
L uch stau be, Po lish Lynx, Lynx de
Po lo gne. Pol ska ra sa go ∏´ bi bar -

dziej ce nio na i roz po wszech nio na za
gra ni cà ni˝ w Pol sce. 

Hi sto ria po wsta nia pol skie go ry sia
jest ma ∏o zna na. Daw ni ho dow cy kra -
kow scy – prof. Po pek i Droz dow ski
oraz mgr S. Opa la by li zda nia, ˝e si´ ga
cza sów pa no wa nia Zyg mun ta I Sta re -
go. Z wy ka zu spo rzà dzo ne go przez
ów cze sne go pod skar bie go ko ron ne go
Mi ko ∏a ja Szy d∏ow skie go wy ni ka, ˝e
w∏o ski kuch mistrz Hie ro nim, któ ry
po zo sta∏ wraz z kró lo wà Bo nà w Pol -
sce, dla uroz ma ice nia pol skie go ja d∏o -
spi su po sta ra∏ si´ tak ̋ e o spro wa dze -
nie ró˝ ne go u˝yt ko we go ptac twa do -
mo we go ho do wa ne go we W∏o szech.
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raz jeszcze RyÊ polski niebieski jednobarwny na wystawie we Wroc∏awiu.



I tak bli ̋ ej nie zna ne ra sy go ∏´ bi w∏o -
skich mia ∏y przy czy niç si´ mi´ dzy in -
ny mi do po wsta nia pol skich ry si. Sà to
oczy wi Êcie tyl ko przy pusz cze nia, po -
nie wa˝ ˝ad nych opi sów o po czàt kach
i roz wo ju naj star szych pol skich ras go -
∏´ bi nie ma my.

Przy pusz cza my, ˝e ryÊ po wsta∏ ze
zlep ka cech go ∏´ bi w∏o skich, mniej -
szych go ∏´ bi ty pu po lne go oraz cech
po chod nych od bia ∏o lot nych gar ∏a czy
Êlà skich. Z ró˝ nych opi sów wie my, ˝e
oko ∏o po ∏o wy XIX wie ku w Kra ko -
wie i je go oko li cach, a tak ̋ e na ca ∏ym
Pod kar pa ciu i w oko li cach Lwo wa,
by ∏y ry sie go ∏´ bia mi ju˝ sze ro ko roz -
po wszech nio ny mi i ˝e od gry wa ∏y tam
du ̋ à ro l´, ja ko go ∏´ bie ty pu go spo -
dar cze go oraz, ˝e ist nia ∏y ró˝ no rod -
ne od mia ny barw ne w tej ra sie. Po pu -
lar noÊç, ja kà cie szy ∏y si´ te go ∏´ bie,
uza sad nio na by ∏a szyb kim doj rze wa -
niem pi sklàt, bar dzo do bra mi´ sno -
Êcià i doÊç du ̋ ym ci´ ̋ a rem. Po za tym
ry sie mi mo swej wiel ko Êci i ci´ ̋ a ru

ch´t nie ˝e ro wa ∏y na po lach, by ∏y bar -
dzo p∏od ne, od por ne na z∏e wa run ki
at mos fe rycz ne i nie wy bred ne, je Êli
cho dzi o kar m´. Barw ny ry su nek na
skrzy d∏ach i pi´k ny wy glàd ze wn´trz -
ny zjed na ∏y ry siom du ̋ e uzna nie
wÊród ho dow ców.

