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WSTęP

Rodzime rasy zwierząt hodowlanych, dopasowane do naszych warunków klimatycznych i ważne dla 
przyrody i krajobrazu, stanowią bezcenny zasób genetyczny dla populacji i zmienności genetycznej. Rasy 
rodzime nie sprawdzą się w hodowlach wielkoprzemysłowych, do przebywania bez ruchu w ciągłym za-
mknięciu, dlatego też dla rolnika hodowla rodzimych ras zwierząt gospodarskich nie będzie sposobem na 
wielką intensywną produkcję, ale dla niewielkich gospodarstw może być sposobem na zwiększenie zysków.

Niestety, rasy rodzime w tym także bydło, stopniowo wypierane są przez współczesne, wyselekcjono-
wane odmiany, charakteryzujące się lepszymi wartościami użytkowymi, szybciej rosnące, wykorzystujące 
przy tym mniejsze ilości paszy oraz mające wyższą wydajność mleczną. Pomimo słabych stron, rasy ro-
dzime mają wiele zalet, dla których należy je chronić:
n bardzo dobrze przystosowują się do warunków środowiskowych – nawet tych bardzo surowych z któ-

rych pochodzą, 
n nie są bardzo wymagające żywieniowo, mogą być utrzymywane przy ubogich zasobach pokarmowych 

w oparciu o łąki i pastwiska,
n uzyskuje się od nich produkty o wysokiej i wyjątkowej jakości, mające wieloletnią tradycje wytwarzania,
n zwierzęta te cechują się dużą odpornością, zdrowotnością, dobrą płodnością, lekkimi porodami, łatwo-

ścią odchowu cieląt, długowiecznością czy dobrymi parametrami mlecznymi,
n mają umiejętność zmniejszania wydajności, umożliwiając przetrwanie przejściowych niedoborów po-

karmowych. 

Rasy rodzime objęte są programem ochrony zasobów genetycznych.

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt hodowlanych i gospodarskich ma na celu zachowanie 
i zwiększenie liczebności populacji oraz dążenie do utrzymania jak największej zmienności genetycz-
nej. Najlepszą metodą ochrony jest zachowanie ich w środowisku naturalnym, czyli w gospodarstwach 
rolniczych, szczególnie ekologicznych, agroturystycznych, lub położonych na obszarach chronionych. 

Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich ma w Polsce wieloletnią tradycję. Wiele 
gatunków zwierząt rodzimych udało ocalić się w specjalnych stacjach hodowlanych prowadzonych przez 
Polską Akademię Nauk (PAN) lub Parki Narodowe m.in. koń polski, hucuł. Rodzime rasy bydła wspa-
niale nadają się do wypasu ekstensywnego na cennych przyrodniczo obszarach: podmokłych łąkach, 
terenach górskich oraz odłogowanych, które po zaniechaniu wypasu i użytkowania kośnego, w ramach 
naturalnej sukcesji zaczynają zarastać, co niszczy całe ich bogactwo gatunkowe. 

W Polsce programem ochrony zasobów genetycznych objęte są cztery rasy rodzime bydła:
n polska czerwona,
n białogrzbieta,
n  polska czarno-biała,
n polska czerwono-biała.

Na wykresie przedstawiono liczebność populacji bydła objętego programem ochrony zasobów gene-
tycznych w latach 1999-2019.
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Źródło: http://bydlo.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl/liczebnosc

W stosunku do większości populacji zwierząt chronionych obserwujemy w ostatnim okresie wzrost 
zainteresowania hodowców uczestnictwem w programach ochrony.

ChaRakTERySTyka RaS

RaSa POlSka CZERWONa
To jedna z ras rodzimych bydła, która od niepamiętnych czasów towarzyszyła plemionom słowiań-

