 kg) i klaczek (52,6 kg) okaza-
ły się wysoko istotne. Podobną tendencję stwierdzono analizu-
jąc liczbę startów. W każdej grupie wiekowej matek wykazano, 
że ogierki wysoko istotnie częściej brały udział w gonitwach 
w porównaniu z rówieśniczkami. Najwięcej startów miały ogier-
ki po młodych klaczach (średnio 6,0 startów), natomiast naj-
mniej żeńskie potomstwo klaczy starszych (średnio 4,9 star-
tów). Wykazano, że płeć potomstwa miała również istotny 
wpływ na liczbę zwycięstw. Największe różnice zaobserwowa-
no w przypadku grupy koni od młodych klaczy, w której ogierki 
wygrywały średnio wysoko istotnie częściej (0,8) niż klaczki 
(0,5). W pozostałych grupach wiekowych klaczy ogierki również 
przewyższały klaczki pod względem liczby zwycięstw, jednak 
różnice okazały się statystycznie nieistotne.

Zbliżone wyniki uzyskano analizując wygrane klaczek i ogier-
ków w poszczególnych grupach wiekowych klaczy. W grupie 
klaczy młodych istotnie większe sumy wygranych nagród uzy-
skały ogierki w porównaniu z klaczkami (P≤0,01), podobnie jak 
w przypadku potomstwa klaczy starszych (P≤0,05).

Choć wyniki osiągane w gonitwach na torze wyścigowym 
przez konie czystej krwi arabskiej nie są decydującym czynni-
kiem selekcyjnym w doskonaleniu tej rasy, to jednak z punktu 
widzenia hodowlanego są istotne i pozwalają wyodrębnić 
osobniki wybitne pod względem wytrzymałości i dzielności wy-
ścigowej. 

Dotychczasowe badania na temat dzielności koni wierzcho-
wych skupiały się głównie na koniach pełnej krwi angielskiej, co 
jest zrozumiałe, ponieważ w przypadku tej rasy wyniki osiągane 
na torach wyścigowych mają zasadniczy wpływ na ich selekcję. 
�ożna jednak znaleźć także opracowania dotyczące wpływu 
różnych czynników na dzielność wyścigową koni czystej krwi 
arabskiej. W niniejszej pracy, jako jeden ze wskaźników tej 
dzielności, wykorzystano handicap generalny. Drugim popular-
nym i równie często stosowanym parametrem, pozwalającym 
ocenić klasę wyścigową konia, jest współczynnik powodzenia. 
Badania Budzyńskiego i wsp. [5] oraz Chrzanowskiego i wsp. 
[10] wykazały, że te dwa wskaźniki w podobny sposób oceniają 
dzielność koni, jednak w przypadku stosowania współczynnika 
powodzenia można porównywać konie tylko z tego samego 
rocznika, a często także przy statystycznym opracowywaniu 
wyników trzeba stosować różnego rodzaju transformacje sum 
wygranych nagród, ze względu na brak rozkładu normalnego. 

Tabela 
Wskaźniki dzielności wyścigowej  trzyletnich klaczek i ogierków czystej krwi arabskiej w zależności 
od wieku klaczy matek

Wskaźnik dzielności  
wyścigowej

Grupa wiekowa klaczy matek

klacze młode
(3-7 lat)

klacze w średnim 
wieku

(8-12 lat)

klacze starsze
(13-25 lat)

