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Wprowadzenie

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska „…jeszcze do
niedawna tworzyła wrażenie krajobrazu górskiego, pozbawionego
wody (...). Całość to romantyczny krajobraz o poszarpanych skałach,
wystrzelający niekiedy spośród pól, ozdobionymi czasem ruinami
zamków (...). Strome i kamieniste zbocza zajmują lasy liściaste, zaś
zwały piasków w dolinach obsiada lichy karłowy las iglasty. Gdzie
las nie chce iść – występuje „pastwisko” z jałowcem i paprocią.
Dobre wyeksponowanie tych charakterystycznych elementów było
efektem prowadzonego tu od stuleci ekstensywnego wypasu zwierząt
gospodarskich, zwłaszcza owiec i kóz…” (Bronikowski 1929). Tego
rodzaju użytkowanie ekosystemów naskalnych przyczyniło się też
do wykształcenia, w tych szczególnych warunkach siedliskowych,
charakterystycznych dla tej krainy układów biocenotycznych.
Roślinnym wyznacznikiem owych układów są szeroko pojmowane
murawy kserotermiczne (Matuszkiewicz 2001; BabczyńskaSendek 2005). Zanik użytkowania pastwiskowego w końcu XX w.
doprowadził do uruchomienia stopniowej sukcesji drzew i krzewów,
zasłaniających skały, eliminujących światłolubne gatunki muraw.
Jednym z elementów tożsamości kulturowej Wyżyny
Krakowsko-Częstochowskiej jest pasterstwo. Zwierzęta domowe,
w tym owce, poza wymiarem biologicznym i hodowlanym,
odgrywają trudną do przecenienia rolę w ochronie dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego społeczności lokalnych naszego
kraju, których owczarstwo było integralną częścią.
-7-

Rodzime rasy owiec, doskonale przystosowane do lokalnych
warunków środowiskowych, przez kilka stuleci dostarczały wełny,
mięsa, mleka i skór. Jednakże zmieniające się potrzeby i wymagania
konsumentów wobec produktów owczarskich wymusiły zastąpienie
ras owiec o niskiej produkcyjności rasami wysokowydajnymi.
Skutkiem tego było prawie całkowite wyginięcie rodzimych ras
owiec.
Prezentowane opracowanie jest efektem współpracy
środowisk zajmujących się zagadnieniami z zakresu pochodzenia,
użytkowania oraz hodowli zwierząt gospodarskich, w tym rodzimej
owcy olkuskiej, pasterstwa oraz wynikających z niego następstw
przyrodniczych, a także mieszkańców Wyżyny KrakowskoCzęstochowskiej.
Autorzy pragną podziękować recenzentom niniejszego
opracowania za cenne uwagi merytoryczne, które pomogły
w przygotowaniu książki.
Autorzy
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Pochodzenie, udomowienie oraz kulturowe
i gospodarcze znaczenie owiec
Krzysztof Stefaniak

Zakład Paleozoologii, Instytut Zoologiczny, Wydział Nauk Biologicznych,
Uniwersytet Wrocławski, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław

Owca (Ovis aries Linnaeus 1758) wraz z kozą (Capra hircus Linnaeus 1758), należą po psie (Canis familiaris Linnaeus
1758) do najwcześniej udomowionych przez człowieka gatunków
zwierząt, a w wielu rejonach świata do dziś są jednymi z najważniejszych zwierząt gospodarskich wykorzystywanych w rolnictwie
i produkcji żywności (Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska
2005, 2008). Owca ze względu na swoje biologiczne cechy jest
także zwierzęciem, które od początku swojego udomowienia towarzyszyło człowiekowi w jego wędrówkach i kolonizowaniu nowych terenów. Na obszar Polski owce dotarły wraz z ludami neolitycznymi i od V tysiąclecia p.n.e. były już na naszych ziemiach
ciągle obecne, chociaż ich znaczenie nigdy nie było dominujące
(Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
Systematyka i rozmieszczenie geograficzne
Owca należy do rodziny, którą w systematyce ssaków
określamy jako krętorogie Bovidae z rodzaju Ovis. Od początku
ewolucja tej grupy małych krętorogich, podobnie jak i kóz, związana była z terenami górzystymi i półpustynnymi. Współcześnie
do rodzaju Ovis zaliczamy 8 form różniących się od siebie ilością
chromosomów i rozmieszczeniem geograficznym (Clutton-Brock
1999; Lasota-Moskalewska 2005, 2008):
– owca domowa Ovis aries, o liczbie chromosomów 2n=54
– muflon europejski Ovis musimon Pallas, 1762, o liczbie chromosomów 2n=54
– muflon azjatycki Ovis orientalis Blyth, 1841, o liczbie chromosomów 2n=54
– owca Dalla Ovis dalli Nelson, 1884, o liczbie chromosomów
2n=54
-9-

