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ABC hodowcy

Kra jo we re zer wy 
ge ne tycz ne dro biu
Adam Mazanowski

Kury leghorn. Fot. M. AdamskiuUdo ma wia nie zwie rzàt roz po cz´ -
to oko ∏o 12 ty si´ cy lat te mu. Pro duk -
ty po cho dze nia zwie rz´ ce go sta no -

wià dziÊ 19% Êwia to wej pro duk cji ˝yw no -
Êci, a w ca∏ ko wi tej pro duk cji rol ni czej prze kra -
cza jà 30%. Se lek cja pro wa dzo na przez cz∏o -
wie ka i se lek cja na tu ral na do pro wa dzi ∏y do po -
wsta nia kil ku ty si´ cy ras i od mian zwie -
rzàt przy sto so wa nych do ró˝ nych wa run -
ków Êro do wi sko wo -˝y wie nio wych oraz ró˝ -
no rod nych po trzeb lu dzi. Ró˝ no rod noÊç zwie -
rzàt go spo dar skich nie ste ty si´ zmniej -
sza. Na przy k∏ad w Eu ro pie: po ∏o wa ras i od -
mian zwie rzàt wy st´ pu jà ca na po czàt ku ubie -
g∏e go wie ku ju˝ wy gi n´ ∏a, a 41%, z 1500 po zo -
sta ∏ych, jest za gro ̋ o na wy gi ni´ ciem w cià -
gu naj bli˝ szych lat. WÊród ist nie jà cych ras i od -

mian pta ków go spo dar skich rzad ko wy st´ pu jà -
ce lub o ma ∏ej li czeb no Êci uwa ̋ a ne sà za za gro -
˝o ne wy gi ni´ ciem.

Dzi siaj pro duk cja dro biar ska opar -
ta jest na nie wiel kiej licz bie wy so ko wy daj -
nych ras dro biu, wy se lek cjo no wa nych w kie -
run ku jed no stron nej u˝yt ko wo Êci nie -
Ênej lub mi´ snej, wzgl´d nie mie szaƒ ców kil -
ku ras. Nie sà one w sta nie uzy skaç wy so -
kiej pro duk cji w mniej ko rzyst nych wa run -
kach Êro do wi sko wych. Sku pie nie ho dow li tyl -
ko na pta kach wy so ko wy daj nych spo wo do wa -
∏o znacz ne za w´ ̋ e nie ge ne tycz nej ba zy ak tyw -
nych po pu la cji dro biu. W kra ju, zw∏asz -
cza od po czàt ku lat pi´ç dzie sià tych ubie g∏e -
go wie ku, zmniej sza si´ li czeb noÊç, a tym sa -
mym zró˝ ni co wa nie ge ne tycz ne ras i od -

mian dro biu. Ma le jà ca w sta dach dro biu zmien -
noÊç mo ̋ e w przy sz∏o Êci sta no wiç za gro ̋ e -
nie dla efek tyw nej ho dow li dro biu. Ro dzi me ra -
sy i od mia ny pta ków go spo dar skich ma jà cz´ -
sto tak cen ne ce chy, jak: od por noÊç na cho ro -
by, du ̋ a p∏od noÊç, d∏u go wiecz noÊç, ma ∏a p∏o -
chli woÊç, zdol no Êci ada pta cyj ne do z∏ych wa -
run ków Êro do wi sko wych i do wy ko rzy sta -
nia mniej war to Êcio wej pa szy oraz do bre umi´ -
Ênie nie i ma ∏e ot∏usz cze nie, a na wet bo gat -
szy sk∏ad che micz ny i lep szà bu do w´ mi´ -
sa (cieƒ sze w∏ók na mi´ Ênio we).