Jó zef Stoch w swo jej pu bli ka cji
w Ho dow cy Drob ne go In wen ta rza
z 1971 ro ku po da je, i˝ w pierw szym
eta pie ho dow li ry sia, zw∏asz cza w wa -
run kach wiej skich nie przy k∏a da no
szcze gól nej wa gi ani do czy sto Êci
ubar wie nia i re gu lar no Êci ry sun ku;
cho dzi ∏o przede wszyst kim o uzy ska -
nie du ̋ ych i do brze umi´ Ênio nych
go ∏´ bi. Do pie ro, gdy wiel koÊç i mi´ -
snoÊç zo sta ∏y do pro wa dzo ne do po -
˝à da nych re zul ta tów, pod j´ te zo sta ∏y
sta ra nia o nada nie ry siom jed no li te -
go ty pu i wy od r´b nie nie ich ja ko ra -
sy. Do sko na le nie wy glà du ra so we go,
ostat ni etap w ho dow li tej ra sy, przy -
pa da na dru gà po ∏o w´ XIX wie ku
i trwa do chwi li obec nej. Daw ne zna -

cze nie go spo dar cze ry si od ci sn´ ∏o
swe pi´t no za rów no na prze pi sach
wzor ca uchwa lo ne go w War sza wie
w 1930 ro ku, jak i na kszta∏ to wa niu
si´ po j´ç na te mat ich wy glà du ze -
wn´trz ne go.

I. Stoch w nr. 2/71 HDI prze ka zu -
je cen nà i na dal ak tu al nà ra d´ dla
ho dow ców ry si. Cy tu j´ w ca ∏o Êci:
„Nie ule ga wàt pli wo Êci, ˝e nie jest
∏a two ho do waç ry sie, któ re od po wia -
da jà w pe∏ ni wy mo gom wzor ca. Za -
rów no pod wzgl´ dem wiel ko Êci
i mi´ sno Êci, jak i pod wzgl´ dem bar -
wy i ry sun ku. Utrzy ma nie ci´ ̋ a ru
i mi´ sno Êci wy ma ga po s∏u gi wa nia si´
me to da mi ho dow la ny mi zgo ∏a od -
mien ny mi od me tod, ja ki mi po s∏u gi -
waç mu si si´ ho dow ca, któ ry chce
osià gnàç pra wi d∏o wà bar w´ i ry su -
nek u go ∏´ bia. Du ̋ y wzrost i ci´ ̋ ar
nie sà u tych pta ków ce cha mi dzie -
dzicz ny mi i po sia da nie go ∏´ bi na sta -
le wi´k szym ni˝ nor mal ny wzrost po -
zio mie jest mo˝ li we w prak ty ce ho -
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dow la nej dzi´ ki w∏a Êci wej se lek cji
i do bo ro wi pod wzgl´ dem wzro stu
u osob ni ków po cho dzà cych z krzy ̋ ó -
wek. Bar wa i ry su nek opar te sà na -
tych miast na od po wied nich czyn ni -
kach ge ne tycz nych, a udo sko na la ny
ob raz ry sun ku lub bar wy jest re zul ta -
tem d∏u go trwa ∏ych i ˝mud nych po -
szu ki waƒ oraz roz wià zaƒ ge ne tycz -
nych, do cze go do cho dzi si´ po przez
wy od r´b nie nie, a na st´p nie ∏à cze nie
ze so bà i utrwa la nie wie lu po szcze -

gól nych cech i do cze go naj prost sza,
naj bar dziej pew na dro ga pro wa dzi
przez chów w po kre wieƒ stwie. Ma -
my wi´c w ho dow li ry si do czy nie nia
z dwo ma prze ciw staw ny mi co do sto -
so wa nych me tod za gad nie nia mi ho -
dow la ny mi, z któ ry mi mo zo liç si´

trze ba od dziel nie, a rów no cze Ênie
trze ba o nich my Êleç rów no le gle, aby
spla ta ∏y si´ ze so bà w jed nà ca ∏oÊç.

Kon cen tru jàc ca ∏à uwa g´ na za -
gad nie niach zwià za nych z bar wà i ry -
sun kiem do pro wa dza my u go ∏´ bi du -
˝ych ty pu u˝yt ko we go do wy raê ne go
ob ni ̋ e nia u nich wiel ko Êci i mi´ sno -
Êci. Od wrot nie, pra ca ukie run ko wa -
na na po wi´k sze nie ci´ ̋ a ru go ∏´ bi
od bi je si´ na tych miast na ja ko Êci bar -
wy i ry sun ku”.