– owca kanadyjska Ovis canadensis George Shaw, 1804, , o liczbie chromosomów 2n=54
– owca śnieżna lub kamczacka Ovis nivicola Escholtz, 1829,
o liczbie chromosomów 2n=52
– argali ałtajski Ovis ammon Linnaeus, 1758, o liczbie chromosomów 2n=56
– urial Ovis vignei, o liczbie chromosomów 2n=58
Wśród systematyków istnieją spory co do statusu poszczególnych form. Część autorów wiąże uriala z muflonem azjatyckim. Badania filogenetyczne, oparte na danych uzyskanych z analizy genomów,
pozwalają współczesnych przedstawicieli rodzaju Ovis zaliczyć do
trzech grup: Pachyceriformes z gatunkami: owca śnieżna O. nivicola,
owca Dalla O. dalli, owca kanadyjska O. canadensis; Mufloniformes
z gatunkami: urial O. vignei, muflon azjatycki O. orientalis i muflon
europejski O. musimon, owca domowa O. aries; Argaliformes z jednym gatunkiem argali ałtajskim O. ammon (Bunch i in. 2005). Większość autorów nie uważa muflona europejskiego, żyjącego pierwotnie
na Sardynii i Korsyce, a introdukowanego w czasach historycznych do
wielu krajów, za osobny gatunek. Według nich jest to zdziczała forma
owcy domowej, na co wskazują także badania molekularne (Bunch
i in. 2005; Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska 2005, 2008). Na
ziemie polskie muflon po raz pierwszy został wprowadzony w roku
1902, w Góry Sowie (Pucek 1984; Pucek, Raczyński 1984; Łabędzki 2008). Obecnie muflony występują w Masywie Śnieżnika, Górach
Wałbrzyskich, Górach Bardzkich, na Pogórzu Kaczawskim. W Górach Świętokrzyskich introdukowano go w 1952 roku. Zamieszkuje
też Wzgórza Dylewskie w województwie warmińsko-mazurskim oraz
lasy wałeckie, można go spotkać także na Podkarpaciu i w Beskidzie
Śląskim. Jego populacja nigdy nie była liczna (około 200 osobników),
a w ostatnich latach, w związku z zubożeniem puli genetycznej populacji oraz niesprzyjającymi warunkami klimatycznymi, zagrożona
jest chorobami dziedzicznymi i wyginięciem. Podejmuje się próby
wprowadzenia do polskich populacji muflonów, osobników z innych
obszarów Europy, żeby wzbogacić różnorodność genetyczną naszej
populacji (Pucek 1984; Pucek, Raczyński 1984; Łabędzki 2008).
Obszar występowania dzikich przedstawicieli rodzaju Ovis
obejmuje Europę, Azję i Amerykę Północną. Muflon azjatycki zajmuje
tereny południowo-zachodniej Azji (Azja Mniejsza do południowego
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Iranu). Urial występuje na wschód od muflona azjatyckiego (od północno-wschodniego Iranu do północnych Indii). Zasięgi tych dwóch
gatunków zachodzą na siebie, co skutkuje występowaniem mieszańców. Argali zamieszkuje tereny górskie Centralnej Azji (Ałtaj, Pamir,
Tien Szań, Himalaje i Tybet). Owca śnieżna żyje we wschodniej Syberii, owca Dalla – na obszarze Kanady i Alaski, a owca kanadyjska
zamieszkuje Góry Skaliste od Kanady po Meksyk (Clutton-Brock
1999). Jak wspomniano powyżej, ta grupa gatunków jest ze sobą blisko spokrewniona.
Pochodzenie
Badania filogenetyczne i paleontologiczne sugerują, że oddzielenie rodzaju Ovis od głównego pnia podrodziny Caprinae nastąpiło
w pliocenie około 3 miliony lat temu (Bunch i in. 2005; Crègut-Bonnoure
2004). Niestety ze względu na obszar życia (tereny górzyste, półpustynie,
gdzie szczątki kostne bardzo źle się zachowują), dokumentacja paleontologiczna jest bardzo słaba. Najstarsze szczątki przedstawiciela rodzaju
Ovis, liczące około 2,42 miliona lat znaleziono w Chinach. Był to gatunek
Ovis shantugunensis (Matsumoto 1926). Na obszarze Europy owce pojawiły się w środkowym plejstocenie (około 440 000 lat temu), w stanowisku Caune de l’Arago, reprezentowane przez podgatunek argala Ovis
ammon antiqua (Rivals i in. 2006). Na obszarze Północnej Ameryki owce
pojawiają się w dolnym plejstocenie, około 1,2 miliona lat temu, w stanowisku El Golfo na pustyni Sonora w Meksyku. Na podstawie powyższych
informacji i zgodnie z badaniami filogenetycznymi i współczesnym występowaniem przedstawicieli rodzaju, za centrum ewolucji owiec należy
uznać obszar środkowej Azji, skąd formy te rozprzestrzeniły się na zachód
i wschód. W okresie plejstocenu, w czasie zlodowaceń, obszar cieśniny
Beringa w związku obniżeniem poziomu morza wysychał, umożliwiając
migracje form między Azją a Północną Ameryką. Stąd owce wraz z innymi
eurazjatyckimi kopytnymi, takimi jak mamuty, jelenie szlachetne, żubry
pierwotne, suhaki, łosie, zasiedliły ten kontynent. Dane filogenetyczne na
podstawie zegara molekularnego sugerują, że oddzielenie pnia północnoamerykańskich form nastąpiło przed około 1,41 mln lat, co potwierdzają
dane paleontologiczne. Natomiast rozdzielenie linii prowadzącej do azjatyckich form owcy domowej nastąpiło około 2,3 mln lat temu. Także dane
filogenetyczne sugerują, że owca domowa pochodzi od muflonów (Bunch
i in. 2005), co potwierdza bezspornie wcześniejsze obserwacje (CluttonBrock 1999; Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
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Udomowienie
Proces udomowienia zwierząt trwa już od czternastu tysięcy lat. Udomowienie polega na usunięciu zwierzęcia z naturalnego
środowiska i odseparowaniu od dzikich populacji, zmianie jego
trybu życia w celu przystosowania do bytowania w niewoli, często
w zamknięciu, a co najważniejsze – uzyskaniu przez człowieka
kontroli nad rozrodem. W wyniku procesu udomowiania zmienia
się zachowanie zwierzęcia oraz jego budowa, co jest wynikiem
zmian zachodzących w genomie (Clutton-Brock 1999; LasotaMoskalewska 2005, 2008). Zwierzę takie człowiek wykorzystywał
wszechstronnie dla swojego dobra, przy czym sposób wykorzystania często zmieniał się w procesie domestykacji (udomowienia).
Podczas obcowania z człowiekiem dzikie zwierzę stopniowo traci
naturalny dystans i agresję wobec człowieka, stając się jemu posłuszne. Proces udomowienia jest wypadkową selekcji naturalnej
i procesów adaptacji do środowiska przyrodniczego, a potem stworzonego przez hodowcę i sztucznej selekcji dokonywanej przez
hodowcę w celu utrwalenia korzystnych dla niego cech. Spośród
wielu gatunków zwierząt tylko nieliczne udało się w pełni udomowić, co świadczy, jak trudny jest to proces (Clutton-Brock 1999;
Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
Owca i koza, jak wspomniano powyżej, należą do najwcześniej udomowionych zwierząt. Udomowienie owcy miało
miejsce w południowo-zachodniej Azji, na obszarze występowania dzikich przodków. Już od wielu lat badacze wyróżniają obszar
tzw. żyznego półksiężyca obejmujący tereny Egiptu, Azji Mniejszej po Iran, Irak i Indie. Na obszarze tym nastąpiło przejście ludzi
z koczowniczego na osiadły tryb życia, od końca okresu plejstocenu rozwinęła się uprawa roli i udomowiono najwięcej gatunków
zwierząt. W okresie koczownictwa człowiek był częścią środowiska naturalnego, a przejście na osiadły tryb życia spowodowało,
że trwale zaczął je przekształcać i eksploatować (Clutton-Brock
1999; Lasota-Moskalewska 2005, 2008). Najstarsze informacje
o udomowionych owcach mamy ze stanowisk archeologicznych
Ali Kosh w Dolinie Tygrysu i Jerycha w Izraelu, datowanych na
połowę VIII tysiąclecia p.n.e. Na obszarze Europy najstarszym stanowiskiem było Argissa-Magula w Grecji, datowane przy pomocy radiowęgla C14 na 7200 BC (przed Chrystusem). Na początku
V tysiąclecia nastąpiło rozprzestrzenienie owiec na obszary Euro-
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py, w tym także Polski (Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska
2005, 2008). Cechą ułatwiającą udomowienie owcy był jej sposób
życia, łagodny charakter, skłonność do podporządkowywania się
przewodniczce stada oraz brak instynktu szybkiej ucieczki przed
drapieżnikami (Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska 2005,
2008). W wielu stanowiskach na obszarze Azji i Grecji obserwuje
się już pod koniec plejstocenu szczątki owiec, które mogły jako
półdzikie stada być pod pewną kontrolą człowieka. Takim stanowiskiem było Zawi Chemi Shanidar datowane radiowęglowo na
10 870 ± 300 BC. Jak się przypuszcza, pierwszym etapem udomowienia w przypadku owcy mogło być uzyskanie kontroli nad
stadami np. poprzez kontrolę dostępu do źródeł wody. Człowiek
mógł także, tak jak w przypadku wielu innych gatunków zwierząt,
chwytać osobniki młode i je wychowywać (Clutton-Brock 1999;
Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
W wyniku procesu udomowienia doszło u owiec do kilku
zmian. Jedną z najważniejszych jest wykształcenie bezrożności.
Już we wspomnianym najstarszym stanowisku Ali Kosh znaleziono szczątki bezrożnej owcy. Kolejną z obserwowanych zmian
jest zmniejszenie się wysokości w kłębie u udomowionych owiec.
Owca domowa jest o 15-20 cm mniejsza od formy dzikiej. Cechę tę
obserwuje się u owiec z VI tysiąclecia p.n.e. Inny jest także kształt
możdżeni, które są niższe niż u dzikich owiec (Clutton-Brock 1999;
Lasota-Moskalewska 2005, 2008). W procesie udomowienia pojawiły się także inne kształty rogów. U niektórych ras przypominają
kształty możdżeni kóz lub też odchodzą na boki, skręcając się jak
korkociąg. Owce o takich rogach znane były w starożytnym Egipcie. Dziś cecha ta występuje u węgierskich cakli. Spośród cech,
których nie możemy obserwować na szczątkach kopalnych można wyróżnić takie jak: cienkorunność, tłustopośladkowość oraz
większą liczbę młodych, która przychodzi na świat (od 2 do 4),
a także wcześniejsze dojrzewanie form udomowionych. Zwiększyła się także w wyniku zabiegów hodowlanych różnorodność okrywy włosowej (runa) i jej kolorystyka (Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska 2005). W wyniku udomowienia powstało bardzo
wiele ras owiec, zarówno o lokalnym jak i szerokim rozprzestrzenieniu. Najwięcej ras występuje na obszarze Azji i Afryki, czyli
tam, gdzie do dziś owca ma największe znaczenie dla człowieka
(FAO, 2010: Status and trends of animal genetic resources – 2010.
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Intergovernmental Technical Working Group on Animal Genetic
Resources for Food and Agriculture, Sixth Session, Rome, 24-26
November 2010, CGRFA/WG-AnGR-6/10/Inf.3 http://www.fao.
org/ag/againfo/programmes/en/genetics/angrvent-docs.html).
Historia użytkowania owiec na obszarze Polski i Europy
Owce dotarły na obszary Europy środkowej w neolicie.
Na terenie Polski szczątki owiec były zawsze obecne w wykopaliskach archeologicznych, jednak prawie nigdy nie miały dominującej roli. W stanowiskach neolitycznych Europy dominował
typ morfologiczny owcy o wysokości w kłębie wynoszącej 4967 cm (Lasota-Moskalewska 2005, 2008). Pod koniec mezolitu
w Europie, najpierw w stanowiskach z południowej Francji
(8000 i 7300 lat BC) pojawiła się owca o odmiennym typie morfologicznym. Były to zwierzęta znacznie większe, o wysokości
w kłębie dochodzącej do 80 cm. Najliczniej występowały osobniki
o wysokości w kłębie zbliżonej do 70 cm. Szkielet tej formy był,
w porównaniu do mniejszej owcy, masywniejszy. O ile pierwsza
z owiec dotarła do Europy przez Bałkany, to zrekonstruowana na
podstawie znalezisk archeologicznych trasa rozprzestrzenienia
drugiej formy owcy była odmienna. Większość autorów uważa,
że drugi typ morfologiczny mógł powstać w wyniku krzyżowania z innym dzikim gatunkiem – urialem, co przypuszczalnie
miało miejsce na wczesnym etapie udomowienia w Azji, jeszcze
w tzw. neolicie przedceramicznym. Większa owca na tereny Europy dotarła dwoma szlakami. Pierwszy, tzw. północny, przebiegał przez wschodnie i północne pobrzeża Morza Czarnego, na
tereny dzisiejszej Rosji i Ukrainy do rzeki Dniestr. Drugi szlak
biegł przez Azję Mniejszą do Egiptu, północną Afrykę, przez Półwysep Iberyjski, ku terenom dzisiejszej Francji. Stamtąd, owca
ta, przez tereny Niemiec dotarła na ziemie polskie. Już w dawnej
literaturze archeozoologicznej mniejsza forma owcy nazywana
jest „owcą torfową” – od nazw neolitycznych osad położonych
na torfowiskach na terenie dzisiejszej Szwajcarii. Drugi typ nazwano „owcą miedzianą” – od okresu miedzi, w którym forma ta
rozprzestrzeniła się szerzej w Europie. Owce tych dwóch typów
mogły, podobnie jak formy dzikie, krzyżować się ze sobą, co dało
duże możliwości tworzenia nowych odmian i typów użytkowych
(Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
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Od czasów neolitu powstało prawie 350 ras owiec. Już
w XVI wieku pojawiły się w obu Amerykach. W wieku XIX owce
wprowadzono do Australii. Owce można klasyfikować ze względu
na długość włosa i morfologię części ogonowej. Wyróżniamy ogony krótkie o 12-14 kręgach ogonowych. Owce o takiej budowie
ogona są podobne do formy dzikiej i cechują się grubym i krótkim włosem. Owce o długim ogonie posiadają 18-22 kręgi ogonowe, ich włos jest cienki i długi. Owce tego typu znane już są ze
starożytnego Egiptu. Kolejnym typem są owce tłustopośladkowe
oraz tłustoogoniaste. Ich ogon ma tylko 5-8 kręgów ogonowych,
a u nasady ogona lub w ogonie występują złogi tłuszczu. U niektórych form złogi te są tak duże (mają nawet do 16 kilogramów), że
utrudniają owcom chodzenie. Najprawdopodobniej takie owce powstały na terenach półpustynnych, gdzie dzięki depozytowi tłuszczu łatwiej było przetrwać okresy bez deszczu. U owiec tych włos
jest przeważnie gruby.
Prymitywne rasy owiec mają grubą i krótką okrywę włosową. Rasy o wyższym stopniu rozwoju mają runo o długich,
cienkich włosach. Przypuszcza się, że owce cienkowełniste wytworzone zostały w dolinie Eufratu i Tygrysu w ciągu tysiąclecia
od pojawienia się w stanowiskach owiec z wyraźnie zaznaczonymi cechami szkieletu, powstałymi w wyniku udomowienia. Owce
cienkowełniste rozprzestrzeniły się w Małej Azji, w starożytnym
Egipcie, Grecji i Rzymie. Dzięki podbojom Rzymian hodowla ich
rozpowszechniła się na obszarach Francji, Wysp Brytyjskich i półwyspie Iberyjskim. W IX wieku w Hiszpanii, w wyniku krzyżówek
owiec europejskich z afrykańskimi, powstały merynosy (CluttonBrock 1999; Lasota-Moskalewska 2005, 2008).
Współcześnie wyróżniono kilka grup owiec (Lasota-Moskalewska
2008):
– Owce wełniste o wełnie kożuchowej (dywanowej). Ich włos
jest krótki i gruby, ilość włosów puchowych jest niewielka. Do
tej grupy zaliczamy owce afrykańskie, perskie, a z ras polskich
wrzosówkę.
– Owce o wełnie mieszanej, z runem zbudowanym z włosów puchowych i włosów pokrywowych. W tej grupie można wyróżnić
małe owce z północnej Europy i Azji, owce tłustopośladkowe
z długim ogonem bez tłuszczu z obszaru Afryki, zachodniej Azji
i południowo-wschodniej Europy. Do najważniejszych ras nale-
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ży karakuł, węgierskie cakle, górska owca szwajcarska. W Polsce są to polskie owce górskie.
– Owce gładkowełniste, u których nie ma różnicy między włosiem
puchowym, a pokrywowym. Owce tej grupy występują na obszarach północnych Włoch, obszarach wokół Alp, pobrzeżach
Morza Północnego, Anglii i Niemiec.
– Owce merynosowe o runie złożonym wyłącznie z okrywy puchowej, czyli wełny. Ich włosy są delikatne, krótkie lub średniodługie.
Na obszar Polski merynosy wprowadzono dopiero w końcu XVIII wieku, ale do początku XX wieku ich hodowla nie była
powszechna. Hodowano głównie owce grubowełniste zwane świniarkami. Owce cienkowełniste dotarły do Polski w okresie wojen
napoleońskich. Merynosy w wyniku hodowli krzyżowano z owcami polskimi. Takie formy nazywano metysami (Lasota-Moskalewska 2008).
Znaczenie gospodarcze i kulturowe owiec
w dziejach ludzkości
Największe znaczenie gospodarcze mają owce dla ludów koczowniczych, także dla tych, które żyją na terenach półpustynnych, stepowych i górskich. Owce bardzo dobrze znoszą
długie wędrówki, są wytrzymałe na trudy i niedostatek paszy,
a nawet okresowy brak pożywienia i wody. Ponadto są łatwe do
utrzymania w stadzie, kierując się za przewodnikiem, dlatego
też, obok innych gatunków, jak bydło czy kozy, stanowią podstawę utrzymania ludów pasterskich. Także u innych grup ludności znaczenie hodowli owiec wzrastało w okresach migracji,
wojen czy niedostatku pastwisk i pożywienia, spowodowanych
zmianami klimatycznymi czy klęskami naturalnymi. Zjawisko
to obserwuje się także na terenie Polski w okresie holocenu, pod
koniec okresu atlantyckiego czy pod koniec okresu brązu, kiedy zmiany klimatyczne, spowodowane ochłodzeniem klimatu,
zwiększeniem stopnia jego wilgotności, podniesieniem poziomu
wód, spowodowały niedostatek żyznych ziem pod uprawę roli
i spadek liczby pastwisk. Doprowadziło to do zmniejszenia udziału bydła i świń w wielu stanowiskach na rzecz owiec i kóz oraz
powrotu niektórych grup ludności do koczowniczego trybu życia,
a także ponownego zasiedlania jaskiń.
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Na Bliskim Wschodzie, w większości stanowisk archeologicznych obserwujemy dominację szczątków owcy od początku
jej udomowienia do czasów historycznych. Także w starożytnym
Egipcie duże było znaczenie tego gatunku. Na obszarze Bałkanów
i Grecji, w okresie przedceramicznym, owca miała charakter dominujący, później jej znaczenie stopniowo malało na korzyść bydła.
Owce hodowano głównie na mięso, o czym można sądzić na podstawie materiału kostnego, w którym przeważają szczątki zwierząt młodych (Lasota-Moskalewska 2008). Duże znaczenie miały
owce także w starożytnym Rzymie, podczas gdy na Niżu Europejskim ich hodowla nie odgrywała takiej roli. W stanowiskach archeologicznych szczątki owiec i kóz były na drugim (po bydle) lub
w większości na trzecim miejscu (po bydle i świniach). Tylko ludy
koczownicze lub grupy ludności przybyłe na tereny niżu z obszarów południowych, początkowo utrzymywały przede wszystkim
hodowlę opartą głównie na owcy, ale po kilku pokoleniach znacznie tego gatunku malało w związku z przejściem na osadniczy tryb
życia.
Na obszarze Polski większe znaczenie miały owce w II i III
fazie kultury ceramiki wstęgowej rytej, kiedy na niektórych stanowiskach (Kościelec Kujawski) udział tego gatunku sięgał nawet do
74% wszystkich szczątków kostnych (Laprus-Madej 2000). Także
we wczesnośredniowiecznym stanowisku w Podebłociu szczątki
owiec i kóz były dominujące (Gręzak, Kurach 1996).
W powyższych rozważaniach wielokrotnie podkreślano,
że owce miały bardzo duże znaczenie gospodarcze, ze względu
na dostarczanie mięsa. W wielu społecznościach baranina stanowi
podstawę zaopatrzenia w białko zwierzęce. W wielu społeczeństwach spożywano głównie mięso jagniąt, natomiast w średniowiecznej Polsce mięso dorosłych, wykastrowanych samców, które
nie mogły dostarczać wełny dobrej jakości (Lasota-Moskalewska
2008).
Enzymy pozyskane z żołądków owiec stosowano do produkcji serów podpuszczkowych. Tłuszcz używano do konsumpcji
i jako paliwo w lampach. Pochwy rogowe i racice wykorzystywano do produkcji klejów stolarskich. Pozyskiwano też powszechnie
skóry, które służyły do produkcji odzieży. Ale zdecydowanie największe znaczenie z cech użytkowych owiec dla wartości przyżyciowych miała i ma do dziś w wielu miejscach w świecie weł-
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na. Początkowo owce strzyżono nożami i brzytwami z kamienia,
muszli czy wreszcie z metali (Lasota-Moskalewska 2008). Na podstawie badań J. Maika (1988, 2001) oraz A. Lasota-Moskalewskiej
(2008), którzy analizowali pozostałości tkanin z okresu rzymskiego i średniowiecza na Pomorzu, można było dokonać próby rekonstrukcji stanu hodowli owiec na tym terenie.
U owiec z okresu rzymskiego występowała wełna cieńsza
od wełny średniowiecznego merynosa, wełna o podobnej grubości
oraz wełna zbliżona do cienkorunnej owcy angielskiej. Dowodzi
to znacznego zaawansowanej hodowli. Autorzy ci przypuszczają,
że krzyżowano owce miejscowe z owcą rzymską lub importowano
owce z terenów Cesarstwa Rzymskiego. Natomiast w średniowieczu dominowała wełna owiec ras prymitywnych o różnobarwnym
ubarwieniu. Występowały też wełny lepszej jakości, które pochodziły być może od owcy rasy żuławskiej, która została wyhodowana w XII lub XIII wieku we Fryzji lub Szlezwiku. W wyniku krzyżówki tej owcy z rasami miejscowymi mogło dojść do powstania
szlachetnej rasy, np. karnówki. Karnówka na ziemiach polskich, do
sprowadzenia w XVIII wieku merynosów, była najszlachetniejszą
rasą owiec. Reprezentantem prymitywnych ras owiec występujących na naszych ziemiach była, rozpowszechniona głównie w średniowieczu, rasa lubelska tzw. krukówka o czarnej sierści, z której
wyrabiano kożuchy (Lasota-Moskalewska 2008).
Innym produktem pozyskiwanym powszechnie od owiec
było mleko. Owca daje mleko kilka miesięcy w roku; może ono być
spożywane bezpośrednio, ale stanowi także bardzo dobry surowiec
do produkcji serów. W rolnictwie wykorzystywano powszechnie
nawóz owczy, np. poprzez pasienie owiec na polach przeznaczonych do zasiewu. Owce używano także do zaprzęgu. Na obszarze
Polski szczątki owiec ze śladami po zaprzęganiu na możdżeniach
znaleziono w wykopaliskach z XIII-wiecznych poziomów osadniczych w Kołobrzegu. W wielu społeczeństwach skóry owcze były
środkiem płatniczym (złote runo) (Lasota-Moskalewska 2008).
W wielu społeczeństwach owce były także głównym zwierzęciem ofiarnym, szczególnie w społeczeństwach koczowniczych
w Azji Mniejszej i na pobrzeżu Morza Śródziemnego. Szczególne
znaczenie mają ofiary z owcy w księgach Starego i Nowego Testamentu, stąd Chrystus utożsamiany jest z symbolem ofiarnego
baranka (Clutton-Brock 1999; Lasota-Moskalewska 2008). Na ob-
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szarze Polski owca jako zwierzę ofiarne zwykle występowała jako
ofiara drugorzędna, większe znaczenie miały inne gatunki zwierząt udomowionych, jak np. bydło, konie. W kulturze trzcinieckiej
owca była głównie wykorzystywana w ofiarach całopalnych, ale
także grzebano ją w grobach w całości lub składano w ofierze części tuszy. Szczególnie często występowały owce w grobach kobiet
(Lasota-Moskalewska 2008).
Kości skokowe owiec wykorzystywano jako element do
stawiania wróżb i przez długi czas do gry w kości. W wielu kulturach owce wykorzystywano w ikonografii, czy to na obrazach, czy
też jako przedstawienia figuralne. Z obszaru Polski bardzo znana
jest figurka barana z kręgu kultury pucharów lejkowatych z Jordanowa na Dolnym Śląsku. Ta dość duża figura niewątpliwie przedstawia barana o grubej sierści z ślimakowato skręconymi rogami
podobnymi do azjatyckiego muflona.
Owce i kozy były jednymi z najwcześniej udomowionych
przez człowieka gatunków zwierząt. Owce zaś od momentu swojego udomowienia w Azji miały bardzo duże znaczenie, szczególnie dla ludów koczowniczych, u których do dziś ich hodowla jest
podstawą utrzymania. Nie tylko ze względu na mięso i skóry, ale
głównie na produkty od nich pozyskiwane: mleko i wełnę – walory przyżyciowe. Owce, poprzez procesy kolonizacji, zostały wprowadzone na większość kontynentów, co w powiązaniu z wszechstronnym użytkowaniem spowodowało, że ich hodowla ma dziś
o wiele większe znaczenie niż hodowla kóz.
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Historia owiec olkuskich sięga końca XIX wieku. Wtedy to
w rejon Olkusza sprowadzono z Pomorza (Żuławy Wiślane) tryki
rasy fagas, którymi krzyżowano chowane na tym terenie świniarki (Knothe, Grabowski 1986). W okresie międzywojennym, w latach 1925-1929, powrócono do stosowania krzyżowania lokalnych
owiec w typie świniarki fagasami pomorskimi (Nawara, Łośko
1974) (ryc. 1). Mniej więcej w tym samym czasie do swojego gospodarstwa w Minodze Stanisław Borowski zakupił 100 maciorek
rasy pomorskiej pokrytych trykami rasy fryzyjskiej i holsztyńskiej,
których potomstwo częściowo zostało wykupione przez lokalnych
rolników.
Świniarka
(powiat olkuski)

Owca Pomorska
(fagas, Żuławy)

+

X
Tryki fryzyjskie i holsztyńskie
Plenna owca olkuska
(dawnego typu)
X
Tryki rasy Kent
Owce olkuskie
wełnisto-mięsne

+

Plenna owca olkuska
(dawnego typu)

Plenna owca olkuska
(współczesna)

Ryc. 1. Schemat pochodzenia plennej owcy olkuskiej (objaśnienia w tekście)
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Równolegle w rejon Olkusza wprowadzano prymitywniejsze owce pomorskie. Promotorem i koordynatorem pracy hodowlanej z ich udziałem był inspektor owczarski kieleckiej Izby
Rolniczej Jan Michejda (Jełowicki 1960; Nawara, Łośko 1974).
Zakupiony materiał owiec pomorskich krzyżowano z trykami fryzyjskimi, rzadziej z holsztyńskimi. Uzyskane mieszańce krzyżowano między sobą oraz z miejscowymi owcami olkuskimi w typie
świniarki. W kolejnych latach populacja owiec olkuskich rozmnażała się między sobą aż do roku 1954 (Jełowicki 1960; Nawara,
Łośko 1974).

owca fryzyjska
owca olkuska prymitywna
owca olkuska uszlachetniona
Ryc. 2. Schemat proporcji tułowia owcy fryzyjskiej, olkuskiej uszlachetnionej
i prymitywnej za A. Graboń i S. Wężyk (1963)

W czasie II wojny światowej pracę hodowlaną nad owcami
olkuskimi prowadził Stanisław Pigłosiewicz. Natomiast w okresie powojennym do lat sześćdziesiątych hodowlę owiec olkuskich
nadzorowali: Andrzej Skąpski i Aleksandra Knothe, Krzysztof Paszenda, Zofia Łsiowska, Włodzimierz Łośko, wskazując na celowość używania do krycia maciorek tryków rasy holsztyńskiej i fryzyjskiej oraz miejscowych (Jełowicki 1960; Nawara, Łośko 1974)
(ryc. 1). W tym okresie w pierwszej kolejności przekrzyżowano
owce należące do gospodarstw uspołecznionych i państwowych.