skim zamieszkującym tereny środkowej Europy. W okresie międzywojennym polskie bydło czerwone sta-
nowiło 25% krajowej populacji i było skoncentrowane na prowadzeniu hodowli w czystości rasy. Okres 
po I Wojnie Światowej miał duże znaczenie w odbudowie liczebności stad była rasy polskiej czerwonej. 
Po, jak wydawało się, odtworzeniu na nowo liczebności stad nastąpił wybuch kolejnej wojny, podczas 
której hodowla polskiej czerwonej znowu poniosła wielkie straty, część stad wybito, a najcenniejsze sztu-
ki hodowane wywieziono. Pod koniec 1975 r. na terenie ówczesnego woj. nowosądeckiego udało się 
utworzyć rejon zachowawczy hodowli bydła polskiego czerwonego, obejmujący ok. 55 tys. krów. Rolnicy, 
utrzymujący wyłącznie krowy tej rasy otrzymywali dotację równoważącą sprzedaż 100 litrów mleka od 
sztuki rocznie, mieli zapewnione bezpłatne usługi inseminacyjne (lub krycie naturalne) oraz bezpłatną 
ocenę użytkowości. Działania te zapewniły ciągłość pracy hodowlanej w najtrudniejszym dla tej rasy 
okresie. Na początku lat osiemdziesiątych wraz ze zniesieniem rejonizacji ras, uległ likwidacji rejon 
zachowawczy hodowli bydła polskiego czerwonego oraz zlikwidowane zostały wszystkie formy pomocy 
dla hodowców. Spowodowało to dalszy spadek liczebności populacji tego bydła w wyniku wypierania go 
przez bardziej wydajne rasy oraz krzyżowania uszlachetniającego z importowanym bydłem czerwonym. 
W konsekwencji tego faktu w 1990 pod kontrolą użytkowości pozostało zaledwie 1000 sztuk krów rasy 
polskiej czerwonej o średniej rocznej wydajności mlecznej 3533 kg mleka o 4,18% zawartości tłuszczu. 
Obecnie rasa polska czerwona stanowi około 3% krajowej populacji bydła i utrzymywane jest głównie na 
terenach górskich i podgórskich oraz w Polsce północno-wschodniej.
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Bydło polskie czerwone jest jedną z niewielu autochtonicznych ras europejskiego bydła czerwone-
go. Odznacza się ono charakterystycznymi dla populacji autochtonicznych cechami, takimi jak: duża 
odporność i wysoka zdrowotność, długi okres użytkowania, wysoka płodność, lekkie porody, niski 
procent upadków i łatwość odchowu cieląt. Mleko pochodzące od tej rasy charakteryzuje się wysoką 
wartością biologiczną (wysoka zawartość białka, tłuszczu i suchej masy) oraz bardzo dobrą przy-
datnością do przetwórstwa, co wynika z większej zawartości niektórych frakcji białek, dobrej jakości 
skrzepu i wyjątkowo krótkiego czasu krzepnięcia. Może być doskonałym surowcem do produkcji żyw-
ności funkcjonalnej.

Wzorzec rasy:

Wysokość w krzyżu optymalny wzrost pierwiastki ok. 130 cm, krowy dorosłej ok. 135 cm, buhaja doro-
słego ok. 140 cm

Sylwetka kształt ciała zbliżony do prostokąta

Umięśnienie
profile mięśni dobrze zaznaczone, mięśnie zadu o profilu lekko wypukłym lub pła-
skie, z zarysowaną rzeźbą poszczególnych mięśni, mięśnie grzbietu wyraźnie zary-
sowane, łopatka lekko obłożona mięśniami

Głowa i szyja głowa lekka; szyja delikatna, wąska, wydłużona, bez nadmiernego fałdu na podgardlu

Barki płasko umięśnione, dobrze przylegające łopatki, wyrostki grzbietowe kręgosłupa 
lekko wystające ponad łopatki

Klatka piersiowa wysklepiona, nieco szersza w części tylnej niż przedniej, żebra płaskie

Brzuch głęboki i pojemny

Grzbiet prosty i mocny, prosta i szeroka partia lędźwiowa, umięśnienie płaskie lub lekko 
wypukłe

Zad lekko nachylony, długi, szeroki, płasko umięśniony, nisko osadzona nasada ogona

Nogi silne, prawidłowo zbudowane i ustawione, o silnej kości i wyrazistych stawach, lekko 
skątowane , wysoka piętka racicy, racica lekko rozwarta

Wymię 

pojemne, zawieszenie tylne wysokie i szerokie, zawieszenie przednie wysunięte do 
przodu, dobrze połączone z powłokami brzusznymi, o cienkiej skórze, delikatnie 
owłosione, z wyraźnie zaznaczonymi żyłami mlecznymi, równomiernie rozwiniętymi 
ćwiartkami, strzyki centralnie rozmieszczone na ćwiartkach, pionowo ustawione, cy-
lindryczne; wymię czyste bez dodatkowych strzyków i przystrzyków