Bu do wa ry si jest szcze gól nym ele -
men tem, któ ry rzu tu je na ich ra so -
woÊç. Syl wet ka mu si byç krót ka, ma -
syw na i zwar ta. PierÊ sze ro ka i pe∏ -
na. G∏o wa moc na, o pod wy˝ szo nym
czo le, nie co wy d∏u ̋ o na. No gi sze ro -
ko roz sta wio ne, g∏´ bo ko osa dzo ne

w tu ∏o wiu i ni skie. Sze ro kie roz sta -
wie nie nóg stwa rza lep sze wa run ki
roz wo jo we dla mu sku la tu ry brzu cha
i pier si.

Wszyst kie ce chy ra so wo Êci mu szà
u ry sia wy st´ po waç rów no cze Ênie
oraz two rzyç ra zem zgra nà ca ∏oÊç.
Pra wi d∏o we prze pro wa dze nie oce ny
ry si na wy sta wach jest za da niem trud -
nym, wy ma ga jà cym od s´ dzie go grun -
tow nej zna jo mo Êci pro ble ma ty ki ho -
dow la nej, du ̋ e go do Êwiad cze nia, roz -

sàd ku oraz d∏u go let niej prak ty ki.
RyÊ jest naj bar dziej zna nà i ho do wa -

nà pol skà ra sà za gra ni cà. Jest tam
licz niej ho do wa ny ni˝ w Pol sce. Pierw -
sze ry sie zo sta ∏y spro wa dzo ne do Nie -
miec na prze ∏o mie lat sie dem dzie sià -
tych i osiem dzie sià tych XIX wie ku
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(w 1970 r. ob cho dzo no w Niem czech
100-le cie ho dow li ry sia).

Dzi´ ki ar ty ku ∏om prof. J. Roz wa -
dow skie go z Kra ko wa po Êwi´ co nym
ry siom, za miesz czo nym oko ∏o 1880
r. w nie miec kiej pra sie ho dow la nej,
wzro s∏o za in te re so wa nie tà ra sà
w Niem czech. W 1882 ro ku po raz
pierw szy zo sta ∏y wy sta wio ne w Hal le
17 lu te go 1906 ro ku. Na st´p nie we
Frank fur cie nad Me nem, pod czas
na ro do wej wy sta wy, sie dem na Êcie
osób za ∏o ̋ y ∏o spe cja li stycz ny 
Klub Ho dow ców Ry si. Od te go cza -
su roz po cz´ ∏a si´ mi´ dzy na ro do wa
ka rie ra pol skie go ry sia. Szyb ko sta ∏y
si´ po pu lar ne w Da nii i Fran cji.
W pi Êmie okól nym z czerw ca 1912
ro ku skie ro wa nym do Izb Rol ni -
czych, pru ski mi ni ster rol nic twa za -

le ci∏ udzie le nie sub wen cji na po pie -
ra nie ho dow li ry si.

Po dob nie du ̋ e za in te re so wa nie
no wà ra sà go ∏´ bi wy ka za li ho dow cy
cze cho s∏o wac cy. Tam rów nie˝ po -
wsta∏ Klub Ho dow ców Ry si. Obec nie
mo˝ na je spo tkaç na wszyst kich wi´k -
szych wy sta wach eu ro pej skich
i w USA. Roz po cz´ ∏a si´ te˝ pra ca
nad uszla chet nie niem ry sia, w wy ni -
ku któ rej otrzy ma∏ zwar tà, pi´k nà
bu do w´ i nie mal ̋ e per fek cyj ny ry su -
nek, z dru giej zaÊ stro ny utra ci∏ do -
tych cza so we atu ty go ∏´ bia wiej skie -
go. Wspó∏ cze sne ry sie nie ch´t nie le -
cà w po la i ˝e ru jà na Êcier ni skach po
˝ni wach. Obec nie ho do wa ne ry sie
ma jà do miesz k´ krwi mon da ina, kin -
ga i szpa ków. Uwa ̋ a si´, ˝e naj wi´ cej
za s∏ug w roz wo ju ry si ma jà ho dow cy

z oko lic Hal le, w szcze gól no Êci Ed -
mund Krebs.