- 22 -

W gospodarstwach chłopskich uszlachetnianie owiec olkuskich
przebiegało nieco wolniej, ponieważ w przeciwieństwie do gospodarstw wielkotowarowych krzyżowanie trykami holsztyńskimi
i fryzyjskimi nie było obowiązkowe. Dlatego w wielu miejscowościach nadal hodowano prymitywne owce olkuskie (ryc. 2.).
Pod koniec lat 50. XX wieku, jak podaje S. Jełowicki
(1960), uszlachetniona owca olkuska miała poprawną budowę
i była owcą dość dużą, o długiej okrywie wełnistej sortymentu C.
Masa dorosłych maciorek osiągała 70 kg, a półrocznych jagniąt 55
kg. Wydajność strzyżna wełny potnej od maciorki wynosiła od 3
do 4,5 kg w odroście rocznym.
Cechą wyróżniającą prymitywne owce olkuskie z okresu międzywojennego była ich wysoka plenność. Można jednak
przypuszczać, że cecha ta ze względu na swą powszechność występowania w populacji owiec olkuskich w typie świniarki, była
dla nich charakterystyczna i nie została wprowadzona dopiero
w wyniku uszlachetniania fagasami pomorskimi. Plenność fagasów w tamtym czasie nie odbiegała od średniej plenności rodzimych ras, która była niska. Rolnicy z okolic Olkusza przywiązywali do tej cechy szczególną wagę pozbywając się maciorek,
które nie urodziły w swoim pierwszym miocie co najmniej dwóch
jagniąt. Owce olkuskie były utrzymywane w ciasnych pomieszczeniach gospodarskich razem z bydłem, końmi, trzodą chlewną
i drobiem. W nielicznych przypadkach były utrzymywane także
w oddzielnych, okresowo zaadaptowanych pomieszczeniach dla
owiec lub w pomieszczeniach inwentarskich przeznaczonych tylko dla owiec (Nawara, Łośko 1974). Taki sposób postępowania
w tej okolicy był podyktowany małą powierzchnią gospodarstw,
w których owce wypasano nie na pastwiskach, ale często na nieużytkach, zadarnionych podwórkach, przydrożnych rowach, miedzach oraz w sadach. W żywieniu wykorzystywano plony uboczne takie jak: słoma plewy, łęciny, liście buraków (Graboń, Wężyk
1963; Nawara, Łośko 1974). W gospodarstwach utrzymywano
zazwyczaj od jednej do kilku maciorek. Do rzadkości należały
większe stada, ale żadne z nich nie posiadało więcej niż 30 sztuk
matek. Powodem utrzymywania w gospodarstwach kilku owiec
była ograniczona możliwość zabezpieczenia paszy dla tych zwierząt w okresie żywienia zimowego. Natomiast latem, kiedy owce
cały sezon przebywały na pastwisku, łatwiej było wykarmić matki
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z jagniętami, których liczba nierzadko dwukrotnie przewyższała
liczbę maciorek w stadzie. Matki były palikowane, natomiast jagnięta chodziły przy nich luźno. Jagnięta nie były dokarmiane nawet z miotów wieloraczych, korzystały wyłącznie z mleka matki
i paszy, którą otrzymywały maciorki. Jesienią odchowane jagnięta
były ubijane na skóry i mięso. Na zimę pozostawały tylko maciorki
przeznaczone do wykotu. Owce olkuskie były również dojone po
odsadzeniu jagniąt około setnego dnia po ich urodzeniu, co najczęściej przypadało na początek lipca. Wydajność mleczna owiec olkuskich na przełomie lat 50. i 60. XX wieku była wysoka i średnio
u owiec uszlachetnionych i prymitywnych wynosiła odpowiednio
202 i 153 l w ciągu 120 dni doju. Dój owiec trwał do czasu zakończenia sezonu pastwiskowego. Mleko nie było przerabiane na sery,
lecz z mlekiem krowim odstawiano je do mleczarni (Graboń, Wężyk 1963). Pokrój owiec olkuskich uszlachetnionych wyglądem
najbardziej przypominał owce fryzyjskie, lecz były od nich nieco
niższe (ryc. 2), a głębokością klatki piersiowej ustępowały jedynie
owcom rasy kent. W latach 60. ubiegłego wieku owca olkuska była
uznawana za najcenniejszą polską owcę długowełnistą. W powiecie olkuskim hodowano ich około 10 000 (Nawara, Łośko 1974).
W związku z programowym przekształcaniem polskiego
pogłowia owiec w kierunku wełnisto-mięsnym, w okresie powojennym intensywnie krzyżowano rodzime rasy owiec trykami ras
o lepszej użytkowości, w tym trykami rasy kent (Nawara, Łośko
1974). Ta koncepcja hodowlana nie ominęła również owiec olkuskich, pomimo iż na ówczesny czas charakteryzowały się one
dużą masą ciała, wysoką plennością, mlecznością, dobrym odchowem jagniąt i dobrą wydajnością wełnistą o miękkim charakterze
włókna z połyskiem w sortymencie C i CD (Nawara, Łośko 1974).
Kenta do krzyżowania z owcami olkuskimi w celu uszlachetniania wprowadzono po raz pierwszy w 1955 roku (Nawara, Łośko
1974). Wynikiem prowadzenia w późniejszych latach systematycznej pracy selekcyjnej i hodowlanej, typ uszlachetnionej owcy olkuskiej upowszechnił się. Pomimo tego w latach 80., a nawet jeszcze
w pierwszych latach 90. XX wieku można było sporadycznie
w gospodarstwach indywidualnych spotkać owce z cechami prymitywnej owcy olkuskiej. Owce te charakteryzowały się znacznie
mniejszą ramą ciała od owiec uszlachetnionych, masą około 50
kg, cienkimi i suchymi nogami, wełną jednolicie białą sortymentu
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C-CD, wysoką plennością – ponad 200%, bardzo dobrymi zdolnościami macierzyńskimi i dobrą zdrowotnością. Współczesny
pokrój owcy i tryka owiec rasy plennej olkuskiej przedstawiają
fotografie 1 i 2.

Fot. 1. Maciorka plennej owcy olkuskiej (fot. Maciej Murawski)

Fot. 2. Tryk rasy plennej owcy olkuskiej (fot. Maciej Murawski)
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W okresie, kiedy w naszym kraju prowadzono intensywne prace nad przebudową polskiego owczarstwa w kierunku wełnisto-mięsnym, w pracy hodowlanej nie zwracano szczególnej
uwagi na plenność owiec. Dopiero w roku 1980, na występowanie
szczególnie wysokiej plenności u owiec olkuskich zwróciła uwagę
prof. dr hab. Aleksandra Knothe z Katedry Genetyki i Metod Doskonalenia Zwierząt Akademii Rolniczej w Krakowie. Znaczący
udział w rozpoczęciu tych badań miał mgr inż. Witold Grabowski
z Domaniewic, który posiadał stado 50 sztuk owiec olkuskich,
z których wiele charakteryzowało się wieloraczymi miotami po
3, 4, 5, a nawet i 6 jagniąt. W okolicznych gospodarstwach i sąsiadujących miejscowościach też można było spotkać maciorki
o tak wysokiej plenności. Dzięki staraniom prof. dr hab. Aleksandy Knothe, w 1988 roku założono księgi hodowlane dla plennych
owiec olkuskich, do których do roku 1994 można było wpisywać
także nowe owce odnalezione w terenie jej pierwotnej hodowli
i spełniające wzorzec opisany w instrukcji hodowlanej dla tej rasy.
Współcześnie, do ksiąg hodowlanych mogą być wpisane owce
i tryki tylko po rodzicach wpisanych do ksiąg.
Księgi hodowlane plennych owiec olkuskich od założenia
prowadzone były przez panią mgr inż. Dorotę Kuliś, pracownika
krakowskiego oddziału Związku Hodowców Owiec. Po reorganizacji i restrukturyzacji Polskiego Związku Hodowli Owiec i Kóz
na początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku, między innymi
powstał Regionalny Związek Hodowli Owiec i Kóz w Nowym
Targu, który swym obszarem działania objął rejon dotychczasowej
pracy krakowskiego Związku Hodowców Owiec i Kóz. Od tego
czasu, mgr inż. Dorota Kuliś kontynuuje swoją pracę dotyczącą
oceny użytkowości plennych owiec olkuskich w nowej strukturze
organizacyjnej związku. Zasługi mgr inż. Doroty Kuliś dla zachowania tej rasy są godne podkreślenia. Jest obecnie jedyną osobą,
która związana jest z tą owcą od momentu założenia dla niej ksiąg
hodowlanych i dysponuje obszerną wiedzą na ich temat. Dzięki
jej skrupulatnej i systematycznej pracy można bez przeszkód korzystać z dokumentacji hodowlanej dotyczącej całej współczesnej
populacji owiec olkuskich, wywodzących się z rejonu ich pierwotnego występowania.
Badania prowadzone w latach 80. i na początku 90. ubiegłego wieku pokazały, że najwięcej owiec olkuskich starego
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i uszlachetnionego typu o wysokiej plenności można było znaleźć
w miejscowościach pomiędzy Olkuszem, Wolbromiem a Skałą.
Do tych najważniejszych miejscowości, z których wywodzi się
współczesna populacja plennych owiec olkuskich w Polsce, należą: Domaniewice, Poręba Górna, Hutki, Chechło, Kwaśniów
Dolny, Zarzecze, Glanów, Iwanowice, Minoga, Skała, Tarnawa,
Porąbka, Budzyń i kilka innych. Spośród wymienionych miejscowości niewątpliwie kilka zasługuje na wyróżnienie. Mieszkający
w nich gospodarze, poprzez prowadzenie hodowli w czasie, kiedy
nie przynosiła ona godziwego dochodu, a nawet generowała straty,
tylko dzięki pasji i zamiłowaniu przyczynili się do uratowania wysokoplennych owiec olkuskich przed zupełnym wyginięciem.
Dzięki takim hodowcom jak: państwo Habrzykowie
z Kwaśniowa Dolnego, którzy hodowali na początku lat 90. XX
wieku wysokoplenne owce olkuskie w starym pierwotnym typie,
a także ich sąsiedzi – państwo Karpałowie, którzy utrzymywali
wysokoplenne owce olkuskie z wyraźnym wpływem rasy kent,
możliwe było utrzymanie względnej heterogeniczności populacji
wysokoplennych owiec olkuskich. Także szczególnego podkreślenia wymaga nie do przecenienia rola hodowli wysokoplennych
owiec olkuskich państwa Korczyńskich z Imbramowic, założonej
w 1990 roku, która wciąż pełni wiodącą rolę w kraju w hodowli
zachowawczej wysokoplennych owiec olkuskich. W tym właśnie
gospodarstwie wysokoplenna owca olkuska o imieniu Gwiazda,
będąca własnością Katedry Hodowli Owiec i Kóz Wydziału Zootechnicznego AR w Krakowie, w 1998 roku urodziła siedmioraczki (fot. 3).
Taki znaczący wpływ lokalnych hodowców na kształt
współczesnej hodowli owiec olkuskich nie byłby możliwy, gdyby nie aktywny udział Akademii Rolniczej w Krakowie w ratowaniu tej owcy, poprzez założenie pomiędzy 1988 a 1989 rokiem
pierwszego stada zachowawczego wysokoplennej owcy olkuskiej
na Bielanach w Stacji Doświadczalnej Katedry Rozrodu Zwierząt.
Inicjatorami powstania tego stada byli wspólnie prof. dr hab. Aleksandra Knothe i doc. dr hab. Edward Wierzchoś. Od tego czasu,
stado z roku na rok wzbogacało się o nowe, cenne, niejednokrotnie
unikatowe i ostatnie osobniki wysokoplennych owiec olkuskich
sprowadzanych z terenu. Największy rozwój tego stada przypada
na lata pomiędzy 1990 a 1994 rokiem. W tym okresie, pod kierun-
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Fot. 3. Plenna owca olkuska „Gwiazda” z siedmioraczkami
(fot. Lesław Modelski)

Fot. 4. Stado plennych owiec olkuskich na okulniku w gospodarstwie Edwarda
Babiny w Tyrawie Wołoskiej (fot. Maciej Murawski)

kiem doc. dr hab. Edwarda Wierzchosia, był realizowany projekt
badawczy pt. Określenie czynników warunkujących ujawnianie się
cech wysokiej plenności u owiec. Dzięki temu projektowi i osobistemu zaangażowaniu mgr inż. Anny Niedziółki, asystentki prof.
dr hab. A. Knothe oraz autora niniejszego opracowania, wówczas
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doktoranta prof. dr hab. E. Wierzchosia, wykupiono z terenu i włączono do stada zachowawczego na Bielanach ostatnie uratowane
przed likwidacją najcenniejsze osobniki wysokoplennych owiec
olkuskich z rejonu powiatu olkuskiego. Stado wysokoplennych
owiec olkuskich na Bielanch liczyło wtedy około 60 maciorek.
Kolejnym ważnym ośrodkiem, który przyczynił się do
ochrony owiec olkuskich, jest stado zachowawcze założone
w 1992 roku przez dr inż. Elżbietę Martyniuk w Stacji Doświadczalnej SGGW w Żelaznej, które po dołączeniu do już istniejących
stad zachowawczych na Bielanach i w Imbramowicach, wspólnie
tworzyły trzon polskiej hodowli plennych owiec olkuskich przez
wiele kolejnych lat.
Lata 90. XX wieku i pierwsze cztery lata nowego stulecia
w hodowli owiec olkuskich były bardzo trudne. Ten czternastoletni okres początkowo nacechowany był obawą, czy uda się zgromadzić wystarczającą liczbę zwierząt, i czy zgromadzone owce w
dwóch stadach tj. na Bielanach koło Krakowa i w Żelaznej oraz
trzech gniazdach hodowli owiec po kilka sztuk w Imbramowicach
i w Kwaśniowie Dolnym, podołają wyzwaniu, jakim była ochrona
plennych owiec olkuskich przed zupełnym wyginięciem. W połowie lat 90. nieopłacalność hodowli owiec wymusiła na gospodarzach z Kwaśniowa Dolnego likwidację hodowli. Owce z tych
stad zostały wykupione i umieszczone w stadzie zachowawczym
na Bielanach.
W drugiej połowie lat 90. XX wieku cała populacja plennych owiec olkuskich znajdowała się już tylko w trzech stadach
i osiągnęła bardzo niebezpieczny, krytyczny poziom liczebności
około 70 maciorek, wpisanych do ksiąg zarodowych plennych
owiec olkuskich. Łączna liczebność hodowlanych plennych owiec
olkuskich w kolejnych latach nie przekraczała 100 maciorek.
W tym czasie brak możliwości rozszerzenia hodowli powodował,
że bardzo cenne maciorki i tryczki były przeznaczane na rzeź. Każdy rok z tych czternastu lat mógł być ostatnim dla hodowli tych
bezcennych zwierząt. Nie oznacza to, że nie podejmowano działań zmierzających do zmiany niekorzystnej sytuacji hodowli tych
owiec na lepszą. Wręcz przeciwnie, starano się upowszechniać hodowlę owiec olkuskich na wiele sposobów, na przykład przekazując nieodpłatnie materiał zwierzęcy z Bielan okolicznym rolnikom.
Jedno z takich działań zakończyło się założeniem w 1997 roku
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w Bieszczadach, w Tyrawie Wołoskiej, w gospodarstwie Edwarda Babiny, pierwszego w Polsce stada zachowawczego plennych
owiec olkuskich poza pierwotnym terenem ich hodowli. Owce te
świetnie zaaklimatyzowały się w trudnych warunkach górskich,
nie tracąc nic ze swych cennych cech użytkowych, utrzymując corocznie średnią plenność dla stada powyżej 200%. Obecnie stado
liczy około 20 maciorek (fot. 4.).
Rok 2004 był rokiem przełomowym z korzyścią dla wszystkich hodowli zachowawczych zwierząt gospodarskich w Polsce,
w tym i plennej owcy olkuskiej. Po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej i utworzeniu programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt, chronione rasy objęto dotacją. Obecnie wysokość
dotacji do jednej maciorki objętej tym programem wynosi 320
zł. Taka kwota okazała się wystarczającą zachętą dla wielu rolników do podejmowania się hodowli plennych owiec olkuskich,
o czym świadczy duże zainteresowanie zakładaniem nowych stad
tych owiec. Po raz pierwszy w historii ratowania i ochrony tej
rasy przed wyginięciem, taka tendencja pozwala patrzeć z optymizmem na dalszy rozwój hodowli plennych owiec olkuskich
w przyszłości. Plenne owce olkuskie, spośród rodzimych ras owiec,
są najbardziej rozpowszechnione i występują w 8 województwach
w łącznej liczbie 590 sztuk (2010 rok), co świadczy o ich dużej popularności w coraz liczniejszym gronie nowych hodowców. Owce
olkuskie doskonale nadają się do hodowli w małych stadach, po
kilka, kilkanaście maciorek, w których czują się najlepiej, natomiast w większych, ze względu na słaby instynkt stadny, wymagają ogrodzonych pastwisk lub nadzoru podczas wypasu.
Plenne owce olkuskie były prezentowane na wielu wystawach międzynarodowych i krajowych. W 1990 roku w Paryżu,
plenna owca olkuska została wyróżniona medalem w uznaniu za
najlepszą plenną owcę na Wystawie Prymitywnych Zwierząt Domowych. W Polsce była prezentowana wielokrotnie na Krajowych
Wystawach Zwierząt Hodowlanych w Warszawie, w Poznaniu na
Wystawie Zwierząt Hodowlanych połączonej z Polagrą, na wystawach regionalnych w Tarnowie, Boguchwale, Lesku, zdobywając
w klasyfikacji I, II i III miejsca oraz champion’aty wystaw.
Godnym podkreślenia jest fakt, że w 2002 roku plenna
owca olkuska, jako pierwsza i jak do tej pory jedyna rodzima rasa
owiec, została wyeksportowana za granicę do hodowli w Czechach