Ogólny wygląd 
harmonijna, szlachetna budowa, skóra cienka, pokryta błyszczącą, jedwabistą sier-
ścią, wyraźnie rysujący się kościec, o umięśnieniu właściwym dla rasy, temperament 
żywy

Umaszczenie 
jednolite, od jasnoczerwonego poprzez wiśniowy aż do brunatnego, dopuszczalne 
jasne lub białe odmastki; ciemne racice i nozdrza, dopuszczalna jasna śluzawica, 
jasne rogi z ciemnymi końcami

Śr. wydajność
mleczna 

około 4000-4500 kg za laktację, przy zawartości tłuszczu około 4,5%, i białka około 
3,5%
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Wartościowe cechy bydła polskiego czerwonego są związane z założeniami genetycznymi ich 
protoplastów i stanowią, między innymi, o dużej wartości tego bydła dla zachowania bioróżnorodności 
gatunku. Konieczność ochrony zasobów genetycznych tej rodzimej rasy wynika również z jej wartości 
dla narodowej kultury rolniczej; stanowi ona cenny materiał dla rolnictwa ekologicznego, nie tylko 
w znaczeniu biologicznym, ale także krajobrazowym i etnograficznym.

RaSa bIałOgRZbIETa
Autochtoniczna grupa rasowa, która została wyhodowana na żyznych pastwiskach nad Bugiem, 

Narwią, Wieprzem i dolną Wisłą, dlatego też nazywana była bydłem nadwiślańskim, powiślańskim, 
gdyż na tych terenach stanowiła ok. 10% a w niektórych miejscowościach stanowiło ona nawet w gra-
nicach 20-30% całej populacji bydła. Jak sama nazwa wskazuje, charakteryzuje biały pas, wąski 
na kłębie a rozszerzający się ku zadowi, gdzie obejmuje całą szerokość miednicy. Brzeg barwnego 
obrzeżenia jest nieregularnie poszarpany, a że boki tego bydła są najczęściej umaszczone czarno lub 
czerwono. Umaszczenie białogrzbietów dziedziczy się bardzo silnie. Na mniej lub bardziej białej gło-
wie często są czarne albo czerwone drobne cętki skupione wokół oczu. Jest to typ bydła mlecznego 
o swoistej budowie: dość ciężka, często nazwana „skrzyniastą”. Współczesne zwierzęta tej rasy są 
większe i cięższe od tych z początku XX wieku. Białogrzbietki zachowały wiele cech przypisanych do 
ras rodzimych, często ukształtowanych w niekorzystnych warunkach środowiskowych. Charakteryzują 
się dobrą zdrowotnością i odpornością na zachorowania. Są mało wymagające w doborze pasz i do-
brze wykorzystują te nawet słabej jakości. Są długowieczne a rozród przebiega bez zakłóceń. Mimo 
wielu zalet, zainteresowanie tą rasą spadało, że w latach siedemdziesiątych uznano ją za wymarłą. 
Rasę została objęta programem ochrony genetycznej, który zapoczątkowano w 2003r. z liczbą 20 
krów. Liczba ta sukcesywnie rośnie, zatem jest szansa, że bydło białogrzbiete wróci na polskie łąki 
i pastwiska.

Wzorzec rasy:
Wysokość w krzyżu krowy dorosłej ok. 130 cm, buhaja dorosłego ok. 140 cm

Sylwetka kształt ciała zbliżony do prostokąta, buhaje – żebra długie, szeroko rozstawione 
i dobrze wysklepione

Umięśnienie wypukłe

Głowa i szyja głowa ciężka, skrzyniasta, oczodoły o wysklepionym obramowaniu, szyja długa 
z wyraźnym podgardlem

Barki dobrze umięśnione, dobrze przylegające łopatki, wyrostki grzbietowe kręgosłupa 
lekko wystające ponad łopatki

Klatka piersiowa dobrze wysklepiona, nieco szersza w części tylnej, żebra szeroko rozstawione, ko-
ści żeber zaokrąglone długie, połączone łagodnie z łopatkami

Brzuch głęboki i pojemny
Grzbiet szeroki i prosty, prosta i szeroka partia lędźwiowa, umięśnienie dobrze zaznaczone

Zad lekko nachylony, długi, szeroki, dobrze umięśniony, profile mięśni zwłaszcza udo-
wych wypukłe, prosta nasada ogona
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W strukturze rolnej drobnych gospodarstw położonych na obszarach, gdzie naturalne warunki nie 
sprzyjają intensywnej produkcji rolnej, np. na obszarach chronionych białogrzbiety staja się konkuren-
cją wobec ras wysoko produkcyjnych. W takich warunkach rasy intensywne nie mogą wykazać swoich 
dużych potencjałów użytkowych, a tym samym nie zapewnią dobrej opłacalności produkcji. 