Ró˝ no rod noÊç ras i od mian dro biu stwa -
rza mo˝ li wo Êci ich wy ko rzy sta nia w ho dow li ja -
ko êró d∏o zmien no Êci ge ne tycz nej, w ce lu do -
sko na le nia cech jaj i mi´ sa w ro dach ho dow la -
nych lub do two rze nia mie szaƒ ców u˝yt ko -
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wych. Za cho wa nie cen nych stad dro biu za gro -
˝o nych wy gi ni´ ciem (sta da re zer wy ge ne tycz -
nej) mo ̋ e na st´ po waç nie tyl ko dzi´ ki uni kal -
nym wa lo rom u˝yt ko wym, ale tak ̋ e ze wzgl´ -
du na po cho dze nie. Sta da re zer wy ge ne tycz -
nej dro biu po win no si´ za cho waç dla przy -
sz∏ych po ko leƒ, ja ko ele ment Êwiad czà cy o kul -
tu rze i tra dy cji re gio nu oraz miesz ka jà -
cej tam lud no Êci, sà te˝ cz´ Êcià sk∏a do wà Êro -
do wi ska przy rod ni cze go. Drób z re zer wy ge -
ne tycz nej mo ̋ e sta no wiç dzi siaj ele ment folk lo -
ru w go spo dar stwach agro tu ry stycz nych. Od -
gry wa te˝ znacz nà ro l´ w sa mo za opa trze -
niu wsi oraz w pro duk cji ˝yw no Êci o cha rak te -
rze re gio nal nym lub eko lo gicz -
nym, np. o zmniej szo nej za war to Êci cho le ste ro -
lu czy trój gli ce ry dów. Utrzy ma nie re zerw ge -
ne tycz nych dro biu po dyk to wa -
ne jest wi´c nie tyl ko wzgl´ da mi go spo dar czy -
mi, ho dow la ny mi i na uko wy mi, ale rów -

nie˝ bio lo gicz ny mi i Êro do wi sko wy mi oraz edu -
ka cyj no -wy cho waw czy mi, kul tu ro wo -et no gra -
ficz ny mi, a na wet emo cjo nal ny mi.

Sam ce pod wzgl´ dem chro mo so -
mu p∏ci sà ho mo zy go tycz ne (XX), a sa mi ce he -
te ro zy go tycz ne (XY), dla te go na sie nie ogra ni -
cza zmien noÊç ge ne tycz nà do jed -
nej p∏ci. Do cza su opra co wa nia tech ni ki prze -
trzy my wa nia za rod ków pta sich, mo˝ na „ma ga -
zy no waç” ma te ria∏ bio lo gicz ny tyl ko w po sta -
ci ˝y wych pta ków (in si tu). Aby uchro -
niç przed za g∏a dà ma le jà ce licz bo wo ra sy i od -
mia ny dro biu, pod j´ to przed 34. la ty w In sty tu -
cie Zoo tech ni ki i ów cze snym Cen tral -
nym OÊrod ku Ba daw czo -Roz wo jo wym Dro -

biar stwa ini cja ty w´ opra co wa nia pro gra -
mów za cho wa nia stad kra jo wych kur, ka -
czek i g´ si. Pro gram utrzy ma nia stad re zer -
wy ge ne tycz nej dro biu, pod j´ -
ty w 1972 r., obej mo wa∏ przede wszyst -
kim usta le nie opty mal nej licz by pta ków w sta -
dach re zer wy ho dow la nej i sta dach za cho waw -
czych (sta dach re zer wy ge ne tycz nej).

Sta do re zer wy ho dow la nej po sia da du -
˝à war toÊç ho dow la nà i u˝yt ko wà, ale zo sta -
∏o z ja kichÊ wzgl´ dów wy co fa ne z pro duk cji to -
wa ro wej. W ta kim sta dzie, cho cia˝ na mniej -
szej licz bie sztuk i w ogra ni czo nym za kre -
sie, pro wa dzi si´ pra c´ ho dow la nà (mo -
˝e byç w ka˝ dej chwi li wy ko rzy sta ne do pro -
duk cji to wa ro wej). Sta do re zer wy ho dow la -
nej po win no sk∏a daç si´ ze sta da se lek cyj ne go, 
li czà ce go u kur naj mniej 60 sam ców i 600 sa -
mic, oraz ze sta da kon tro l ne go obej mu jà ce -
go 1500 pta ków oboj ga p∏ci. Sta do se lek cyj -

ne ka czek lub g´ si po win no li czyç 30 sam -
ców i 120 do 150 sa mic, a sta do kon tro l -
ne 650 pta ków oboj ga p∏ci.