- 30 -

i na Słowacji. Wyjątkowość tego zdarzenia jest tym większa, że
nasze rodzime rasy zwierząt gospodarskich w ogóle nie są częstym
przedmiotem eksportu jako zwierzęta zarodowe. Zainteresowanie hodowców z zagranicy plenną owcą olkuską jest najlepszym
potwierdzeniem wyjątkowych wartości cech użytkowych tej rasy
owiec.
Plenne owce olkuskie wracają w rejon swojego pierwotnego chowu przywracając na tym terenie tradycje pasterskie.
W latach 2007-2009, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego prowadził zakup plennych owiec olkuskich w celu
nieodpłatnego przekazania hodowcom w zamian za wypas muraw
kserotermicznych. W ten sposób wprowadzono już na Jurę 80 sztuk
tych zwierząt. Owce poprzez wypas bardzo korzystnie wpływają na
skład muraw i runi pastwiskowej, zapobiegając ich zakrzaczeniu
i degradacji. Tym samym czynnie przyczyniają się do ochrony cennych zbiorowisk roślinnych i krajobrazu, stając się ich trwałym
elementem. Ten sposób introdukcji owiec olkuskich w następnych
latach kontynuuje Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, wprowadzając w teren ich dawnego występowania od 2009
do 2010 roku kolejnych 80 sztuk. Wydaje się, że los populacji
owiec olkuskich w ostatnich latach znacząco się poprawił. Z pewnością historia plennych owiec olkuskich na tym się nie kończy,
gdyż jest aktywnie tworzona przez coraz liczniejsze grono hodowców oraz jej miłośników.
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Charakterystyka populacji owiec rasy olkuskiej
w latach 1989-2010
Jacek Sikora
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Restytucję owiec rasy olkuskiej rozpoczęto w latach 80.
XX wieku. Pierwsze wyniki oceny użytkowej owiec tej rasy zostały opublikowane w roku 1990 i dotyczyły danych zebranych
w roku 1989. Wyniki opracowane zostały przez Centralną Stację
Hodowli Zwierząt. W periodyku wydawanym przez CSHZ corocznie przedstawiane były informacje dotyczące wyników użytkowości owiec, w tym owiec rasy olkuskiej. W późniejszych latach, po
przejęciu prowadzenia kontroli użytkowości owiec w Polsce zadanie opracowywania wyników tej oceny, powierzono Polskiemu
Związkowi Owczarskiemu, który realizuje je do dziś.
W roku 1989 do ksiąg zwierząt zarodowych rasy olkuskiej wpisanych było 99 maciorek, utrzymywanych w 36 stadach.
Średnia liczba matek w stadzie wynosiła wtedy 2,8. Stada te kwalifikowane były wówczas jako należące do sektora państwowego
bądź prywatnego. W kolejnym roku liczba owiec spadła niemal
o połowę i wynosiła 50 maciorek wpisanych do ksiąg. Przyczyniły się do tego zmiany systemowo-gospodarcze w naszym kraju,
wprowadzenie gospodarki wolnorynkowej oraz likwidacja sektora publicznego w rolnictwie. Skutkowało to załamaniem się hodowli zwierząt gospodarskich w Polsce, a w szczególności owiec.
Zmniejszenie rentowności owczarstwa spowodowało drastyczną
redukcję pogłowia owiec matek, które w przeważającej większości
zostały sprzedane na rzeź.
Lata 1991-1995 to powolna odbudowa populacji owiec olkuskich. W roku 1996 utrzymywanych było 100 owiec wpisanych
do ksiąg. Owce te hodowano w 6 stadach, a średnia wielkość stada
wyniosła 16,7 matek. Rok 1997 przyniósł po raz kolejny spadek
liczby maciorek hodowlanych – do 58 sztuk; w tym czasie zlikwidowano jedno stado; średnia liczba maciorek w stadzie utrzymywała się na poziomie 11,6 sztuk. W roku 1998 liczba owiec matek
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wpisanych do ksiąg liczyła 79. Od tego momentu liczba maciorek
corocznie wzrastała. W roku 2000 populacja osiągnęła stan z roku
1996, czyli 101 maciorek hodowlanych. Liczba stad w okresie od
roku 1990 do 2003 oscylowała w granicach od 5 (1997-1999) do 9
(2002-2003). W roku 2004 do ksiąg owiec rasy olkuskiej wpisane
były już 174 owce w 11 stadach, a w kolejnych latach ich liczba
zwiększała się co rok o około 100 osobników.
Program ochrony zasobów genetycznych rasy olkuskiej
został opracowany w 1999 roku i zatwierdzony do realizacji przez
Ministra Rolnictwa w maju 2000. W roku 2004 rozpoczęła się
realizacja tego Programu. W swoich założeniach dąży on do odbudowy zagrożonych wyginięciem populacji starych ras zwierząt
gospodarskich, a poprzez system dotacji, w ramach programów
rolnośrodowiskowych, do finansowego wsparcia dla hodowców
chcących ratować zagrożone rasy. Minimalna wielkość stada mogącego przystąpić do Programu to stado liczące 5 owiec matek
rasy olkuskiej.
W pierwszym roku do Programu zakwalifikowano 160
owiec matek oraz 19 tryków stadnych (tab. 1). Dane dotyczące liczby owiec w Programie ochrony zasobów genetycznych owiec rasy
olkuskiej i liczby owiec matek wpisanych do ksiąg w poszczególnych latach, różnią się. Spowodowane jest to faktem, iż nie wszyscy
hodowcy z różnych względów przystąpili do Programu. W latach
następnych liczba owiec objętych Programem rosła systematycznie.
W momencie zakończenia pierwszej transzy Programu rolnośrodowiskowego PROW 2004-2006, czyli w roku 2009, wielkość
populacji wynosiła 594 owce matki. W tymże roku w Programie
brało udział 59 tryków.
W pierwszym roku realizacji drugiej transzy Programu
rolnośrodowiskowego PROW 2007-2013, Programem ochrony
zasobów genetycznych owiec rasy olkuskiej, realizowanym w ramach Pakietu 7 „Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych
zwierząt w rolnictwie”, objęte zostały 43 stada, 590 owiec matek
i 62 tryki stadne.
W ciągu trwania Programu zmieniała się struktura wielkości stad. W pierwszym roku działania Pakietu G01 Programu
rolno-środowiskowego (2005) przeważały stada średnie, w których utrzymywano 11-30 owiec. Na 10 istniejących wówczas stad,
w dwóch utrzymywano 5-10 maciorek (tab. 2). Rok później sta-
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da średnie stanowiły nadal znakomitą większość (70%), jednak
pojawiło się jedno większe stado (powyżej 30 matek). W roku
2007 wprowadzono do Programu znaczną ilość stad małych (510 owiec), które stanowiły 38% ogółu stad w tym roku. Powstało
także jedno stado liczące powyżej 60 owiec matek.
W kolejnych latach nastąpił powrót do tradycyjnego prowadzenia hodowli owiec olkuskich, czyli chowu drobnostadnego. Zlikwidowano największe stado, nie zmieniła się natomiast liczba stad
o wielkości od 31 do 60 owiec. Największy progres nastąpił w stadach małych, w przedziale od 5 do 10 owiec: z 6 stad w 2007 do
23 stad w roku 2010. Nieco mniejszą dynamikę zanotowała druga
grupa stad (o wielkości od 11 do 30 owiec): z 7 stad w roku 2006
do 17 w roku 2010.

Fot. 1. Stado Tomasza Korczyńskiego, Imbramowice (fot. Jacek Sikora)

Analizowane dane dotyczące użytkowości rozpłodowej
owiec rasy olkuskiej obejmują okres 20 lat hodowli tej rasy (19892008). Na wykresach (1-6) opracowanych na podstawie danych
Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt i Polskiego Związku Owczarskiego przedstawiono wyniki dotyczące płodności, plenności,
odchowu jagniąt i użytkowości rozpłodowej krajowej populacji
owiec olkuskich.
Płodność, określana jako stosunek liczby owiec matek
w stadzie do liczby owiec matek wykoconych, zawierała się
w przedstawionym przedziale czasowym w granicach 80-98,4%.
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Najniższą płodność zanotowano w roku 1992, natomiast najwyższą – w roku 1996. Analizując dane nie można ustalić trendu zmian
tej cechy, gdyż kształtuje się ona bardzo nieregularnie w poszczególnych latach (ryc. 3).
Wysoka plenność, charakterystyczna dla tej rasy owiec, znalazła potwierdzenie w danych dotyczących wartości tej cechy. Parametr ten określa stosunek liczby urodzonych jagniąt do wszystkich
wykoconych maciorek. Najniższą średnią plenność w stadach owiec
olkuskich zanotowano w roku 1993 (193,2%) oraz w 1999 (197,4%).
W pozostałych latach plenność przekroczyła 200%, czyli każda
owca średnio urodziła w danym roku w jednym wykocie powyżej
2 jagniąt. Najwyższą wartość tej cechy zanotowano dla owiec olkuskich w roku 1996, a wynosiła ona 279,2% (ryc. 4).
Wielkość wskaźnika, jakim jest odchów jagniąt, daje pewną informację o praktycznej wiedzy i umiejętnościach hodowlanych owczarza. Owce o tak wysokiej plenności, w niektórych
przypadkach zbliżającej się do 400%, a u wybitnych osobników
jednostkowo nawet powyżej 600%, potrzebują specjalistycznej
opieki w okresie okołoporodowym, a jagnięta – troski i dużej wiedzy hodowcy w okresie poporodowym, w pierwszych dniach ich
życia oraz całym okresie odchowu. Przy potomstwie powyżej
2 jagniąt koniecznym staje się dokarmianie jagniąt, zapewnienie im optymalnego komfortu termicznego i zoohigienicznego.
Nie zawsze hodowcy sobie z tym radzą, o czym świadczą wartości wyżej omawianego parametru. Odchów jagniąt, przedstawiany jako liczba jagniąt odchowanych w stosunku do liczby jagniąt
urodzonych, w 20-letnim okresie przyjmował wartości od 68,2%
do 87,0%. Najniższy wynik zanotowano w roku 2003, a najwyższy
w roku 1999 (ryc. 5).
Użytkowość rozpłodowa, informująca o liczbie jagniąt
odchowanych do 56 dnia życia, w stosunku do liczby maciorek
przystępujących do stanówki, przekłada się w pewnym sensie na
sukces hodowlany w danym stadzie. Jest to ważna cecha mówiąca o ekonomice hodowli danej rasy owiec. Im większa wartość tej
cechy, tym większa opłacalność hodowli. W przypadku populacji
owiec olkuskich użytkowość rozpłodowa przyjmowała wartości
w granicach 151,4-196,9%, jedynie w początkowych latach omawianego okresu (1991-1993) oraz w roku 2003 i 2006 nie przekroczyła
150% (116,5-148,8%) (ryc. 6).
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Owce rasy olkuskiej, wywodzące się pierwotnie z terenu
wokół Olkusza w województwie małopolskim, w trakcie realizacji
Programu ochrony zasobów genetycznych tej rasy, rozprzestrzeniły się znacznie na terenie całego kraju. W roku 2010 Programem ochrony objęte są stada występujące na terenach działania
następujących Regionalnych Związków Hodowców Owiec i Kóz
(RZHOiK): Nowy Targ, Opole, Lublin, Malbork, Poznań, Łask
i Mazowiecki Związek Hodowców Owiec i Kóz. Najwięcej stad
oraz owiec znajduje się pod kontrolą RZHOiK w Nowym Targu,
Warszawie i Opolu (tab. 3).

Rok
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Owce matki
160
186
324
536
594
590

Tryki
19
13
28
50
59
62

Tab. 1. Liczba owiec matek i tryków rasy olkuskiej objętych Programem
ochrony zasobów genetycznych w latach 2005-2010

Wielkość stad
5-10
11-30
31-60
powyżej 60
Razem

2005
2
8
10

2006
1
7
1
10

Ilość stad
2007
2008
6
10
7
14
2
3
1
1
16
28

2009
18
16
3
37

Tab. 2. Struktura wielkości stad owcy olkuskiej w latach 2005-2010
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2010
23
17
3
43

RZHOiK
Lublin
Łask
Malbork
Nowy Targ
Opole
Warszawa
Poznań

Ilość stad
5
1
2
21
6
7
1

Ilość owiec matek
31
23
14
340
57
111
14

Tab. 3. Liczba stad i owiec matek rasy olkuskiej w poszczególnych Regionalnych
Związkach Hodowców Owiec i Kóz (rok 2010)

Ryc. 1. Liczba maciorek wpisanych do ksiąg w latach 1989-2008

Ryc. 2. Liczba stad owiec olkuskich w latach 1989-2008
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Ryc. 3. Płodność owiec olkuskich w latach 1989-2008

Ryc. 4. Plenność owiec olkuskich w latach 1989-2008

Ryc. 5. Odchów jagniąt w stadach owiec olkuskich w latach 1989-2008
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Ryc. 6. Użytkowość rozpłodowa owiec olkuskich w latach 1989-2008
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Hodowla owiec i kóz w Polsce, 1996-2009. Polski Związek
Owczarski. Warszawa.
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Wprowadzenie
Owca olkuska jest rodzimą odmianą owcy długowełnistej,
wytworzoną w okresie międzywojennym na terenie dawnego
powiatu olkuskiego (Małopolska północno-zachodnia). Jest to
owca chowu drobnostadnego, o dobrze rozwiniętym instynkcie
macierzyńskim, niezłej wydajności mlecznej, odporna na choroby
i trudne warunki środowiska. Jest ona chętnie wprowadzana do
gospodarstw agroturystycznych, gdzie poprzez „wielodzietność”,
rytuał dokarmiania jagniąt z butelki, przyjazność w obcowaniu
z człowiekiem, stanowi atrakcję dla turystów. Jest również
wykorzystywana w ogrodach przydomowych jako „żywa
kosiarka”. Ponadto stanowi element kształtowania krajobrazu,
czego przykładem jest wypas owiec olkuskich na terenach Jury
o wysokich walorach krajobrazowych. Wypas owiec, mających
niewielkie racice, a także stosunkowo niewielką masę ciała, jest
bardzo korzystny dla terenów zielonych i wałów przeciwpowodziowych. Przygryzając ruń, a także ugniatając ziemię,
przyczyniają się one do wzmocnienia systemu korzeniowego
roślin, poprawy zwartości porostu, co przeciwdziała erozji gleby.
Były także próby wprowadzania owiec na tereny
zdegradowane przyrodniczo - hałdy powstałe w wyniku eksploatacji
wyrobisk kopalin oraz na rekultywowane obszary powstałe na
nieczynnych wysypiskach śmieci. Również w tych przypadkach
oddziaływanie owiec na zdegradowane tereny było korzystne
i pozwalało przywracać te obszary naturze.
Owca zazwyczaj rodzi jedno jagnię (niewielki odsetek
dwa jagnięta). Owca olkuska wykazuje się plennością na poziomie
około 200% (tzn. 200 jagniąt od 100 matek). Potencjał jej plenności
jest jednak znacznie wyższy. Istnieją w Polsce stada o plenności
300-350%. Znane są przypadki owiec olkuskich, których życiowa
plenność wynosiła 400-600%. Wysoka plenność implikuje określone
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konsekwencje. Wyższa plenność to większa liczba jagniąt, pozwalająca
potencjalnie na uzyskanie większej opłacalności produkcji. Jednakże
tylko potencjalnie. Opieka nad stadem o plenności 150-200%
zasadniczo różni się od opieki nad stadem o plenności 250-350%.
Wymaga znacznie większych nakładów finansowych na pasze, dodatki
mineralno-witaminowe, suplementy diety, sprzęt zootechniczny, leki
i opiekę weterynaryjną. Ponadto wymaga maksymalnej dyspozycyjności
hodowcy w okresie wykotów i pierwszych tygodni życia jagniąt,
zamiłowania, konsekwencji, chęci ustawicznego zdobywania wiedzy.
Nierespektowanie tych warunków może doprowadzić do kompletnie
nieopłacalnej hodowli o wysokiej częstości upadków wysokokotnych
matek, nowonarodzonych jagniąt, przewlekle wyniszczonej młodzieży.
Dlatego początkujący hodowcy powinni zaczynać od niższego poziomu
plenności stada, a wraz z nabywaną wiedzą i doświadczeniem podnosić
plenność i doskonalić swoje stada.