RaSa NIZINNa CZaRNO-bIała 
Jeszcze nie dawno rasę tę uważano w Polsce za wiodącą pod względem liczebności i znaczenia, 

bowiem w połowie lat siedemdziesiątych stanowiła ok. 76% krajowego pogłowia bydła. Najbardziej 
popularna była w rejonach północnej i zachodniej Polski, posiadających dostateczną ilości paszy 
z upraw polowych oraz rozbudowany przemysł rolno-spożywczy, z którego wykorzystywano produkty 
uboczne ważne w żywieniu w okresie zimowo-wiosennym. 

Najprawdopodobniej bydło czarno-białe przywędrowało wraz z osadnikami holenderskimi już 
w średniowieczu. W XIX i na początku XX wieku, prowadzono wiele bydła czarno-białego z Fryzji 
Wschodniej, gdzie warunki środowiskowe – wyraźnie morski klimat i wysokie roczne opady – wybitnie 
sprzyjały hodowli tego gatunku. W połowie lat 30 ub. zaczęto w Polsce na szerszą skalę organizować 
hodowlę bydła nizinnego czarno-białego i zakładać koła kontroli obór. W powojennej populacji rasy 
radykalnie zmniejszyła się liczba odmian – regionalnych typów. Pozostały zaledwie trzy, różniące się 
między sobą pokrojem i wydajnością mleczną. Z czasem różnice te ulegały zatarciu a z nazwy rasy 
usunięto przymiotnik „nizinna”. 

Bydło rasy czarno-białej reprezentowało typ mleczno-mięsny z podkreśleniem użytkowości mlecz-
nej. Typowe niejednolite umaszczenie dla rasy, czarno- białe ze zdecydowana przewagą czarnego 

Nogi 
kończyny krótkie, silne i prawidłowo ustawione, o silnej kości i wyrazistych stawach, 
prawidłowy kąt stawu skokowego i pęcinowego, wysoka piętka racicy, racica lekko 
rozwarta

Wymię 

pojemne, zawieszenie tylne wysokie i szerokie, zawieszenie przednie wyraźnie wy-
sunięte do przodu, dobrze połączone z powłokami brzusznymi, o cienkiej skórze, 
delikatnie owłosionej z wyraźnie zaznaczonymi żyłami mlecznymi, równomiernie 
rozwiniętymi ćwiartkami, strzyki centralnie rozmieszczone na ćwiartkach, pionowo 
ustawione, cylindryczne; wymię czyste bez dodatkowych strzyków i przystrzyków

Ogólny wygląd 

harmonijna, proporcjonalna budowa, u krów o nieco lepiej zaznaczonych cechach 
mlecznych, lecz równocześnie o dobrym umięśnieniu, u buhajów wykazująca cechy 
męskie, wigor, siłę; skóra średniej grubości, pokryta błyszczącą, jedwabista sier-
ścią, umięśnienie wypukłe, profile mięśni dobrze zaznaczone, drugorzędne cechy 
płciowe wyraźnie zaznaczone

Umaszczenie 

niejednolite, czarne, rzadziej czerwone z białym pasem na grzbiecie, wąskim na 
kłębie i rozszerzającym się ku zadowi, brzeg barwnego obrzeżenia nieregularny 
„poszarpany”, brzuch i wewnętrzna strona nóg często łaciate lub mocno nakra-
piane; na głowie przynajmniej czoło o umaszczeniu białym i koniecznie ciemna 
śluzawica. Niedopuszczalne umaszczenie jednolite całej głowy (biała, czarna lub 
czerwona)