W la tach trzy dzie stych ubie g∏e go
wie ku uka za ∏y si´ w li te ra tu rze nie -
miec kiej dwa ar ty ku ∏y (Tau -
benzüchter 17/1924 i 8/1927), któ -
rych au to rzy su ge ru jà, ˝e ry sie sà
pro duk tem pra cy ho dow la nej ho -
dow ców fran cu skich i do Nie miec
do sta ∏y si´ za po Êred nic twem Pol ski.
H. Marks (For men tau ben, Ri sen -
-Sport -und -Trom mel tau ben, 1977, s.
29) uwa ̋ a, ˝e te do nie sie nia nie ma -
jà ˝ad ne go uza sad nie nia w po sia da -
nej przez nas do ku men ta cji po wsta -
nia ry si. H. Marks wspo mi na pra ce
i do nie sie nia prof. Roz wa dow skie go,
któ re sta wia jà po wy˝ sze uza sad nie -
nia za czy sty wy twór fan ta zji. Pier -
wot nie ry sie wy st´ po wa ∏y je dy nie
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w bar wach nie bie skiej, czar nej, bia ∏ej
i p∏o wej. Od mia ny bia ∏ej z nie bie ski -
mi ogo na mi i p∏o wej ju˝ si´ nie spo -
ty ka. Ry sie nie bie skie z bia ∏y mi pa sa -
mi na zy wa ne by ∏y „g∏o za mi”, czar ne
z bia ∏y mi pa sa mi – „kop ciu cha mi”,
czar ne o c´t ko wa nym ry sun ku na tar -
czy – „ko per fu ∏a mi”, nie bie skie z c´t -
ko wa nym ry sun kiem na tar -
czy skrzy d∏a – „tar czo wy mi”.
W Niem czech ho dow cy wy -
pro du ko wa li ry sie o bar wie
czer wo nej i ˝ó∏ tej.

Obec nie ist nie je szes na -
Êcie od mian barw nych pol -
skich ry si.

Nie bie skie (bar wa nie bie ska po -
win na byç ja sna, czy sta, bez ciem nych
i rdza wych na lo tów, szy ja nie co ciem -
niej sza o me ta licz nym, zie lon ka wym
po ∏y sku, bia ∏e pa sy z de li kat nym
obrze ̋ em)

* z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi lot ka -
mi,

* z bia ∏y mi pa sa mi i ciem ny mi lot -
ka mi,

* z bia ∏y mi ∏u ska mi (nie bie sko
obrze ̋ o ny mi) pa sa mi i lot ka mi. Je Êli
go ∏´ bie ma jà wi´k szà iloÊç lo tek bia -
∏ych, wów czas za zwy czaj ma jà one
bia ∏e „spodnie” i bia ∏e pió ra obok
od by tu, ge ne tycz nie sa mi ce sà nie co

ciem niej sze,
* z bia ∏y mi ∏u ska mi (nie bie sko

obrze ̋ o ny mi), pa sa mi i ciem ny mi
lot ka mi (trud ne jest wska za nie w∏a -
Êci wej bar wy nie bie skiej oraz ide al -
ne go ∏u sko wa nia).

Czer wo ne (bez po pie la te go na lo tu,

pa sy czy sto bia ∏e, bez rdza we go na lo -
tu, szy ja o me ta licz nym zie lon ka wym
po ∏y sku)

* z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi lot ka -
mi,

* z bia ∏y mi pa sa mi i czar ny mi lot -
ka mi (trud ne jest uzy ska nie wzor co -
wych bia ∏ych pa sów),

* z bia ∏y mi ∏u ska mi, pa -
sa mi i lot ka mi,

* z bia ∏y mi ∏u ska mi i pa -
sa mi oraz czar ny mi lot ka -
mi.