Fot. 1. Maciorki owcy olkuskiej na pastwisku (fot. Tomasz Korczyński)

Wysoka plenność owcy olkuskiej jest zjawiskiem niezwykłym,
a w konsekwencji przynoszącym hodowcom wymierne korzyści,
wynikające ze zwiększonej liczby odchowywanych jagniąt. Ponadto
tryki olkuskie można wykorzystywać w dwustopniowych krzyżówkach
towarowych, czego efektem są mioty złożone z dwóch mięsnych
jagniąt.
Niezwykle ważną rolę w hodowli owcy olkuskiej odgrywa
profilaktyka. Generalnie owca jako gatunek jest odporna i plastyczna
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na zmieniające się warunki środowiska. Rodząc jedno lub czasami dwa
jagnięta, nie jest narażona na drastyczne wyczerpanie powodowane
ciążą i laktacją. W ciągu swojego życia rodzi i odchowuje przeciętnie
6-10 jagniąt. Inaczej rzecz się ma u owcy olkuskiej o wysokiej
plenności. Rodzą one w ciągu całego życia kilkanaście, dwadzieścia
kilka, bywa trzydzieści kilka jagniąt, a rekordzistka (owca Pierrot w
stadzie w Imbramowicach) urodziła w dziesięciu wykotach czterdzieści
sześć jagniąt. Tu kryje się uzasadnienie konieczności stosowania bardzo
starannej i rygorystycznej profilaktyki oraz zapewnienia właściwych
warunków utrzymania stada. Najważniejsze elementy to:
1. Odpowiednio zbilansowana i bardzo dobrej jakości pasza
oparta latem na pastwiskowym systemie utrzymania,
uzupełniana paszą treściwą i słomą zbóż jarych. Natomiast
zimą w diecie owiec powinny dominować okopowe, siano,
sianokiszonki lub kiszonki najlepszej jakości. Słoma zbóż
jarych – bez ograniczania i zbilansowana pasza treściwa –
w ilości dostosowanej do zakładanej plenności stada.
2. Stosowanie przez cały rok preparatów mineralnowitaminowych i lizawek zawierających selen oraz w ostatnich
miesiącach ciąży kredy pastewnej.
3. Podawanie selenu z witaminą E (maciorki przed stanówką
i około 4. miesiąc ciąży, jagnięta 3-7 dni po urodzeniu).
4. Właściwa opieka okołoporodowa (dezynfekcja pępowiny,
osuszenie i ogrzanie jagniąt, niezwłoczne po narodzeniu
nakarmienie siarą).
5. Odrobaczanie: maciorki (wiosną – przed wyjściem na
pastwisko, jesienią – po zakończeniu sezonu pastwiskowego),
jagnięta (5-6 tygodni po wyjściu na pastwisko).
6. Korekcja racic wiosną i jesienią.
7. Dobre warunki zoohigieniczne w owczarni: jasne
pomieszczenia, wentylacja (owca nie znosi wilgotnych
pomieszczeń jak też przeciągów) oraz zapewnienie zawsze
suchej, czystej ściółki.
8. Ograniczenie wielkości stad do około 30 maciorek. Owca
olkuska źle znosi przebywanie w zbyt licznych stadach,
a najlepiej czuje się w grupach po kilka, kilkanaście sztuk.
9. Zapewnienie owcom ruchu na wybiegu i pastwisku.
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Aby najprościej scharakteryzować specyfikę hodowli
owcy olkuskiej, należy przeanalizować cykliczny charakter działań
hodowlanych i zmieniające się w jego rytmie problemy, z jakimi
musi sobie poradzić hodowca. Jako początek cyklu przyjmiemy
stanówkę.
Stanówka
Owca olkuska ma ruje wielokrotne, sezonowe w okresie skracającego się dnia, od sierpnia do grudnia. Badania przeprowadzone na
Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie wykazały, że najwyższa owulacja, a tym samym występowanie najliczniejszych miotów jest najbardziej prawdopodobne, gdy stanówka odbywa się w październiku.
W tym czasie owce są już pół roku od ostatniego wykotu, 2-3 miesiące
od odsadzenia jagniąt – czyli od zakończenia laktacji. Matki powinny być w bardzo dobrej kondycji, organizm po czasie wysiłku laktacji
miał czas, aby wyrównać deficyty żywieniowe. Owce w tej fazie nie
mają szczególnego zapotrzebowania żywieniowego – często jako jedyna pasza wystarcza dobre pastwisko. Negatywny wpływ na zakocenie
i mnogość ciąży wywiera nadmierne przekarmienie owiec. Najbardziej
zagraża to przystępkom, które nie będąc obciążone wysiłkiem ciąży
i laktacji, żywione zbyt intensywnie są otłuszczone i ich status endokrynologiczny jest nieodpowiedni do zajścia w ciążę i jej utrzymania.

Fot. 2. Tryki rasy olkuskiej (fot. Tomasz Korczyński)
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Okres ciąży
W trzech pierwszych miesiącach ciąży owce nie mają
wysokich wymagań żywieniowych. Jest wskazane, aby przez cały
okres ciąży zapewnić im wybieg, a najlepiej pastwisko. Żywienie
oparte jest głównie na paszach objętościowych z niewielkim
dodatkiem paszy treściwej, która służy tu jako nośnik mieszanki
mineralno-witaminowej. Pod koniec trzeciego miesiąca ciąży
zwiększa się udział paszy treściwej, aby przyzwyczajać układ
pokarmowy owcy do przyjmowania w przeciągu najbliższych
miesięcy coraz większej jej ilości. W czwartym i piątym miesiącu,
w zależności od poziomu plenności stada, podajemy owcom
dziennie od 0,5 do 1 kg odpowiednio zbilansowanej paszy treściwej.
Śruty zbożowe (owies i jęczmień) należy wzbogacić roślinnym
komponentem białkowym (groch, soja, bobik – w odpowiedniej
proporcji) oraz uzupełnić preparatami mineralno-witaminowymi.
Bezwzględnie owce muszą mieć nieograniczony dostęp do lizawek
solnych (zawierających selen) oraz do czystej wody pitnej.
Od warunków jakie zapewnimy owcom zależy, czy uda
się uniknąć kłopotów zdrowotnych w stadzie. W tym czasie płody
zwielokrotniają swoją masę. Jest to okres najintensywniejszego
obciążenia metabolicznego owiec w ciągu całego cyklu hodowli.
U matek, u których rozwija się wielopłodowa ciąża jest to
naprawdę krytyczny moment. Poza dużą ilością paszy treściwej,
koniecznie wzbogaconej preparatami mineralno-witaminowymi,
warto dodatkowo zapewnić wapń, wprowadzając kredę pastewną.
Owce w ostatnim etapie ciąży dostają nawet po 1,5 kg paszy
treściwej na sztukę dziennie, podzieloną na karmienie rano
i wieczorem. Warto w tym czasie odstawić wszystkie stosowane
wcześniej rodzaje kiszonek, ze względu na ich zły wpływ na
przemiany metaboliczne, mogące stać się przyczyną ketozy owiec.
Obowiązkowo owce powinny mieć nieograniczony dostęp do
siana oraz słomy owsianej bądź jęczmiennej. Udział około 25%
pasz suchych objętościowych w całkowitej dawce zabezpiecza
niezaburzony proces trawienia do końca ciąży. Trzeba pamiętać
o tym, że duży udział objętości jamy brzusznej ciężarnej owcy
zajmują płody, i że odbywa się to kosztem coraz bardziej
ograniczonych możliwości wypełniania pokarmem przedżołądków.
W efekcie owca może nie być w stanie przyjmować takich ilości
pokarmu, jakich potrzebuje – niezbędnych do zapewnienia
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prawidłowego rozwoju ciąży. Trzeba sobie uświadomić, że matki
owcy olkuskiej często rodzą 3-4, a czasami nawet 5-7 jagniąt. Masa
miotu (12-17 kg) stanowi 1/5-1/4 całkowitej masy ciała matki
i jest budowana w największym stopniu przez ostatnie dwa miesiące ciąży. To naprawdę fenomen.
W listopadzie warto zaplanować strzyże owiec, aby nie
stresować i nie narażać na zaburzenia przebiegu zaawansowanej
ciąży wysokokotnych matek.
Wykoty
Pod koniec piątego miesiąca ciąży, który umownie przypada około pięć miesięcy od rozpoczęcia stanówki, należy spodziewać się porodów. Należy już dwa tygodnie wcześniej dokładnie
obserwować zachowanie owiec, najlepiej w czasie karmienia.
Sygnałami dla nas istotnymi są zapadnięcie się obu boków okolicy
lędźwiowej owcy i izolowanie się od stada. Taką owcę należy
doglądać co 3-4 godziny, zwłaszcza w nocy. Warto na tym etapie
umieścić ją w oddzielnym kojcu, aby, jeśli zacznie się kocić bez
naszej obecności, mogła zająć się wszystkimi jagniętami, mając je
w jednym miejscu. Rodząca maciorka potrzebuje spokoju.
Doświadczeni hodowcy są w stanie rozwiązać poród
z komplikacjami, do których może dojść przy dużej liczbie jagniąt,
atonii macicy z powodów dietetycznych lub przy nieprawidłowym
ułożeniu płodów. Często jest tak, że w drogach rodnych drobne
jagnięta miotu wieloraczego mieszczą się obok siebie i układając
równolegle, wklinowują się w sztywny, nieelastyczny odcinek
dróg rodnych, który jest najwęższy. Należy się spodziewać, że
przy ciążach wieloraczych, o ile płody są na tyle drobne, że matki
bez problemu dałyby radę je wyprzeć, o tyle śmiertelna dla jagniąt
komplikacja polega na tym, że często są ułożone naprzemiennie
(poprzecznie, główkowo, pośladkowo) i bez fachowej pomocy po
paru godzinach od rozpoczęcia porodu, kiedy łożyska zdążą się
wewnątrz macicy odkleić, jagnięta duszą się. Nawet zdrowa owca
nie jest w stanie bez pomocy urodzić tak ułożonych prawidłowo
rozwiniętych jagniąt. Z kolei owce rodzące 1-2 jagnięta mogą
mieć problem z porodem wynikający z wielkości jagniąt, nawet
przy ich prawidłowym ułożeniu. Maciorki, szczególnie te, które
rodzą pierwszy raz, mogą nie być w stanie wyprzeć takiego dużego
płodu. Nawet, jeśli owca koci się w jednym miejscu, jagnięta
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w krótkim czasie potrafią rozproszyć się po całej owczarni. Owca
potrzebuje 4 godziny na utworzenie stałej więzi z jagniętami.
Jagnięta potrzebują 3 do 4 dni, by nauczyły się rozpoznawać
matkę.

Fot. 3. Szałas pasterski w Imbramowicach (fot. Tomasz Korczyński)

Fot. 4. Jarki owcy olkuskiej w Dolinie Dłubni (fot. Tomasz Korczyński)
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Opieka nad jagniętami i owcą po porodzie
Po urodzeniu się każdego jagnięcia hodowca niezwłocznie
oczyszcza jego nozdrza z wód płodowych. Następnie jak najszybciej
doprowadza do osuszenia całej powierzchni ciała noworodka.
Warto użyć lampy podczerwieniowej, znanej jako sztuczna kwoka.
Ogrzewanie jagnięcia powoduje, że parujące wody płodowe nie
doprowadzają do wychłodzenia ciała, a noworodek nie musi
zużywać swoich zapasów energii na tworzenie niezbędnej energii
cieplnej. Nowonarodzone jagnięta są dogrzewane promiennikiem
podczerwieni przez 24-48 godzin. Można też wtedy zaobserwować,
że jagnięta preferują układanie się blisko źródła ciepła. Im szybciej
jagnięta zaczną pobierać siarę od matki, tym lepiej zabezpiecza
się kompetencję ich układów immunologicznych na najbliższe
tygodnie. Przy miotach mnogich warto w pierwszej godzinie po
porodzie zdoić całą siarę od owcy, przelać ją do ogrzanej butelki
i podzielić równo między wszystkie jej jagnięta. Najlepsze
wchłanianie immunoglobulin siarowych z przewodu pokarmowego jagniąt do krwi ma miejsce w pierwszych godzinach po
porodzie. W późniejszym czasie w dużej mierze immunoglobuliny
są trawione przez aparat enzymów pokarmowych noworodków.
Wtedy siara, mimo świetnego składu, stanowi jedynie źródło
substancji odżywczych, ale nie uzbraja odporności malucha
podatnego na liczne i niebezpieczne dla życia infekcje.
Jagnięta „zabezpieczone” poprzez wcześnie pobraną siarę
rzadziej chorują na biegunki czy zapalenia dróg oddechowych.
Masaż wymienia owcy po porodzie wpływa na szybszą inwolucję
macicy, czyli również szybsze i skuteczniejsze wydalanie łożysk,
co zmniejsza predyspozycję do infekcji macicy. Owca olkuska
przez wzgląd na ekstremalne powiększenie i rozciągnięcie macicy
przez tak liczne mioty, jest po porodzie narażona na powolniejsze
obkurczanie się i zaleganie w niej płynów, które są świetną pożywką
dla bakterii żyjących w ściółce i mogą powodować wystąpienie
infekcyjnego zapalenia macicy. Masowanie wymienia wpływa też
na lepsze wydzielanie mleka przez matkę. W następnych dniach
życia jagniąt częstym problemem przy wieloraczym miocie jest
niedostateczna ilość mleka. Najczęściej jest tak, że z takiego
licznego miotu 1-2 największe, najsilniejsze jagnięta są w stanie
sobie poradzić same, a pozostałe 1-3 mniejsze jagnięta są słabsze
i ciągle głodne. Głodne jagnię jest niespokojne, chodzi i beczy.
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Aby ocenić i mieć przekonanie, że rzeczywiście jagnię jest głodne,
można porównać jego powłoki brzuszne z powłokami innych
jagniąt. W takim przypadku należy dokarmiać co parę godzin
tylko te jagnięta. Należy pamiętać, aby pierwsze karmienie jagniąt
odbywało się wcześnie rano o 6-7 godzinie, a ostatnie jak najpóźniej
wieczorem o 22-23 godzinie.
Najczęściej około 7-14 dnia po porodzie, w miotach
wieloraczych rozpoczynają się walki jagniąt o miejsce przy strzyku
matki. Jagnięta miotów wieloraczych nie mają szans otrzymania
odpowiedniej ilości mleka, plenność matek nie jest niestety
proporcjonalna do ich potencjału w mleczności. Brutalne szarpania
strzyków świeżo wyrzynającymi się, ostrymi siekaczami gromady
głodnych jagniąt, będą się nasilać w miarę wzrostu jagniąt, a bolesne
rany będą powodem, dla których w końcu matka będzie odpędzała
jagnięta przy próbie podjęcia ssania. Dlatego wszystkie maciorki
i ich wymiona oraz strzyki należy codziennie obserwować, czy
nie są uszkodzone oraz zwracać uwagę, czy jagnięta są najedzone
i spokojnie leżą. Jeśli występuje jakakolwiek komplikacja, trzeba
jagnięta oddzielić od matki i karmić sztucznie bądź zostawić
przy matce dwa jagnięta, a resztę przenieść do osobnej zagrody.
Oddzielone jagnięta dokarmiamy w zależności od wieku, 3-4 razy
dziennie.
Odchów młodzieży
Od trzeciego tygodnia życia jagniąt warto w owczarni
zastosować specjalne przegrody ułatwiające swobodne
przechodzenie jagniąt do paśników, z których mogą do woli pobierać
paszę treściwą – najlepiej na początku gnieciony owies (ewentualnie
płatki owsiane) i wysokogatunkowe, najlepsze siano. Wcześniejsze
podawanie paszy treściwej i siana przyspiesza namnażanie się
w przedżołądkach specyficznej flory mikrobiologicznej
warunkującej prawidłowe trawienie paszy pochodzenia roślinnego. Zaleca się, by przez pierwsze sto dni życia jagnięta
dostawały również mleko. Jagnięta warto zachęcać i przyuczać
do pobierania pokarmu stałego. Rezultatem będzie szybszy ich
rozwój. Szczególnie odnosi się to do grupy jagniąt dokarmianych
sztucznie, które muszą być oddzielone od reszty stada.
Matki z jagniętami najlepiej jak najdłużej utrzymywać
razem. Wpływa to korzystnie na rozwój jagniąt, które uczą się
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od matki pobierania pokarmu. W sytuacji, kiedy matka z 4-5
jagniętami przebywa razem przez 4-6 tygodni, należy zapewnić
trzykrotne lub czterokrotne dokarmianie jagniąt, dla których brakło
mleka matki. Jest to trudniejsze organizacyjnie, ale tak dokarmiane
jagnięta czują się lepiej niż w wydzielonej grupce „przeznaczonych
na sieroctwo”.
Z biegiem czasu jagnięta uniezależniają się od mleka,
nadchodzi też czas wypuszczenia owiec na pastwisko (wcześniej
trzeba odrobaczyć całe stado, aby nie przenieść pasożytów na
pastwiska) oraz odstawienia wszystkich jagniąt od matek. Od tego
czasu aż do jesieni matki i młodzież nie będą już wymagały tak
wysokiego zaangażowania w codzienną pielęgnację stada.
Planując stanówkę warto zwrócić uwagę na dobór tryków.
Owca olkuska jako populacja o niewielkiej liczebności jest
narażona na wzrost poziomu inbredu. Skutkuje to depresją
inbredową, co objawia się obniżeniem żywotności i przeżywalności jagniąt, a także obniżeniem masy ciała przy ich urodzeniu.
Zinbredowane osobniki mogą wykazywać się nadmiernym
wydelikaceniem budowy ciała oraz niższą płodnością i plennością.
Dlatego hodowcy podczas opracowywania planu kojarzeń powinni
zwracać szczególną uwagę, aby unikać kojarzenia zwierząt
mających wspólnych przodków w pokoleniu dziadków i rodziców.
Nie powinni również użytkować rozpłodników w stadzie dłużej,
niż przez dwa lata.
Bardzo korzystne dla hodowli jest stosowanie podczas
stanówki kilku tryków. W praktyce warto podzielić stado na kilka grup
o liczebności 6-10 maciorek i do każdej z tych grup przydzielić po
jednym tryku. Jest to bardzo korzystne ze względu na podwyższanie
potencjału różnorodności genetycznej całego stada.
Zasadnicze znaczenie ma wybieranie tryka możliwie
jak najmniej spokrewnionego ze stadem, a jednocześnie pokroju
zgodnym ze wzorcem użytkowości rasy owca olkuska, który jest
potomkiem maciorki o bardzo dobrych cechach hodowlanych,
czyli dobrej plenności, mleczności i preferowanym fenotypie.
Wprowadzając tryka o niskich walorach hodowlanych
otrzymujemy od kilkunastu do kilkudziesięciu sztuk jagniąt, które
w żadnym przypadku nie przyczynią się do postępu hodowlanego
i mogą się nie kwalifikować jako osobniki wartościowe
w perspektywie dalszej hodowli.
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Program ochrony zasobów genetycznych
owiec rasy olkuskiej
Jacek Sikora

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, Dział Ochrony Zasobów
Genetycznych Zwierząt, 32-083Balice, ul. Krakowska 1