n średnia n średnia n średnia

�andicap generalny (kg) ogółem 527 54,9Aa 605 56,2a 239 57,6A

ogierki 278 57,0B 290 56,8 114 58,8
klaczki 249 52,6B 315 56,0 125 56,5

Liczba startów ogółem 527 5,7b 605 5,7c 239 5,4bc

ogierki 278 6,0C 290 6,0D 114 5,9E

klaczki 249 5,3C 315 5,4D 125 4,9E

Liczba zwycięstw ogółem 527 0,7F 605 0,8 239 0,9F

ogierki 278 0,8G 290 0,8 114 1,0
klaczki 249 0,5G 315 0,7 125 0,8

Suma wygranych nagród (zł) ogółem 527 4710,9H 605 5980,9d 239 6262,3Hd

ogierki 278 5612,4I 290 6143,6 114 7452,0e

klaczki 249 3704,4I 315 5831,0 125 5177,3e

Średnie oznaczone takimi samymi dużymi literami różnią się wysoko istotnie przy P≤0,01  
Średnie oznaczone takimi samymi małymi literami różnią się istotnie przy P≤0,05
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Z niniejszych badań wynika, że potomstwo klaczy starszych 
(w wieku 13-25 lat) było najdzielniejsze wyścigowo. �imo że 
konie te brały udział w gonitwach istotnie rzadziej w porównaniu 
z potomstwem klaczy młodszych, to jednak zdobywały istotnie 
większe sumy wygranych nagród i uzyskiwały istotnie większy 
handicap generalny, co może świadczyć o tym, że częściej 
zwyciężały w gonitwach większej rangi. Istotne znaczenie 
wpływu wieku klaczy matki na karierę wyścigową potomstwa 
klaczy pełnej krwi angielskiej udowodnił Kownacki [14], stwier-
dzając, że najdzielniejszym przychówkiem, który w gonitwach 
na torach wyścigowych w Wielkiej Brytanii zwyciężał w 55% 
przypadków, cechowały się matki w wieku 8-13 lat. Podobnie, 
według Deskura [11], matkami koni pełnej krwi angielskiej naj-
częściej wygrywających gonitwy na torze wyścigowym były kla-
cze w wieku 8-16 lat. Autor ten wykazał jednak, że wybitne po-
tomstwo pod względem dzielności wyścigowej pochodziło od 
klaczy w wieku 4-10 lat. Analizując dzielność wyścigową wspo-
mnianej rasy Łuszczyński i wsp. [24] stwierdzili, że w pierwszym 
sezonie wyścigowym największy handicap generalny i współ-
czynnik powodzenia uzyskiwały dwuletnie konie po matkach 
6-7-letnich, a w sezonie drugim trzyletni przychówek klaczy 
12-13-letnich. W innej pracy Łuszczyński i wsp. [23] wykazali, 
że lepszymi matkami pod względem dzielności wyścigowej 
dwulatków pełnej krwi angielskiej były klacze pochodzące z pry-
watnych stadnin w wieku 8-11 lat, a trzylatków � klacze 12-letnie 
i starsze, w porównaniu z matkami pochodzącymi ze stadnin 
państwowych. Wiek klaczy matki miał istotny wpływ także na 
wartość hodowlaną i użytkową potomstwa klaczy czystej krwi 
arabskiej [18]. Najwięcej klaczy stadnych i ogierów czołowych 
zakwalifikowanych do hodowli pochodziło po matkach w wieku 
10-14 lat. Dodatkowo były one także matkami koni najczęściej 
zdobywających czołowe miejsca na pokazach i czempiona-
tach oraz uzyskującymi najlepsze wyniki na torze wyścigo-
wym. W niniejszych badaniach wykazano, że bez względu na 
wiek klaczy matek ogierki cechowały się lepszymi wskaźnika-
mi dzielności wyścigowej. Potwierdzeniem tej zależności są 
wcześniejsze doniesienia Pikuły i Grzesiak [29] oraz Pieszki 
i wsp. [28] dotyczące koni czystej krwi arabskiej oraz Kulisy 
i wsp. [16] odnoszące się do koni pełnej krwi angielskiej. Od-
wrotną tendencję wykazano natomiast w przypadku koni pół-
krwi [30]. 

Podsumowując wyniki niniejszej pracy można stwierdzić, 
że wiek klaczy matek istotnie wpływał na dzielność wyścigową 
ich potomstwa. Najdzielniejsze wyścigowo potomstwo pocho-
dziło po klaczach 13-letnich i starszych. �imo że w sezonie 
miało ono istotnie mniej startów, to wysoko istotnie i istotnie 
częściej wygrywało gonitwy, zdobywało większe sumy nagród 
oraz uzyskało większy handicap generalny w porównaniu z przy-
chówkiem klaczy młodszych. Niezależnie od wieku klaczy ma-
tek ogierki cechowały się lepszą dzielnością wyścigową niż 
klaczki. W przypadku średniej liczby startów we wszystkich 
grupach wiekowych klaczy matek oraz średniej liczby zwy-
cięstw i sumy zdobytych nagród w grupie najmłodszych klaczy 
matek, różnice między potomstwem różnej płci okazały się 
wysoko istotne. 
 
Wyniki badań zrealizowane w ramach tematu DS 357/ZHK/2017 
zostały sfinansowane z dotacji na naukę przyznanej przez MNiSW.
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The effect of the age of the dam on the racing performance of Arabian horses 

Summary

The ability to predict racing predisposition in horses even before they start training is of fundamental importance in the breed-
ing of riding horses, as the costs incurred in preparing the horse for racing and then the races themselves are incomparably 
greater than for any other types of use of horses. One of the factors which can help a breeder predict the success of a foal is 
the age of its mother. The aim of the study was to determine the relationship between the age of Arabian dams and the subse-
quent racing performance of their offspring. The age of the mother was found to significantly influence the racing performance 
of the offspring. The offspring with the greatest racing success came from mares 13 years old and older. Although they had 
significantly fewer starts per season, they won races highly significantly and significantly more often, won higher prize totals, 
and attained a higher quality handicap than the offspring of younger mares. Irrespective of the age of the mare, colts had better 
racing performance than fillies. For the average number of starts in all age groups of dams and for the average number of wins 
and the sum of prizes awarded in the group of the youngest mares, the difference between the offspring of different genders 
was highly significant.