Czer wo ne (bar wa zde cy -
do wa nie czer wo na, na sy co -
na, szy ja o zie lon ka wym

me ta licz nym po ∏y sku)
* z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi lot ka -

mi,
* z bia ∏y mi pa sa mi i czer wo ny mi

lot ka mi (trud ne jest uzy ska nie czy -
stych, bia ∏ych i od po wied nio d∏u gich
pa sów, je Êli zaÊ ta kie si´ uzy ska,
wów czas barw ne lot ki sà za ja sne),
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* z bia ∏y mi ∏u ska mi, pa sa mi i lot ka -
mi (trud no jest uzy ska nie ide al nie
bia ∏ych pa sów),

* z bia ∏y mi ∏u ska mi (czer wo no
obrze ̋ o ny mi) i pa sa mi oraz czer wo -
ny mi lot ka mi (trud noÊç spra wia w∏a -
Êci wy ry su nek skrzy de∏).

˚ó∏ te (bar wa zde cy do wa nie ˝ó∏ ta,
na sy co na, bez roz ja Ênieƒ, szy ja o me -
ta licz nym zie lon ka wym po ∏y sku,
trud noÊç spra wia w∏a Êci wy ry su nek,
wi docz ny ju˝ u m∏o dych w gnieê dzie)

* z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi lot ka -
mi,

* z bia ∏y mi pa sa mi i ˝ó∏ ty mi lot ka -
mi,

* z bia ∏y mi ∏u ska mi, pa sa mi i lot ka -
mi,

* z bia ∏y mi ∏u ska mi i pa sa mi oraz
˝ó∏ ty mi lot ka mi (cià gle bar dzo rzad -
kie ze wzgl´ du na uzy ska nie czy sto Êci
i d∏u goÊç pa sów).

Obo wià zu jà cy wzo rzec:
G∏o wa doÊç du ̋ a, wy d∏u ̋ o na, g∏ad ka,

z sze ro kim i wy so kim czo ∏em. Oczy nie
za du ̋ e, ga∏ ka oczna nie wy sta jà ca, bar -
wy czer wo no -po ma raƒ czo wej lub po -
ma raƒ czo wej – w za le˝ no Êci od bar wy
upie rze nia. Brew wà ska po je dyn cza,
ma ∏o wi docz na, sza ro -nie bie ska, a u
czer wo nych i ˝ó∏ tych – ja sna. Dziób
Êred niej d∏u go Êci, gru by, ciem ny lub ja -
sny w za le˝ no Êci od bar wy upie rze nia.
Wo sków ki sto sun ko wo drob ne, de li kat -
ne i do brze przy le ga jà ce. Szy ja krót ka,
pe∏ na, sze ro ka u pod sta wy, pod gar dle

do brze za okrà glo ne, lek ko na d´ ta szy ja
po wie trzem. PierÊ sze ro ka, pe∏ na, do -
sko na le umi´ Ênio na, brzuch pe∏ ny. Ple -
cy krót kie, za okrà glo ne, sze ro kie, w
krzy ̋ u w´˝ sze, uko Ênie opa da jà ce.
Skrzy d∏a krót kie, sze ro kie, moc no przy -
le ga jà ce, do brze przy kry wa jà ce ple cy.
Lot ki moc ne, zwar te, spo czy wa jà ce na
ogo nie. Ogon krót ki, zwar ty, pra wie po -
zio mo no szo ny. No gi krót kie, moc ne,
doÊç sze ro ko roz sta wio ne, uda scho wa -
ne w pió rach pod brzu sza, sko ki i pal ce
nie opie rzo ne. Upie rze nie do brze roz -
wi ni´ te i do brze przy le ga jà ce. 

An to ni Âwiec ki
Fot. A. Wegner
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