W latach pięćdziesiątych XX wieku pogłowie owcy olkuskiej wynosiło około 10 000 sztuk w skali kraju, natomiast w roku
1998 kontrolą użytkowości było objętych już tylko 129 maciorek,
a wpisanych do ksiąg – tylko 79. W pierwszej połowie pierwszej
dekady XXI wieku liczebność pogłowia owcy olkuskiej utrzymywała się na zbliżonym poziomie – około 100 matek, a materiał
zlokalizowany był w dwóch większych stadach, należących do
SGGW i AR Kraków oraz w kilku prywatnych stadach, z których
stado Tomasza Korczyńskiego z Imbramowic posiadało najbardziej
wartościowy materiał genetyczny. Była to wielkość populacji, która nie gwarantowała zachowania zmienności genetycznej tej rasy,
zarówno ze względu na niebezpieczeństwo zbyt dużego wzrostu
inbredu jak i dryfu genetycznego. W 2003 r. do ksiąg zwierząt zarodowych wpisane były 144 owce matki.
Finansowe wsparcie dla hodowców, którzy pozostali przy
hodowli owiec ras rodzimych, dostępne było poprzez dotacje
z Funduszu postępu biologicznego już od połowy lat 80. XX w.
Krajowy Ośrodek Koordynacyjny ds. Zasobów Genetycznych
Zwierząt powołany został przez ministra rolnictwa przy Centralnej Stacji Hodowli Zwierząt w lipcu 1996 roku. 1 stycznia 2002 r.
zadania koordynacji i realizacji Programu ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich przejął Instytut Zootechniki.
W roku 2004, w momencie rozpoczęcia Programu ochrony
zasobów genetycznych owiec rasy olkuskiej, objętych Programem
było 160 owiec matek.
Owca olkuska posiada niezmiernie cenny zasób genów
manifestujący się wyjątkowo wysoką plennością owiec matek.
W hodowli indywidualnej, w małych stadach, w których owce
otoczone są staranną opieką, maciorki rodzą i odchowują mioty
trojacze i większe. Najplenniejsze matki rodzą nawet siedmioraczki. Zgodnie z przyjętą hipotezą o działaniu pojedynczego genu
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o dużym efekcie, obecna klasyfikacja maciorek często oparta jest na
podstawie laparoskopowej oceny stopnia owulacji i bardzo ostrej
selekcji. Maciorki z jedną kopią genu owulują co najmniej 3 komórki jajowe, podczas gdy maciorki homozygoty – co najmniej 5
komórek jajowych. Wstępne badania wskazują, że obecność jednej
kopii genu u czysto rasowych maciorek olkuskich zwiększa średni
poziom owulacji o około 1 komórkę jajową, a plenność – o około
0,6 jagnięcia (Martyniuk, Radomska 1991; Martyniuk 1995).
Identyfikacja genu odpowiedzialnego za podwyższenie
poziomu owulacji pozwoliłaby na sterowanie jego wykorzystaniem w produkcji, wyłącznie w formie heterozygotycznej tak, aby
ograniczyć straty związane z gorszym odchowem miotów o dużej
liczebności, co ma miejsce wtedy, gdy maciorki utrzymywane są
w większych stadach. Fenomen wysokiej plenności owcy olkuskiej
wymaga lepszego rozpoznania, zarówno pod względem uwarunkowania genetycznego, jak i mechanizmów fizjologicznych. Badania prowadzone przez zespół UR w Krakowie dotyczą głównie
funkcji i czynności jajników oraz mechanizmów wzrostu, rekrutacji i selekcji pęcherzyków jajnikowych wysokoplennych owiec
olkuskich, będących prawdopodobnie nosicielami genu wysokiej
plenności. Konieczne jest prowadzenie dalszych badań w tym zakresie.
Owce olkuskie charakteryzuje wysoka mleczność (nawet
powyżej 1 kg mleka dziennie) i dobre wykorzystanie pasz objętościowych, które tradycyjnie są podstawową paszą stosowaną
w żywieniu tej rasy w małych stadach prywatnych.
Podstawowym celem Programu ochrony zasobów genetycznych (Program 2005) była:
- stabilizacja i zachowanie unikalnego genotypu owcy olkuskiej poprzez wybór do programu owiec, których przodkowie
od 2 pokoleń należą do tej samej rasy,
- powiększenie istniejącej populacji,
- zachowanie zmienności genetycznej.
Realizacja tego zamierzenia wymagała stworzenia nowych stad, zarówno w tradycyjnym rejonie chowu owcy olkuskiej
(Małopolska), jak i w innych rejonach kraju. Ponadto konieczne
było zgromadzenie materiału genetycznego (nasienia i zarodków)
w banku ex-situ, który byłby traktowany przede wszystkim jako
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depozyt, a w miarę wzrostu liczebności populacji mógłby być wykorzystany także na bieżące potrzeby reprodukcji populacji.

Fot. 1. Stado Tomasza Korczyńskiego, Imbramowice (fot. Jacek Sikora)

Praca hodowlana w populacji owcy olkuskiej ma na celu
utrwalenie jej wysokiej plenności i poprawę zdolności matecznych.
Dobór zwierząt zgodny z wzorcem populacji jest bardzo
ważnym elementem kształtowania populacji rasy chronionej. Dlatego też zwierzęta objęte programem ochrony muszą charakteryzować się odpowiednimi cechami pogłowia, takimi jak:
- wygląd ogólny – plenne owce olkuskie powinny charakteryzować się długim tułowiem, budową typową dla zwierząt
mlecznych, a w okresie karmienia dobrze rozwiniętym wymieniem,
- plenność – przy jednokrotnym wykocie w roku maciorek
dwuletnich i starszych powinna wynosić nie mniej niż 200%,
a użytkowość rozpłodowa nie mniej niż 180%,
- dojrzewanie płciowe – zarówno tryczki jak i maciorki powinny odznaczać się wczesnym dojrzewaniem płciowym, umożliwiającym użytkowanie rozpłodowe w pierwszym roku życia, w wieku około 9-10 miesięcy.
Ważne są także w realizacji programu cechy osobnicze poszczególnych zwierząt, ściśle odpowiadające wzorcowi rasowemu:
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pokrój – głowa duża o długich uszach, maciorki i tryki bezrogie, obrost głowy do linii uszu; szyja średnio długa; duża
rama ciała i długi tułów, kończyny średniej wysokości; ogon
krótki, słabo porośnięty wełną; umięśnienie średnie, w okresie karmienia jagniąt dobrze rozwinięte wymię,
- okrywa wełnista – półotwarta, falista, o luźnym słupku
i miękkim chwycie, sortyment C do D, dobry obrost,
- umaszczenie – białe,
- masa ciała maciorek przed pierwszą stanówką w wieku
9 miesięcy – nie mniej niż 40 kg, maciorek 3-letnich i starszych – powyżej 55 kg,
- użytkowość – wysoka plenność (min. 200%) połączona
z wysoką wydajnością mleczną i silnym instynktem macierzyńskim.
Zwierzęta dobrane na podstawie wzorca rasowego muszą
podlegać systematycznej ocenie według określonych zasad. Ocena wartości użytkowej obejmuje ocenę użytkowości rozpłodowej
i mięsnej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ras
i linii hodowlanych ojcowskich plennych oraz ocenę zdolności matecznych.
Cechy podlegające kontroli:
- wiek matki i data wykotu
- liczba jagniąt urodzonych, w tym żywych urodzonych w każdym wykocie,
- liczba jagniąt odchowanych do wieku 56 dni w każdym wykocie,
- masa ciała jagniąt w 2 dniu życia,
- masa ciała jagniąt w 28 dniu życia,
- masa ciała jagniąt w 56 dniu życia,
- masa ciała maciorek i tryczków przy licencji,
- masa ciała owiec przed każdą stanówką.
-

W pierwszym etapie realizacji programu, ze względu na bardzo
małą liczebność populacji, ocena wartości hodowlanej maciorek
i tryków opierała się przede wszystkim na średniej plenności ich
matek. Maciorki przeznaczone do dalszej hodowli muszą pochodzić od matek o średniej plenności nie mniejszej niż 2,00, natomiast tryki od matek o średniej plenności nie mniejszej niż 2,50
(lub np. takich, które co najmniej raz urodziły trojaczki).
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Ze względu na fakt, że wysoka plenność jest cechą charakterystyczną owcy olkuskiej i powinna być zachowana oraz
doskonalona, tryki należy wybierać po najplenniejszych matkach
w stadzie.
W stadach, w których prowadzone są badania naukowe
obejmujące ocenę potencjalnej plenności na podstawie badań laparoskopowych stopnia owulacji, dopuszczalne jest pozostawienie
na remont maciorek, których matki miały średnią plenność poniżej
2,00, ale które wykazały wysoki poziom owulacji, minimum 3 CL.
Podstawą selekcji maciorek po matkach ocenionych na podstawie stopnia owulacji, były raporty z przeprowadzonych w stadzie
w danym sezonie badań laparoskopowych. Ponadto, podczas selekcji maciorek i tryczków preferowane powinny być osobniki po
matkach o wysokich zdolnościach matecznych, których mioty charakteryzowała wysoka masa w 28 dniu odchowu.
Brakowaniu ze stada podstawowego podlegają matki, które dwukrotnie jałowiły, dwukrotnie urodziły martwe mioty oraz urodziły
jedynaki w dwóch pierwszych wykotach.
W drugim etapie wdrażania programu, po zwiększeniu liczebności populacji owcy olkuskiej, planuje się opracowanie indeksu selekcyjnego, obejmującego następujące źródła informacji:
- średnia plenność matki,
- zdolności mateczne matki, oceniane na podstawie średniej
masy odchowywanych przez nią miotów w 28 dniu życia jagniąt,
- masa ciała w wieku 56 dni, użytkowość własna ocenianego
zwierzęcia.
Bardzo mała liczebność pogłowia powoduje, że głównym
kryterium doboru par do kojarzeń jest ograniczenie inbredu u spodziewanego potomstwa. Plany kojarzeń muszą być oparte o indywidualny dobór par na podstawie analizy spokrewnienia, o ile to
możliwe, w oparciu o dostępne programy komputerowe. Zaleca się
używanie możliwie jak największej liczby tryków w stadzie, tak
aby stosunek poligamii wynosił maksymalnie 1 : 10. Do tego celu
obowiązkowo należy opracować schemat rotacji tryków pomiędzy stadami. Należy wprowadzić kontrolę linii tryków i ich ilości
w poszczególnych stadach.
W ramach programu ochrony zasobów genetycznych
owiec olkuskich opracowano zasady wykorzystania materiału bio-
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logicznego i hodowlanego. Ważnym elementem ochrony zasobów
genetycznych jest ochrona ex-situ. Przewidziano, że materiał biologiczny przechowywany będzie w Krajowym Banku Materiałów
Biologicznych i będzie ogólnie dostępny dla wszystkich hodowców i ich stad objętych programem ochrony zasobów.
Co roku powinno być pobrane nasienie od 2-3 najlepszych
tryków i gromadzone do 500 porcji od każdego osobnika. Zarodki
należy pozyskiwać od tych maciorek, które wykazały się wysoką
użytkowością, jednakże z różnych względów nie mogą być dłużej
matkami w stadach hodowlanych. Liczba maciorek nie powinna
być mniejsza niż 3 do 5 rocznie.
Średnio, jednorazowo można pozyskać od maciorki (po
przeprowadzeniu zabiegu superowulacji) około 6 zarodków. Liczba zamrożonych zarodków (w miarę możliwości od niespokrewnionych ze sobą zwierząt), niezbędna do zabezpieczenia odtworzenia (w przypadku takiej konieczności) populacji owiec olkuskich,
nie powinna być mniejsza niż 700 sztuk.
Docelowo powinno zostać pozyskanych i zamrożonych
około 2000 porcji nasienia od co najmniej 10 tryków i około 100
zarodków po co najmniej 10 trykach (zakładając po 6 zarodków od
3 matek rocznie). Materiał biologiczny wykorzystany w programie
musi być na bieżąco uzupełniany. Gromadzenie i wykorzystanie
materiału biologicznego będzie prowadzone zgodnie z założeniami programu ochrony przez Krajowy Bank Materiałów Biologicznych Instytutu Zootechniki PIB pod nadzorem Grupy Roboczej ds.
ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz.
Oprócz prac hodowlanych należy też położyć nacisk na
działania dodatkowe promujące tę rasę owiec. Owca olkuska źle
adaptuje się do dużego stada i w warunkach chowu wielkotowarowego jej użytkowość jest znacznie niższa. Jest to rasa dostosowana
do utrzymywania w grupach po kilka sztuk, przy żywieniu opartym o siano, pastwisko i okopowe. Dlatego też rasa ta doskonale
nadaje się do gospodarstw agroturystycznych, w których może stanowić dodatkową atrakcję dla wczasowiczów (łatwo oswaja się),
a jej produkty: mleko, jagnięcina i skóry – mogą być wykorzystane
w gospodarstwie. Wprowadzenie owcy olkuskiej do gospodarstw
agroturystycznych może poprawić opłacalność jej chowu, co wymaga podjęcia działań promujących i propagujących tę rasę.
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Wraz z rozwojem populacji owcy olkuskiej zaleca się prowadzenie pomiarów zoometrycznych w jak największej grupie
owiec w ustalonych odstępach czasu (np. co 10 lat). Uzyskane wyniki będą służyć do dokładnej analizy pokroju rasy i ewentualnych
zmian w czasie.
Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy olkuskiej jest
realizowany przez:
- hodowcę – właściciela stada owcy olkuskiej,
- Polski Związek Owczarski i regionalne związki hodowców
owiec i kóz prowadzące księgi dla owiec,
- Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, realizujący i koordynujący zadania z zakresu ochrony zasobów
genetycznych zwierząt gospodarskich,
- Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, prowadzące badania
i współpracujące w nadzorze Programu.
Uczestnictwo hodowców w Programie jest dobrowolne.
Jego zasady określa umowa pomiędzy hodowcą – właścicielem
stada a właściwym regionalnym związkiem hodowców owiec
i kóz. Polski Związek Owczarski i właściwy regionalny związek
hodowców owiec i kóz oraz Instytut Zootechniki PIB odpowiedzialne są za realizację programu. Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie sprawują merytoryczny nadzór nad realizacją programu oraz prowadzonymi badaniami naukowymi.
Fazy wdrażania programu podzielone zostały na dwa etapy:
I faza: do roku 2007 – zgromadzenie materiału biologicznego,
traktowanego jako rezerwa genetyczna (min. 2000 porcji nasienia
i 100 zarodków).
II faza: do roku 2010 – zwiększenie populacji matek wpisanych do
ksiąg oraz opracowanie indeksu selekcyjnego na podstawie prowadzonej kontroli użytkowości; od roku 2010 – selekcja oparta na
indeksie selekcyjnym.
Ocena efektywności działania programu wykonywana powinna
być na podstawie udostępnianej przez realizatorów dokumentacji
według następujących kryteriów:
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osiągnięcie i utrzymanie założonej liczebności matek objętych kontrolą użytkowości i wpisanych do ksiąg,
- utrzymanie zmienności genetycznej w populacji,
- utrzymanie stanu zgromadzonego materiału biologicznego
w banku ex-situ (nasienie i zarodki).
Ocena ta będzie przeprowadzana corocznie przez Grupę
Roboczą ds. ochrony zasobów genetycznych owiec i kóz Instytutu
Zootechniki PIB.
-
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Wprowadzenie
Krajobraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej ukształtował się w wyniku trwającej kilkaset lat gospodarki. Także większość funkcjonujących tu ekosystemów uformowało się przy bezpośrednim lub pośrednim udziale człowieka. Charakterystycznym
rysem takiego krajobrazu kulturowego były wieńczące wyniesienia – białe ostańce skalne, odsłonięte w efekcie wypasania na nich
zwierząt gospodarskich. Tylko niewielkie fragmenty muraw naskalnych i lasów można uznać za zbliżone do naturalnych.
Owca, jako gatunek znoszący okresowe niedobory wody,
mogła być wypasana w obszarach znacznie oddalonych od wodopojów, a takie bezwodne przestrzenie stanowią specyficzną cechę
skrasowiałej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Poza murawami miejscem wypasu były także zadrzewienia i wrzosowiska.
Spośród przybyłych z człowiekiem na te tereny gatunków zwierząt
gospodarskich, owca i koza dobrze wkomponowały się w układy
ekologiczne Wyżyny.
Specyfika i zróżnicowanie ekosystemów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej oraz kultura i tradycja lokalnych społeczności stanowią o tożsamości tego regionu. Wymagają one rozpoznania i wypracowania nieszablonowych metod jej ochrony w ramach
tzw. zintegrowanej ochrony aktywnej.
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Dawne i współczesne uwarunkowania hodowli owiec
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
Hodowlę zwierząt na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej, w tym owiec, limitowały przede wszystkim dwa czynniki
przyrodnicze – dostępność do wody i zasoby paszowe.
W rzeźbie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej widoczne jest zróżnicowanie jej północnej i południowej części. Wyżyna Częstochowska to strefa wzniesień wapiennych grupujących
się w kilka zespołów. Ostańce skalne górują tam nad obniżeniami
pokrytymi dużymi połaciami piasków wodnolodowcowych. Jest
to teren o ograniczonym dostępie do wody. Wyżyna Olkuska to
w znacznym stopniu pokryty lessem płaskowyż z pojedynczymi
izolowanymi skałkami oraz głęboko wciętymi dolinami z licznymi
źródłami i potokami. Cała Wyżyna jest zbudowana ze spękanych
i skrasowiałych skał wapiennych. Poziom wodonośny znajduje
się często kilkadziesiąt metrów poniżej powierzchni terenu i niegdyś w wielu przypadkach drążenie studni przerastało możliwości
mieszkańców wsi jurajskich. Po opadach woda szybko wsiąkała
w podłoże i często zdarzały się długie okresy jej niedoboru. Obszary leżące poza strefą możliwości zaopatrzenia gospodarstw
w wodę nie były zasiedlane. Ze względu na konieczność utrzymania zwierząt gospodarskich, w tym pociągowych, trudno było
rozwijać rolnictwo na takich obszarach.
Zatem osadnictwo grupowało się w okolicach źródlisk
oraz nad strumieniami, gdzie dostatek wody sprzyjał rolniczemu
gospodarowaniu. Miejsca wypływów to najczęściej strefy uskoków tektonicznych i obszary krawędziowe Wyżyny. Konkurencją
dla rolnictwa stawały się tam jednak kuźnice, tartaki i młyny korzystające z wód płynących jako źródła energii. W dolinach, na
miejscach dawnych pastwisk i pól, zakładano stawy magazynujące
wodę (Czylok i in. 2008). Często mniej dochodowe, tradycyjne
gospodarstwa były rugowane z sąsiedztwa rzeki na tak zwane pustkowia. W okresach suszy, w takich gospodarstwach dużo czasu
trzeba było poświęcić na dowóz wody.
W wielu miejscach na Wyżynie Częstochowskiej, gdzie
w podłożu zalegały gliny, zakładano sadzawki przydomowe
i „studnie wierzchowe”. Gromadzono tam wody opadowe i roztopowe. Na terenach wyżej położonych przysiółków, oddalonych od
źródeł wody (np. w Skałach Kroczyckich), zachowały się pozo- 59 -