KEY WORDS: Arabian horses, age of dam, racing performance
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Konie w wyniku ewolucji wykształciły pewne pierwotne cechy, 
które determinują ich wrodzone i naturalne zachowania. Wpływ 
udomowienia na te cechy był niewielki, jednak niezaprzeczalnie 
mają one znaczenie dla sposobu hodowli i użytkowania koni 
oraz dla ich dobrostanu [7]. Konie w naturalnych warunkach 
tworzą zhierarchizowane stada, składające się zazwyczaj z kla-
czy i ich potomstwa, młodzieży oraz ogiera [13]. Przebywanie 
w grupie daje zwierzętom poczucie bezpieczeństwa [7]. Naj-
bardziej doświadczona klacz pełni funkcję przewodnika stada, 
ustala kierunek przemieszczania się, miejsce wypasu i wypo-
czynku, natomiast ogier czuwa nad jego bezpieczeństwem i bro-
ni klacze przed innymi samcami [14]. Konie, jako zwierzęta 
ewolucyjnie przystosowane do przebywania na terenach stepo-
wych, w warunkach naturalnych mogą poruszać się po obsza-
rze o dużej powierzchni [5]. Związane jest to z ich behawiorem 
pokarmowym, który przejawia się w długotrwałym pobieraniu 
paszy przy jednoczesnym powolnym przemieszczaniu się pod-
czas pasienia. Chów stajenny zaburza naturalne zachowania 
związane z odżywianiem. Ograniczenie ruchu towarzyszące 
pobieraniu pokarmu przy dozorowanym karmieniu w stajni oraz 

izolacja socjalna mogą u koni wywoływać silny stres prowadzą-
cy do zaburzeń emocjonalnych, np. stereotypii lub nadmiernej 
pobudliwości [7].

Obecnie konie najczęściej utrzymywane są w pomieszcze-
niach, które można podzielić na stajnie boksowe, stanowiskowe 
i wolnowybiegowe, do których zalicza się klasyczne biegalnie 
wewnętrzne oraz stajnie otwarte, tzw. biegalnie sektorowe, 
umożliwiające swobodne wyjście na zewnątrz [11, 17]. Najmniej 
zalecanym, ale wciąż dopuszczalnym, sposobem utrzymania 
koni jest system stanowiskowy, który ze względu na niewielką 
powierzchnię bytową oraz wiązanie, ogranicza do minimum 
kontakt z innymi osobnikami oraz możliwość poruszania się. 
System ten nadal stosuje się w przypadku koni roboczych, 
rzadko w przypadku klaczy hodowlanych, młodzieży czy ogie-
rów [11]. Najczęstszym systemem utrzymania koni jest system 
boksowy [16], który stosuje się zwłaszcza w przypadku ras 
szlachetnych, koni sportowych i wierzchowych oraz koni pracu-
jących. System ten jest preferowany przez właścicieli koni, po-
mimo iż nie jest dla zwierząt optymalny [11]. Zwierzęta stoją 
w osobnych boksach, często przez większą część doby, a inte-
rakcja z innymi końmi oraz przejawianie naturalnego zachowa-
nia stadnego mogą być ograniczone [13, 16]. W przypadku koni 
cennych, takich jak sportowe czy wyścigowe, taki sposób utrzy-
mania tłumaczy się między innymi zmniejszonym ryzykiem ura-
zów spowodowanych przez kontakt z innymi końmi [15], co jed-
nak negatywnie wpływa na ich zachowanie, prowadząc często 
do występowania nałogów [6]. Jednym z najlepszych systemów 
i najbardziej odpowiadającym naturze koni jest ich grupowe 
utrzymanie w biegalniach bądź stajniach otwartych. W przeci-
wieństwie do stajni stanowiskowych czy boksowych, konie za-
spokajają w nich w dużym stopniu swoje potrzeby ewolucyjne, 
takie jak kontakt z innymi osobnikami oraz możliwość swobod-
nego poruszania się [11].

Przeprowadzono badania, których celem była ocena cech 
psychicznych klaczy polskiego konia szlachetnego półkrwi w za-
leżności od sposobu utrzymania. Badania wykonano na 44 kla-
czach, z których 24 utrzymywane były w systemie stanowisko-
wym, a pozostałe 20 � w stajni wolnowybiegowej. Oceniono 
zachowanie podczas zbliżania się i prowadzenia przez niezna-
jomego człowieka, przy zbliżaniu się nieznajomego konia, za-
kładaniu ogłowia i rzędu, podczas czyszczenia i pielęgnacji 
kończyn, karmienia i badania przez lekarza weterynarii. Doko-
nano również oceny charakteru, płochliwości oraz wrażliwości 
na łaskotanie. Każda cecha zachowania oceniona została od-
dzielnie w skali od A do D, przy czym A była oceną maksymal-
ną, a D � minimalną, według metody podanej przez Brzeskiego 
i wsp. [3]. W celu dokonania obliczeń statystycznych skalę ocen 