Sta do za cho waw cze, ob j´ te pro gra -
mem ochro ny za so bów ge ne tycz nych, po sia -
da ja kieÊ war to Êcio we ce chy, np. du ̋ à mi´ -
snoÊç, drob now ∏ók ni stoÊç mi´ sa, moc nà sko ru -
p´ ja ja, od por noÊç na cho ro by i in ne. W sta -
dzie za cho waw czym nie pro wa dzi si´ se lek -
cji. Sto so wa ny lo so wy sys tem ko ja rze nia i wy -
bór osob ni ków do na st´p ne go po ko le -
nia, nie opar ty o kry te ria ho dow la ne (ze sta -
da usu wa si´ tyl ko pta ki cho re i z wa da mi bu -
do wy), ma za pew niç utrzy ma nie niezmie nio -
nej fre kwen cji ge no ty pów. Sta do za cho waw -

cze po win no li czyç naj mniej 50 ko gu -
tów i 500 kur, a sta do ka czek lub g´ -
si 30 do 80 sam ców i 120 do 150 sa mic. Wi´k -
szoÊç stad za cho waw czych pta ków go spo dar -
skich utrzy my wa nych w Pol sce zo sta ∏a za li czo -
na przez FAO do Êwia to wych za so bów ge ne -
tycz nych pod le ga jà cych ochro -
nie (World Watch List for Do me stic Ani mal Di -
ver si ty, FAO 2000).

W pro gra mie utrzy ma nia stad za cho waw -
czych usta lo no sys tem ko ja rze nia pta ków, sto -
su nek p∏ci sam ców do sa mic oraz d∏u -
goÊç przerw mi´ dzy ko lej ny mi po ko le nia -
mi. Okre Êlo no tak ̋ e spo so by po st´ po wa -
nia w cza sie wy cho wu i re pro duk cji dro biu. Ce -
lem pro gra mu jest utrzy ma nie lub zwi´k sze -
nie li czeb no Êci stad za cho waw czych dro biu, za -
cho wa nie w nich zmien no Êci ge ne tycz -
nej oraz spo wol nie nie spo krew nie nia, w wy ni -
ku re ali za cji pro gra mu ko ja rzeƒ oraz udo sko na -

le nie (w sta dach re zer wy ho dow la -
nej) lub utrzy ma nie (w sta dach za cho waw -
czych) spe cy ficz nych cech da ne go sta da dro biu.

W sta dach re zer wy ho dow la nej znaj du -
jà si´ obec nie trzy ro dy ka -
czek – P44, P55 i K11 oraz je den ród g´ -
si – ku baƒ skich (Ku). Kacz ki P44 i P55 im por -
to wa no z Ho lan dii w 1961 r., a K11 – po cho -
dzà ce od pe ki na kra jo we go, dzi kich ka -
czek krzy ̋ ó wek i ka czek or ping ton zo sta -
∏y – wy ho do wa ne przez prof. J. Ksià˝ kie wi -
cza w Sta cji Za so bów Ge ne tycz nych Dro -
biu Wod ne go Dwo rzy ska. G´ si ku baƒ skie za -
ku pio no na to miast w 1977 r. w fermie za ro -
do wej Kra sno dar (Ro sja). Ad re sy za k∏a -

Zielononó˝ki kuropatwiane. Fot. M. AdamskiKaczor i kaczka P33. Fot. M. Adamski
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dów, w któ rych mo˝ na ku piç drób z re zer -
wy ho dow la nej i ze stad za cho waw czych, po -
da no na koƒ cu ar ty ku ∏u.