stałości takich zbiorników. Unikano jednak długotrwałego pojenia
zwierząt deszczówką. W niektórych gospodarstwach zachowały
się jeszcze beczki, którymi niegdyś dowożono wodę (Czylok i in.
2008). Sytuację niedoborów wody w gospodarstwach Wyżyny Częstochowskiej sugestywnie opisuje W. Bronikowski (1929): „Brak
wody dotkliwie odbijał się na mieszkańcach pasma jurajskiego
i miejscowości leżących odeń na wschód, gdzie są miejscowości,
do których dowozi się wodę beczkami po kilka kilometrów. Jak na
tem wychodzą zwierzęta (pomijając hygienę ludzi) – łatwo sobie
wyobrazić. Na potrzeby zwierząt starają się tam skupiać wodę
z deszczu w sadzawkach i kadziach.”
W części wyżej położonych wsi jurajskich wspólnymi
siłami wykopano głębokie studnie publiczne – tzw. studnie gromadzkie, z których za pomocą kołowrotów wydobywano wodę.
Nie były one jednak w stanie zaspokoić zapotrzebowania mieszkańców i dodatkowo dowożono wodę ze strumieni i źródeł. Zdarzały się sytuacje, że niezbędne było utrzymywanie konia tylko do
tych potrzeb.
Dawniej nawet wychodnie skał wapiennych, jeśli leżały
w pobliżu osad, były intensywnie wykorzystywane jako pastwiska dla kóz i owiec (Czylok i in. 2008). Wypasano także na terenach piaszczystych porośniętych lasami o charakterze borów,
których fizjonomię w końcu lata kształtowały zakwitające w runie wrzosy. Warto wspomnieć, że wrzosowiska Szkocji od dawna
stanowią główne pastwiska dla tamtejszych owiec. Na terenach
leśnych Wyżyny powszechne było prowadzenie ekstensywnego
wypasu zarówno bydła, jak i stad mieszanych z owcami i kozami, w wyniku czego jeszcze w połowie XX w. Wyżyna Krakowsko-Częstochowska była obszarem występowania różnorodnych
florystycznie świetlistych lasów. Do dzisiaj na Wzgórzach Małuskich i w kilku innych rejonach, gdzie wypasano owce, utrzymują się płaty wrzosowisk. Według relacji ustnej Józefa Kotuły
z Waleńca (2010 r.), w czasie późnojesiennego i zimowego pędzenia zwierząt do wodopoju poszukiwały one nawet pod śniegiem kęp wrzosu. Obecnie, ze względu na zanik wypasu, wrzosowiska ustępują z krajobrazu.
Charakterystyczne dla terenów Wyżyny są także terasy
zwierzęce wykształcone m.in. na stromych zboczach Wąwozu
Małuskiego czy na stokach wzgórza zamkowego w Rabszty-
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nie. Są one świadectwem długotrwałego wypasu owiec, o czym
świadczy charakterystyczny odstęp między ścieżkami wypasowymi.

Fot. 1. Terasy zwierzęce wykształcone na stromych zboczach Wąwozu
Małuskiego (fot. Marceli Ślusarczyk)

Fot. 2. Zarastające wrzosowiska na zboczach doliny Białki Zdowskiej
(fot. Marceli Ślusarczyk)
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Wraz z kształtowaniem się struktur państwowych i rozwojem cywilizacyjnym społeczności zamieszkujących Wyżynę,
jej tereny pełniły różne funkcje, a środowisko przyrodnicze podlegało coraz większym przeobrażeniom (antropopresji). W średniowieczu, kiedy obszar Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
pełnił funkcje graniczne, utrzymywanie otwartego krajobrazu, jak
i pasących się na tym terenie stad zwierząt – głównie owiec i kóz,
miało znaczenie obronne. Szczególnie istotne było zabezpieczenie
otwartego przedpola strażnic i zamków. Same zwierzęta stanowiły
również rezerwę żywności – rodzaj żywych spiżarni na czas długotrwałego oblężenia.
Okolice Olkusza, Zawiercia i Częstochowy to obszary wydobycia i przetwórstwa rud żelaza oraz kruszców, a także produkcji wapna palonego. Powstało wiele wyrobisk powierzchniowych,
tzw. warpi oraz hałd skały płonnej. Stały się one nieużyteczne dla
upraw, a przydatne jedynie do wypasu owiec i kóz. W okolicach
Olkusza, już w XV w. eksploatacja rud srebra i ołowiu odbywała się metodą szybikową, a odwadnianie wierzchnich partii złóż
kruszcowych poprowadzono sztolniami. Przyczyniło się to niewątpliwie do przesuszenia powierzchni terenu i rozwoju roślinności
sucholubnej.
Rozwój wydobycia i przetwórstwa rud wymagał pozyskiwania dużej ilości drewna, zarówno dla górnictwa – na obudowy,
jak i dla hutnictwa i wapiennictwa. Z drewna wznoszono większość
domostw i budynków gospodarczych. Korzystano z niego również
jako paliwa do ogrzewania mieszkań i przygotowania strawy. Należy się spodziewać, że ponowne wkraczanie intensywnie trzebionych lasów postępowało przez długi czas i na większości obszarów Wyżyny samoistnie. Zatem przyrastał areał terenów otwartych
o niskiej wartości bonitacyjnej gleb, nienadających się pod orkę.
Z uwagi na piaszczysty charakter podłoża, pustki te ulegały często
zwydmieniu (Dulias i in. 2008) albo porastały gatunkami roślin
o niższych wymaganiach siedliskowych (np. szczotlichą siwą,
strzęplicą modrą, wrzosem, macierzankami, rozchodnikami). Zanim osłoniły je drzewa, takie murawy na piaskach były przez wiele
lat wykorzystywane jako ubogie pastwiska.
W wyniku dużego przyrostu liczby ludności na wsi w XIX
i XX w. następował podział rodzinnych gruntów na coraz mniejsze powierzchnie. Ze względu na intensywne wykorzystywanie
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dogodnych do produkcji rolniczej terenów, poszukiwano nowych
miejsc pod zabudowę gospodarską w obrębie własności rodzinnej.
Doprowadziło to do powstania wielu przysiółków samotniczych,
często w trudno dostępnych i pozbawionych wody terenach, np.
gospodarstw w Skałach Kroczyckich. Miejsca te wcześniej wykorzystywane były jako pastwiska, także o charakterze sezonowym,
gdzie zapędzano zwierzęta nawet na wiele dni. Według przekazów ustnych, na części Wyżyny Częstochowskiej wykształcony
był model gospodarowania przypominający szałaśniczy w górach.
Zakładał on tworzenie sezonowych, tymczasowych elementów
infrastruktury pasterskiej, umożliwiającej nocowanie pasterzy
i zwierząt. Wykorzystywane były wówczas naturalne nawisy skalne i jaskinie jako schroniska oraz „studnie wierzchowe” i inne zagłębienia służące jako cysterny do gromadzenia wody dla zwierząt. Wodę dowożono lub zbierano wody opadowe. Ze względu
na ograniczoną dostępność pastwisk o lepszej jakości, mógł być to
sposób na pozyskanie nowych przestrzeni do prowadzenia wypasu
owiec i kóz.

Fot. 3. Utrzymywane przez wypas szczytowe partie wzgórz wapiennych z ciepłolubnymi murawami w okolicy Ryczowa w latach 70. XX w. – obecnie
porośnięte lasem (fot. Andrzej Stróżecki)
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Suche tereny wyżynne sprzyjały nadto hodowli owiec,
gdyż nie rozwijają się na nich pośrednie stadia motylicy wątrobowej, na którą powszechnie chorują owce wypasane na terenach
wilgotnych. W wielu miejscach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej zachowało się nazewnictwo związane z pasterstwem: Kozińce – w Podlesicach, Stajnia – na Grzędzie Mirowskiej, Kozubiec –
koło Trzebniowa, Koziegłówki – w Jaworzniku, Kozi Borek – koło
Lgoty Murowanej, Owczarnia – koło Pilicy.
Specyfika rolniczego użytkowania zakładała w tamtych
czasach wykorzystanie praktycznie wszystkich możliwych do zagospodarowania skrawków. Kozami i owcami wypasano nienadające się do uprawy obszary z wychodniami skał wapiennych, gdyż
ze względu na trudną dostępność nie można było tam wypasać
bydła. Dla wypasu zwierząt przeznaczano wszystkie szczytowe
partie wzgórz z ostańcami oraz głębokie, trudno dostępne suche
doliny. Bardzo często wypas prowadzono na wyjałowionych terenach, pośród wkraczających zadrzewień, a także wzdłuż ciągów
komunikacyjnych.

Fot. 4. Wypas mieszanych stad zwierząt wzdłuż ciągów komunikacyjnych
w latach 70. XX w. (fot. z archiwum rodziny Bednarzów z Podlesic)

Wyjątkiem od powszechnych metod gospodarowania
przestrzenią Wyżyny w XIX i na początku XX w. było zarządzanie dużymi majątkami szlacheckimi, ziemskimi. Przykładem może
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być majątek Złoty Potok z wprowadzoną ochroną lasów – obecny
rezerwat przyrody Parkowe. Zakazywano tam wypasu w „pańskim
lesie”, zwłaszcza w lasach liściastych.
W XX w. do wielu lasów na Wyżynie wkroczyła intensywna gospodarka leśna polegająca, m.in. na rugowaniu zeń wypasu.
Jedną z konsekwencji tych zmian było stopniowe zanikanie wrzosowisk na terenie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej.
Nie tylko owcza wełna była cennym lokalnym surowcem
tekstylnym. Na piaszczystych murawach jurajskich rośnie czerwiec trwały Scleranthus perennis. Na korzeniach tej rośliny żyje
owad zwany czerwcem polskim Porphyrophora polonica. Przed
wiekami owad ten był masowo hodowany w celu uzyskania czerwonego barwnika do tkanin. Ma to odzwierciedlenie w elementach
tradycyjnego stroju kobiecego okolic Kroczyc (zapaska z czerwonymi pasami), noszonego jeszcze obecnie podczas uroczystości
kościelnych (Czylok i in. 2008). Powszechne na tym terenie było
tkactwo chałupnicze.
Istniały tutaj także manufaktury tkackie. Jeszcze przed
1831 rokiem, w Kromołowie – mieście tkaczy, mieszkało 72 sukienników, 4 postrzygaczy owiec i 55 płócienników. Ten stan
utrzymywał się także i przez następne lata. Wspominają o tym
źródła z 1838 roku i nawet memoriał mieszkańców Kromołowa,
Pilicy i Wolbromia w sprawie budowy linii kolei warszawsko-wiedeńskiej, ze stycznia 1846 roku. Wymienia się tam Kromołów jako
miasto, które obok Zawiercia posiada „znakomite fabryki bawełniane i wielu sukienników”. Druga połowa XIX w. spowodowała powolny upadek tkactwa kromołowskiego na skutek rozwoju
przemysłu włókienniczego w Zawierciu, Żarkach i Częstochowie.
Wpływ na rozwój owczarstwa miało zniesienie w 1851 r. granicy
celnej Królestwa Polskiego z Rosją, co otworzyło ogromny, chłonny rynek zbytu na wyroby włókiennicze (Grabania 1969).
Na początku XX w. przy majątkach istniały duże owczarnie (Bronikowski 1929). Ze względu na dynamiczny rozwój ośrodków przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego i Częstochowy istniało duże zapotrzebowanie na żywność i ubiory dla ludzi zatrudnionych w przemyśle. Swoistym zagłębiem owczarskim w okresie
międzywojennym była gmina Niegowa (Bronikowski 1929). Targ
w Żarkach należał do głównych miejsc obrotu tymi zwierzętami
w regionie.
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Fot. 5. Mycie owiec w potoku przy majątku ziemskim – przełom XIX – XX w.
(fot. Ł. Dobrzański, z kolekcji R. Kreczmańskiego,
www.muzeumpocztowek.pl)

Fot. 6. Wypas zwierząt prowadzony był także przez dzieci – szczytowe
partie Góry Zborów, lata siedemdziesiąte XX w. (fot. z archiwum rodziny
Bednarzów z Podlesic)

Po II wojnie światowej w wielu miejscach Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej funkcjonowały państwowe gospodarstwa rolne
o specjalizacji owczarskiej. Prowadzono tam prace hodowlane mające
na celu uszlachetnienie tradycyjnej owcy olkuskiej (wytworzonej w
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okresie międzywojennym XX w.). Jedna z takich owczarni zlokalizowana była w Pieskowej Skale. Wielu okolicznych rolników kupowało
tam owce do dalszej hodowli (informacja ustna, Paweł Bosak z Ojcowa
2010 r.). Miało to związek z rozwojem wielkostadnej hodowli owiec
w tym regionie o użytkowości mięsno-wełnistej. Hodowla wielkostadna nie odpowiadała predyspozycjom psychicznym owcy olkuskiej, rasy
o słabym instynkcie stadnym, wręcz preferującej utrzymanie w niewielkich stadach.

Fot. 7. Kurs obróbki wełny jako element programu czynnej ochrony muraw kserotermicznych oraz restytucji owcy olkuskiej, organizowany w 2010 r.
przez TMZZ w Podlesicach (fot. Marceli Ślusarczyk)

Fot. 8. Pamiątka z Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej – powstała w procesie
filcowania wełny, podczas kursu jej obróbki, zorganizowanego dla mieszkańców rejonu Góry Zborów (fot. Marceli Ślusarczyk)
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Jak wynika z przekazów ustnych, aż do lat 70. XX w. na
Wyżynie Częstochowskiej nie była używana nazwa – owca rasy
olkuskiej. Mówiło się o owcy „naszej”, „jurajskiej”. Były to owce
znoszące trudne warunki środowiska, jak można sądzić – w typie
świniarki. Ta kształtująca się przez stulecia rodzima rasa owiec
doskonale wpasowała się swoimi cechami w możliwości, jakie
stwarzało środowisko Wyżyny. Owce hodowane na Wyżynie Częstochowskiej, a nawet jeszcze dalej na północy, na znacznym obszarze Wyżyny Wieluńskiej, były drobnej postury – niewysokie,
w kłębie liczyły niewiele ponad 50 cm i miały „suche nogi”. Lica
i podbródek daleko, aż za uszy, były pokryte krótką wełną, umaszczenie miały najczęściej białe. Chociaż normą były wykoty mnogie, to o wysokim poziomie obecnej plenności owiec olkuskich
nikt wtedy jeszcze nie słyszał.
Każda uszlachetniana rasa, w odróżnieniu od pierwotnej,
dostosowanej do warunków środowiskowych, wymaga lepszej
jakości paszy. Był to jeden z czynników spadku zainteresowania
ubogimi pastwiskami na murawach kserotermicznych, o których
restytucję i utrzymanie chodzi dziś w programie prowadzonym
m.in. na Górze Zborów. Specyfika regionu bardzo często nadal
wymusza codzienne pokonywanie przez owce znacznych odległości do pastwisk zlokalizowanych wokół wychodni skalnych bez
dostępu do wody. Niestety, nie w pełni sprzyjają temu obecne cechy owcy olkuskiej, która ma pełnić istotną rolę w ochronie krajobrazu i różnorodności biologicznej najcenniejszych fragmentów
Jury. Wypas na murawach kserotermicznych nawiązuje do sytuacji sprzed kilkudziesięciu lat. Wytworzona z miejscowej populacji owca olkuska, w wyniku domieszki ras o pożądanych cechach
użytkowych, utraciła swoje pierwotne cechy – przystosowanie do
tutejszych, specyficznych, trudnych warunków środowiskowych.
Z punktu widzenia potrzeb ekstensywnej hodowli tych owiec oraz
ich wykorzystania w zabiegach ochrony ekosystemów nieleśnych
regionu, szczególnie niekorzystne zmiany zaszły w okresie wielkotowarowej hodowli po II wojnie światowej.
Rozród w bliskim pokrewieństwie występujący w zamkniętych populacjach może powodować obniżenie żywotności,
zdrowotności i wartości użytkowej, co określa się mianem depresji
inbredowej (Martyniuk 2007). Zdają się to potwierdzać dotychczasowe uwagi hodowców.
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Fot. 9. Dokarmianie młodej owcy olkuskiej w stadzie w Kostkowicach, powstałym w ramach projektu restytucji owcy olkuskiej w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (fot. Marceli Ślusarczyk)