Ochro nà w sta dach za cho waw czych ob j´ -
to 10 stad kur, 8 stad ka czek i 13 stad g´ si. Sta -
no wià je ku ry ra sy: le ghorn (G99, H22), sus se -
xy (S66) oraz rho de is land red (R11, K22) i whi -
te (A33). Ku ry te ma jà wpraw dzie po cho dze -
nie za gra nicz ne, ale zo sta ∏y ob j´ te ochro nà, po -
nie wa˝ by ∏y utrzy my wa ne w kra ju na -
wet przez 50 lat. Sà wi´c przy sto so wa -
ne do wa run ków kra jo wych i bar dzo do -
brze na da jà si´ do cho wu w ma ∏ych go spo dar -
stwach rol nych. WÊród ras kra jo wych na szcze -
gól nà uwa g´ za s∏u gu jà ku ry zie lo no nó˝ -
ki (Zk, Z11) i ˝ó∏ to nó˝ ki (˚33) ku ro pa twia -
ne, wy ró˝ nia jà ce si´ du ̋ à od por no Êcià na nie -
ko rzyst ne wp∏y wy Êro do wi ska, oraz po lba -
ry (Pb) – je dy na au to sek sin go wa pol ska ra -
sa kur. Ku ry K22 i A33 u˝y to w ge ne tycz -
nym do sko na le niu ak tyw nych po pu la cji ho dow -
la nych, a Zk i Z11 wy ko rzy sta no do two rze -
nia mie szaƒ ców od por nych na gor sze wa run -
ki Êro do wi ska (zim no).

U ka czek ochra nia si´ sta da za cho waw -
cze pe ki nów kra jo wych (P11, P22, P33), pe ki -
ny duƒ skie (P8) i fran cu skie (P9), mi ni kacz -
ki (K2) oraz dwa sta da syn te tycz ne ka -
czek o brà zo wych (Kh01) i bia ∏ych (LsA) pió -
rach. Kacz ki ze stad za cho waw czych wy ko rzy -
sta no do wy two rze nia ro dów ho dow la -
nych A55 i K11, s∏u ̋ à cych do pro duk cji mie -
szaƒ ców (broj le rów). Do ochra nia -
nych stad g´ si na le ̋ à: lu bel skie (Lu), kie lec -
kie (Ki), pod kar pac kie (Pd), kar tu skie (Ka), ry -
piƒ skie (Ry), su wal skie (Su), ro man (Ro), lan -
des (SD01), gar bo no se (Ga), po mor -
skie (Po), s∏o wac kie (S∏), bi∏ go raj skie (Bi) i za -
tor skie (ZD1). G´ si wy ko rzy stu je si´ do two -
rze nia mie szaƒ ców u˝yt ko wych. G´ si z kra jo -
wych stad po ∏u dnio -
wych (Lu, Ki, Pd, Bi, Ga, ZD1) wy ró˝ nia do -
bre umi´ Ênie nie i ma ∏e ot∏usz cze nie tusz -
ki (szcze gól nie Lu, Ki, Pd) oraz har mo-      nij -
na bu do wa cia ∏a, do bra ja koÊç pie rza, 
do bre wy ko rzy sta nie pasz go spo dar skich i du -
˝a ˝y wot noÊç (wszyst kie od mia ny). G´ si z kra -
jo wych stad pó∏ noc nych (Ka, Ry, Su, Pd) ma -
jà od po ∏u dnio wych wi´k szà ma s´ cia -
∏a oraz wy˝ sze za p∏od nie nie jaj i nie co lep -
szà ja koÊç pi sklàt. W sta dach za cho waw -
czych utrzy mu je si´ te˝ trzy sta da im por to wa -
ne, a mia no wi cie: g´ si ro man (Ro), lan des
(SD1) i s∏o wac kie (S∏). G´ si za gra nicz ne 
ma jà do bre wskaê ni ki re pro duk cji, na da -
jà si´ bar dzo do brze do cho wu w du ̋ ych 

sta dach i do two rze nia mie szaƒ ców to wa ro -
wych. Ma jà te˝ du ̋ à ma s´ cia ∏a, a cz´Êç 
pier sio wa tych g´ si jest do brze wy kszta∏ co -
na. Ce chà cha rak te ry stycz nà g´ si s∏o wac -
kich jest drob now ∏ók ni ste mi´ so.

Kra jo we sta da re zer wy ho dow la nej i sta -
da za cho waw cze (sta da re zer wy ge ne tycz -
nej) dro biu oce nio no pod wzgl´ dem cech re -
pro duk cyj nych i mi´ snych oraz okre Êlo no zdol -
no Êci kom bi na cyj ne mi´ dzy sta da mi. W sta -
dach kur i w nie któ rych sta dach ka czek i g´ -
si osza co wa no pa ra me try ge ne tycz ne cech. Ba -
da no tren dy cza so we cech re pro duk cyj -
nych i mi´ snych na prze strze -
ni lat, a dla cech jaj – w da nym ro ku. Usta lo -
no po trze by po kar mo we dro biu w cza sie wy -
cho wu i re pro duk cji. Zba da no sk∏ad tkan ko -
wy tu szek, struk tu r´ mi´ Êni pier sio -
wych i nóg oraz sk∏ad che micz ny mi´ sa i t∏usz -
czu, mi´ dzy in ny mi na za war toÊç bia∏ ka, cho le -
ste ro lu, trój gli ce ry dów, NNKT i in nych. 

Prze pro wa dzo no szcze gó ∏o wà oce -
n´ cech fi zycz nych jaj pta ków ze stad re zer -
wy ge ne tycz nej w po wià za niu z wy ni ka mi wy -
l´ gu pi sklàt oraz oce nà sk∏a du che micz ne -
go jaj ku rzych pod kà tem ich przy dat no -
Êci do spo ̋ y cia. Wy ko na no szcze gó ∏o we ba da -
nia z za kre su he ma to lo gii i mor fo lo -
gii krwi, w zale˝ no Êci od wie ku i okre su pro -
duk cji dro biu. Pro wa dzo no pra ce nad do sko na -
le niem me tod przy ̋ y cio wej oce ny cech dro -

biu. Me to da mi ge ne ty ki mo le ku lar nej ba da -
no po li mor fizm bia ∏ek su ro wi cy krwi, w ce -
lu okre Êle nia od le g∏o Êci ge ne tycz nych mi´ -
dzy sta da mi re zer wy ge ne tycz nej dro biu, a tak -
˝e w ce lu iden ty fi ka cji po li mor ficz nych mar ke -
rów DNA. Ostat nio wy ko na no pra -
ce nad odpor no Êcià g´ si o ró˝ nym po cho dze -
niu prze ciw ko cho ro bie Derz sy ego.

Ochro na Êwia to wych re zerw ge ne tycz -
nych zwie rzàt i ro Êlin do cze ka ∏a si´ mi´ dzy na -
ro do wych de cy zji w czerw cu 1992 r., kie -
dy na kon fe ren cji Na ro dów Zjed no czo -
nych – Âro do wi sko i Roz wój, w Rio de Ja ne -
iro, 167 kra jów zrze szo nych w ONZ pod pi sa -
∏o Kon wen cj´ o ró˝ no rod no Êci bio lo gicz -
nej, któ rà Pol ska ra ty fi ko wa -
∏a w 1995 r. W Kon wen cji stwier dza si´ mi´ -
dzy in ny mi, ˝e za so by przy ro dy na ku li ziem -
skiej sà do brem ca ∏ej ludz ko Êci i stàd wy ni -
ka ko niecz noÊç mi´ dzy na ro do wej wspó∏ pra -
cy w ce lu ich ochro ny i za cho wa nia dla przy -
sz∏ych po ko leƒ. Na ka zu je si´ ob j´ cie ochro -
nà wszyst kich za so bów bio lo gicz nych ist nie jà -
cych na Zie mi, w tym tak ̋ e wy two rzo -
nych przez cz∏o wie ka ras, ro dów i od -
mian zwie rzàt go spo dar skich oraz od mian ro -
Êlin upraw nych, ze wzgl´ du na ich zna cze -
nie dla przy sz∏o Êci rol nic twa, a w kon se kwen -
cji dla wy ̋ y wie nia lu dzi. FAO pod j´ ∏o si´ funk -
cji ko or dy na to ra mi´ dzy na ro do wej wspó∏ pra -
cy, a tak ̋ e dzia ∏aƒ na rzecz ochro ny za so -

Kury sussex. Fot. M. Adamski
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bów ge ne tycz nych zwie rzàt go spo dar -
skich i ro Êlin upraw nych.