Bez wątpienia należy prowadzić dalsze prace nad owcą olkuską w celu wzmocnienia jej odporności na wymienione wyżej zagrożenia. Niestety, wobec faktu odbudowania stada matek rasy olkuskiej
do liczebności 800 sztuk niemożliwe stało się dalsze dofinansowanie
nowych stad u rolników, którzy chcieliby uczestniczyć w programie
ochrony zasobów genetycznych tej rasy. W Unii Europejskiej jako
zagrożoną przyjmuje się rasę owiec, której liczebność matek jest
mniejsza niż 10 000 sztuk we wszystkich krajach członkowskich.
Zdaniem autorów, obok funkcjonujących na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej stad owcy olkuskiej, zadania restytucji
i ochrony krajobrazu oraz muraw ciepłolubnych powinny realizować
w tej sytuacji także owce innych ras, również rodzimego pochodzenia w typie świniarki, występujących w przeszłości w tym regionie.
Do dziś można je tu spotkać. Być może warto więc rozważyć możliwość wspierania hodowli i tych owiec, najlepiej dostosowanych do
miejscowych warunków?
Obecnie mimo trudnej sytuacji owczarstwa na Jurze warto
przywołać myśl zawartą w stwierdzeniu profesora Zbigniewa Mirka
(2005), że „dla tożsamości regionu ogromne znaczenie ma bogactwo
kultury materialnej i duchowej związanej z pasterstwem.”
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Fot. 10. Stado plennych owiec olkuskich powstałe w Kostkowicach w ramach
projektu restytucji owcy olkuskiej w środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej (fot. Marceli Ślusarczyk)

Fot. 11. Stado owiec rodzimego pochodzenia, utrzymujące poprzez wypas kulturowy krajobraz środkowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
(fot. Marceli Ślusarczyk)

Przywracanie charakterystycznych cech krajobrazu jurajskiego
W związku z przemianami społeczno-ekonomicznymi w
ostatnich dziesięcioleciach i brakiem opłacalności tradycyjnego
sposobu gospodarowania, zaprzestano wypasu zwierząt na jurajskich wzgórzach, w tym i na Górze Zborów. Wycofanie istotnych
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konsumentów z ekosystemu spowodowało ekspansję zbiorowisk
krzewiastych, a nawet leśnych na te skalne pastwiska. Od niemal dwudziestu lat czynione są próby ponownego uwidocznienia
w krajobrazie przynajmniej części najbardziej malowniczych zespołów skalnych. Pierwsze działania praktyczne w tej dziedzinie
podjęto na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w latach 80.
XX w. w Ojcowskim Parku Narodowym, gdzie wycinano krzewy przy wybranych kolejnych grupach skalnych w obrębie zboczy Doliny Prądnika (Medwecka-Kornaś 2008). W ten sposób w
wielu miejscach nie doszło do destrukcji muraw kserotermicznych
z powodu ich zacienienia (Michalik, Bąba 1999; Bąba, 2002/2003).
Inaczej procesy te przebiegały w pozostałych częściach Wyżyny.
Na niektórych obszarach nie dość, że nie pielęgnowano muraw
kserotermicznych, to w ramach likwidacji tzw. nieużytków, dużym
nakładem sił i środków zalesiano je. Apogeum tych działań miało
miejsce w latach 70. XX w., a wynikało to głównie z ówczesnych
przepisów dotyczących konieczności likwidacji nieużytków. W rezerwacie nieleśnym, jakim jest Góra Zborów, gdzie przedmiotem
ochrony są głównie wartości przyrody nieożywionej, zakazano
wypasu i częściowo go zalesiono. Skrawki muraw naskalnych do
dziś zachowały się przede wszystkim tam, gdzie wkraczające drzewa i krzewy przeszkadzały w uprawianiu wspinaczki skałkowej.
W Polsce dopiero w połowie przedostatniej dekady XX
w., kiedy sformułowane zostały zasady ochrony bioróżnorodności
(Michalik 1985; Dzwonko, Loster 1998), dostrzeżono pilną potrzebę czynnej ochrony zanikających ekosystemów, w tym zbiorowisk
nieleśnych (Cremene i in. 2005; Michalik 2008; Medwecka-Kornaś 2008). Na dużą skalę działania takie podjęła Dyrekcja Zespołu
Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego na terenie Parku
Krajobrazowego Orlich Gniazd. Zorganizowano wycinkę zadrzewień i zakrzewień wkraczających na ostańce skalne i w ich bliskie sąsiedztwo. Zdobyte przy tej okazji doświadczenia wskazują,
że wycinanie drzew i krzewów, a następnie częste podkaszanie
pędów odroślowych, może jedynie przynosić częściowe efekty
krajobrazowe, polegające na odsłanianiu charakterystycznych elementów skalnej rzeźby. Zabiegi te nie przywrócą jednak dawnych,
rozległych kwiecistych, wonnych muraw ze specyficzną kombinacją roślin tworzących barwne aspekty sezonowe, z charaktery-
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stycznym cykaniem właściwych im pasikoników i świerszczy oraz
całą rzeszą odwiedzających kwiaty: pszczół, trzmieli, chrząszczy
– kózek i kruszczyc, motyli – modraszków, kraśników, fruczaków,
pazi, a także innych zwierząt żyjących jedynie w takich suchych,
ciepłych, nasłonecznionych miejscach (Kutera 2009).
Aby odtworzyć ten układ ekologiczny niezbędne jest przywrócenie wypasu hodowanych tu dawniej zwierząt (Czylok i in.,
2008a; Wysocki, Sikorski, 2009).

Fot. 12. Fruczak gołąbek Macroglossum stellatum spijający nektar goździka sinego Diantus gratianopolitanus (fot. Marceli Ślusarczyk)
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Fot. 13. Pierwszy etap czynnej ochrony krajobrazu w okolicy Skał Młynarze w
rezerwacie przyrody Góra Zborów. Odsłonięcie rzeźby skalnej ujawniło m. in. silną erozję zachodzącą na szlakach turystycznych. Fotografia
górna – stan przed rozpoczęciem zabiegów, fotografia dolna – tuż po
usunięciu drzew w 2009 r. (fot. Marceli Ślusarczyk)
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Mechanizm formowania się charakterystycznego zestawu
roślin w miejscach wypasanych polega na tym, że chętniej zjadane rośliny ustępują z ekosystemów na rzecz gatunków pomijanych
przez zwierzęta. Te pomijane i uzyskujące przewagę rośliny zawierają, najczęściej niekorzystne dla przeżuwaczy, substancje biologicznie czynne, takie jak: alkaloidy, glikozydy, saponiny, olejki
lotne, substancje gorzkie, garbniki i inne.
Istotnym czynnikiem jest też rozluźnianie, przez racice wypasanych zwierząt, zbyt żyznych warstw humusu nagromadzonego
tu w czasie, gdy zbocza zostały ponownie opanowane przez zbiorowiska leśne i zaroślowe. Po usunięciu drzew i krzewów humus
ten wraz z odchodami jest spłukiwany z nachylonych powierzchni,
szczególnie intensywnie w czasie deszczów nawalnych. Umożliwia to powrót na zbocza ciepłolubnej roślinności murawowej.
Gromadząca się na wypłaszczeniach u podnóża ostańców martwa
materia organiczna, pozwala na formowanie się tam płatów bardziej nitrofilnej roślinności. Zatem ekstensywne użytkowanie wapiennych wzgórz jurajskich przez wypas zwierząt gospodarskich
sprzyja większemu zróżnicowaniu mikrosiedliskowemu.
W trakcie wycinki zadrzewień i zakrzewień porastających
Górę Zborów usuwano takie gatunki, jak: grab Carpinus betulus,
buk Fagus sylvatica, lipa Tilia sp., sosna Pinus sylvestris, leszczyna Corylus avellana, dereń świdwa Cornus sanguinea, czereśnia
dzika Cerasus avium. Latem następnego roku okazało się, że odrośla korzeniowe graba, leszczyny, lipy i derenia rozwinęły się
niezwykle bujnie, prawie całkowicie ograniczając dostęp światła
do powierzchni skał i gruntu. Wówczas zastosowano podkaszanie
młodych pędów. Aby ostańce skalne nadal były widoczne w krajobrazie, niezbędne byłoby coroczne lub nawet częstsze usuwanie
takich odrośli. Jednak przy tego typu chroniących krajobraz zabiegach, następuje dodatkowe wzbogacanie podłoża przez rozdrobnioną w czasie podkaszania materię organiczną. Przy braku wypasu
nie dochodzi do wspomnianego spłukiwania szczątków organicznych, co powoduje eutrofizację ekosystemów, w tym naskalnych,
i potęguje tworzenie się formacji krzewiastych. Jak zauważono
na Górze Zborów, na ogrodzonych powierzchniach badawczych
– w miejscach, gdzie nie prowadzono podkaszania ani wypasu,
po roku z odrośli uformowały się zwarte kępy zarośli. Aby przywrócić panujące tu dawniej ekosystemy murawowe, niezbędne jest
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odtworzenie prowadzonego tu niegdyś wypasu zwierząt, chętnie
wykorzystujących pastwiska naskalne i zgryzających pojawiające
się masowo pędy odroślowe gatunków drzew i krzewów. Z wywiadów wśród miejscowej ludności wynika, że na Górze Zborów
pasły się dawniej mieszane stada owiec i kóz.
Bliskie sąsiedztwo dużej hodowli kóz mlecznych umożliwiło wypożyczenie części stada do wypasu eksperymentalnego.
Wypas, liczącego 150-250 kóz stada, zastosowano jako przejściowy zabieg zapobiegający intensywnemu tworzeniu się odrośli
usuniętych ze zboczy drzew i krzewów. Zabiegi te wykonywano
z przerwami i różnym nasileniem przez cztery sezony wegetacyjne
zwracając przy tym uwagę, aby kontrolowany wypas prowadzić
głównie w miejscach, gdzie tworzą się odrośla. W szczytowych
partiach ostańców skalnych, gdzie zachowały się resztki ciepłolubnych muraw, wypas prowadzony był sporadycznie i ze zwróceniem uwagi, czy nie dochodzi do zgryzania cennych elementów
flory. Prowadzono też obserwacje, które gatunki roślin i jakie ich
części były najchętniej zjadane oraz jak to wpływało na rozwój
taksonów omijanych przez zwierzęta. Wstępne wyniki wskazują,
że preferencja pokarmowa zmieniała się w trakcie trwania wypasu.
Na początku jako pierwsze zjadane były odrośla graba Carpinus
betulus, lipy Tilia sp. i leszczyny Corylus avellana. Omijana była
irga zwyczajna Cotoneaster intergerrimus, trzmielina brodawkowata Euonymus verrucosus, jałowiec Juniperus communis i, co jest
zaskakujące, odrośla osiki Populus tremula. Po kilku dniach wypasu malało zainteresowanie leszczyną. Przy wystarczającej ilości
odrośli zainteresowanie pokarmowe roślinami zielnymi było znikome. Sporadycznie skubane były trawy oraz liście oleśnika górskiego Libanotis pyrenaica.
W drugim roku trwania wypasu zauważono liczne pojawy roślin kształtujących fizjonomię formujących się tu układów biocenotycznych. Szczególny efekt krajobrazowy powstał
w trakcie masowego kwitnienia na powierzchniach niebieskiego dzwonka brzoskwiniolistnego Campanula persicifolia.
W okresie wczesnowiosennym biały aspekt tworzyła gęsiówka
Arabis sp. Specyficzny miodowy zapach przytulinki wiosennej Cruciata glabra dodatkowo wzbogacał percepcję zmysłową tego fragmentu krajobrazu. W trzecim roku wypasu, wczesnym latem, masowo pojawiła się lepnica zwisła Silene nutans.
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Zauważono także wyraźne zwiększenie frekwencji takich ciepłolubnych, murawowych (Medwecka-Kornaś, Kornaś 1977;
Wysocki, Sikorski 2009) gatunków roślin, jak: dąbrówka kosmata Ajuga genevensis, przelot pospolity Anthylis vulneraria,
babka średnia Plantago media, czyściec prosty Stachys recta,
skalnica trójpalczasta Saxifraga tridactylites, goździk kartuzek
Dianthus cartusianorum, wilczomlecz sosnka Euphorbia cyparissias, chaber nadreński Centaurea stobe, przetacznik kłosowy
Veronica spicata.
Przywrócenie ciepłych muraw sprzyja też zwierzętom
siedliskowo związanym z tego typu układami ekologicznymi.
Ponownie częściej spotyka się tu rzadkie motyle – modraszki,
szarańczaka – siodlarkę stepową Ephippiger ephipiger, a nawet
węża gniewosza plamistego Coronella austriaca.
Dzięki dotacjom wspomagającym hodowlę ras ginących
i dopłatom za wypas na murawach kserotermicznych, udało się
przekonać kilku rolników do ponownej hodowli owiec tej zagrożonej rasy w sąsiedztwie rezerwatu przyrody Góra Zborów.
Możliwość wykorzystania tych owiec i kóz w zabiegach czynnej
ochrony kserotermicznych siedlisk, nie tylko w rezerwacie Góra
Zborów, stwarza okazję do szerszego zainteresowania miejscowych społeczności problematyką ochrony przyrody i przywróceniem specyficznych elementów jurajskiego krajobrazu.
Autorzy zdają sobie sprawę, że zastosowanie tak drastycznej ingerencji człowieka w procesy powracania lasu na stoki rezerwatu przyrody Góra Zborów budzi kontrowersje, zwłaszcza
u zwolenników spontanicznej regeneracji ekosystemów odkształconych przez gospodarcze użytkowanie. Jednak liczne przykłady
zaniku przedmiotu ochrony w wielu rezerwatach kserotermicznych, wskazują na pilną potrzebę wypracowania modelu czynnej
ochrony tych gwałtownie znikających nasłonecznionych ekosystemów otwartych.
Przy wdrażaniu działań ochronnych przyjęto zasadę, że
zarówno zakres wycinki, zgoda na wspinaczkę, jak i intensywność
wypasu jest stosowana i dozowana po przeanalizowaniu, w szerokim gronie specjalistów, wniosków z poprzednich działań. Przy
tych ocenach brane są pod uwagę nie tylko efekty krajobrazowe
czy biocenotyczne, ale także wpływ na populacje najcenniejszych
na tym terenie gatunków roślin i zwierząt.
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Fot. 14. Wypas kóz jako drugi po wylesieniach etap czynnych zabiegów ochrony
muraw kserotermicznych (fot. Marceli Ślusarczyk)

Fot. 15. W ramach programu restytucji owcy rasy olkuskiej tworzone są niewielkie stada w obszarach o szczególnych wartościach przyrodniczych
(fot. Marceli Ślusarczyk)
- 77 -

Wstępne wnioski z monitoringu goździka sinego Diantus gratianopolitanus czy węża gniewosza plamistego Coronella austriaca
wskazują na wzrost liczebności ich populacji (Czylok i in. w druku).
Uświadomiony ekologicznie powrót do tradycyjnego agrosystemu stanowi granicę ingerencji człowieka w rezerwatach przyrody, chroniących ekosystemy stabilizowane przez gospodarcze
użytkowanie. Ingerencja człowieka w rezerwatach przyrody musi
być ostrożna i ograniczona do działań zmierzających do utrzymania lub przywrócenia walorów, dla których powołano rezerwat
Góra Zborów.

Fot. 16. Uzyskane w rezerwacie przyrody Góra Zborów efekty czynnej ochrony krajobrazu i różnorodności biologicznej – stan z września 2009 r.
(fot. Marceli Ślusarczyk)
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Jedna z najstarszych pisanych, pośrednich informacji, że na Jurze
wypasano owce, pochodzi z Dziennika Urzędowego Województwa
Krakowskiego z 1826 roku:

LIST GOŃCZY
Nro. 12504 Sąd Policyi Popra.(wczej – dop.) Wydz. Jędzeiowskiego
w Wdztwie Kraków.
Wzywa wszelkie władze tak Cywilne, iako i Woyskowe, niemniey
prywatne osoby, aby Józefa Wódkę o zbrodnią rabunku obwinionego
ściśle śledzić, a w razie wyśledzenia i uięcia do Sądu naszego
pod mocną strażą dostawić zechciały, którego opis osoby jest
nastepuiący: Józef Wódka rodem z wsi Piecków gmina Blanowic
Powiatu Pilickiego, ma lat 25, wzrostu jest wysokiego, twarz
okrągła czerwona, włosy i oczy czarne, nos średniej wielkości,
ust miernych, z professyi iest Owczarek, w roku 1824 mieszkał we
wsi Żerkowice gminie Lgota murowana Pcie (powiecie – dop.)
Pileckim przy oycu swym Grzegorzu Wódce Owcarzu, ubiór zwykł
nosić kapotę z sukna burego, spodnie z sukna modrego.
Chęciny dnia 16. marca 1826 r.
Sędzia Prezyduiący, J. Szulc.
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Za zgodność, Tomczyński