Po pu la ry za cja idei ochro ny stad re zer wy ge -
ne tycz nej dro biu, a tak ̋ e in nych zwie rzàt go -
spo dar skich, jest w pe∏ ni uza sad nio na. Ochro -
n´ kra jo wych za so bów ge ne tycz nych zwie -
rzàt go spo dar skich Mi ni ster stwo Rol nic -
twa i Roz wo ju Wsi po wie rzy ∏o In sty tu to -
wi Zoo tech ni ki. Upo wszech nie nie wie -
dzy o po pu la cjach chro nio nych, w tym tak -
˝e wy ni ków ba daƒ nad roz po zna niem war to -
Êci i spe cy fi ki stad ob j´ tych ochro nà, po win -
no si´ od by waç przez ra dio, te le wi zj´ i pra -
s´. Nie ste ty za in te re so wa nie pro ble ma ty kà rol -
ni czà w Êrod kach ma so we go prze ka zu jest nie -
wiel kie. 

Na to miast do syç re gu lar nie i z do brym skut -
kiem od by wa si´ pro mo cja po pu la cji chro nio -
nych na wy sta wach rol ni czych i w skan se -
nach. Du ̋ à ro l´ w pro pa go wa niu idei ochro -
ny stad re zer wy ge ne tycz nej dro biu mo gà spe∏ -
niaç go spo dar stwa agro tu ry stycz ne i eko lo gicz -
ne, a tak ̋ e pro mo wa nie na ryn ku pro duk -
tów mar ko wych i eko lo gicz nych o wy so -
kiej war to Êci spo ̋ yw czej, po cho dzà -
cych od dro biu z re zer wy ge ne tycz nej. Mo -
˝e to wp∏y nàç na zmniej sze nie kosz tów utrzy -
ma nia pta ków. Or ga ni za to rzy pro duk cji rol ni -
czej po win ni wspo ma gaç, w mia r´ mo˝ li wo -
Êci, ini cja ty wy lo kal ne w za kre sie po ka zy wa -
nia stad re zer wy ge ne tycz nej dro biu w go spo -
dar stwach rol nych ja ko ele men tu folk lo ru wsi.

Ad re sy za k∏a dów, w któ rych mo˝ na ku -

piç drób po cho dzà cy ze stad re zer wy ho dow -
la nej i ze stad za cho waw czych (w na wia -
sach po da no sym bo le stad):
1. Instytut Zootechniki, Zak∏ad DoÊwiadczalny,
39-331 Chorzelów, woj. podkarpackie, tel.
(017) 854-10-57 (Z11, G99, H22, R11, S66,
˚33).
2. Aka de mia Rol ni cza w Lu bli nie, Sta cja Dy -

dak tycz no -Ba daw cza Zwie rzàt Drob -
nych Fe lin, woj. lu bel skie,
tel. (081) 461-00-61 w. 277 (Zk, Pb).

3. In sty tut Zoo tech ni ki, Fer ma Ho dow la -
na Kur Nie Ênych, 64-550 Dusz ni -
ki Wlkp., woj. wiel ko pol skie,
tel. (061) 291-91-35 (K22, A33).

4. Instytut Zootechniki, Stacja Zasobów
Genetycznych Drobiu Wodnego Dworzyska,
62-035 Kórnik, woj. wielkopolskie, tel. (061)
817-02-25 (P33, K2, P8, P9, Kh01, LsA, Ku,
Lu, Ki, Pd, Ka, Ry, Ro, Su, SD01, Ga, Po, S∏).
5. Zak∏ad Hodowli i Wyl´gu Drobiu, 89-500
Tuchola, ul. Kolejowa 12, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. (052) 334-36-27 (P44, P55,
K11, P11, P22).
6. Aka de mia Rol ni cza Kra ków, Sta cja Dy dak -

tycz no -Do Êwiad czal na Ka te dry Ho dow -
li Drob ne go In wen ta rza, 30-199 Rzà -
ska, ul. Kra kow ska 2,
tel. (012)637-99-70 (ZD1).

Prof. zw. dr hab. Adam Ma za now ski
In sty tut Zoo tech ni ki

w Ba li cach k. Kra ko wa

G´si kubaƒskie. Fot. M. Adamski