Śr. wydajność
mleczna około 4000 kg za laktację, przy zawartości tłuszczu 3,8-4,0%, i białka 3,2-3,4%
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i z białymi oznakami białego. Pisząc o rasie czarno-biała nie bez powodu użyto czasu przeszłego. 
A to dlatego, że w latach siedemdziesiątych zaczęto jej systematyczne i sukcesywne krzyżowanie 
z wysoko wydajną rasą holsztyńsko-fryzyjską Dążenie do poprawy budowy i wydajności populacji kra-
jowej krów wymuszało kolejne importy jałówek cielnych i nasienia czołowych buhajów z hodowli świa-
towych. Lata 70-te to wzrost zainteresowania wysokowydajnym bydłem rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, 
wykorzystywanym na całym świecie do podnoszenia wydajności mlecznej zwiększenia kalibru i masy 
ciała, poprawy budowy, głównie wymienia, gdyż cecha ta ma duże znaczenie przy doju mechanicz-
nym. Tak zwana „holsztynizacja” bydła czarno-białego w Polsce trwa do dnia dzisiejszego. Efekty 
krzyżowania widać już u mieszańców pierwszego pokolenia, u których najwyraźniej uwidoczniają się 
skutki heterozji. Tak długo trwające krzyżowanie, sprawiło, że obecnie jest bardzo mało osobników 
czystej rasy. W 2008r. rasa została objęta programem ochrony zasobów genetycznych, a jego realiza-
cja napawa optymizmem, bowiem populacja wykazuje tendencję wzrostową.

Wzorzec rasy:

Wysokość w krzyżu optymalny wzrost pierwiastki to 127-133 cm, a krowy dorosłej 134-138 cm, buhaja 
w wieku jednego roku ok. 125-132 cm, buhaja dorosłego ok. 133 -142 cm

Sylwetka kształt ciała zbliżony do prostokąta, buhaje – żebra długie, szeroko rozstawione 
i dobrze wysklepione

Umięśnienie profile mięśni wyraźnie zaznaczone

Głowa i szyja
głowa średniej wielkości, dopuszczalna głowa cięższa, szyja średniej długości, do-
brze umięśniona, buhaje - głowa mocna, szeroki pysk, mocna żuchwa, szyja mocna, 
średniej długości, wyraźnie zaznaczony fałd na linii gardło – podgardle – mostek

Barki dobrze umięśnione, dobrze przylegające łopatki, wyrostki grzbietowe kręgosłupa 
lekko wystające ponad łopatki

Klatka piersiowa dobrze wysklepiona, nieco szersza w części tylnej, żebra szeroko rozstawione
Brzuch głęboki i pojemny
Grzbiet szeroki i prosty, prosta i szeroka partia lędźwiowa, umięśnienie dobrze zaznaczone

Zad lekko nachylony, długi, szeroki, dobrze umięśniony, profile mięśni zwłaszcza udo-
wych wypukłe, prosta nasada ogona

Nogi 
szeroko i równolegle ustawione, lekko skątowane, o silnej kości i wyrazistych sta-
wach, prawidłowy kąt stawu skokowego i pęcinowego, wysoka piętka racicy, racica 
lekko rozwarta

Wymię 

pojemne, zawieszenie tylne wysokie i szerokie, zawieszenie przednie wyraźnie wy-
sunięte do przodu, dobrze połączone z powłokami brzusznymi, o cienkiej skórze, 
delikatnie owłosionej z wyraźnie zaznaczonymi żyłami mlecznymi, równomiernie 
rozwiniętymi ćwiartkami, strzyki centralnie rozmieszczone na ćwiartkach, pionowo 
ustawione, cylindryczne. Wymię czyste bez dodatkowych strzyków i przystrzyków

Ogólny wygląd

harmonijny, o nieco lepiej zaznaczonych cechach mlecznych lecz równocześnie 
o dobrym umięśnieniu, u buhajów wykazująca cechy męskie, wigor, siłę; skóra śred-
niej grubości, pokryta błyszczącą, jedwabista sierścią, umięśnienie wypukłe, profile 
mięśni dobrze zaznaczone, drugorzędne cechy płciowe wyraźnie zaznaczone
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RaSa POlSka CZERWONO-bIała 
Do Polski bydło zostało sprowadzone z Westfalii, Nadrenii i Wschodniej Fryzji początkowo w rejon 

Dolnego Śląska i Opolszczyzny, a w późniejszym okresie na teren Polski Południowej. Bydło czerwono-
-białe znane jest w Europie Zachodniej od około XIII wieku. W pierwszej połowie XVII wieku rasa ta 
stanowiła dominującą część pogłowia bydła utrzymywanego na nizinnych terenach całego kontynentu. 
Po II wojnie światowej zaczęto doskonalić populacje; początkowo holenderskim i niemieckim buhajami, 
a od lat siedemdziesiątych buhajami rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej w celu wy-
tworzenia nowoczesnego typu kombinowanego tzw. kompakt charakteryzującego się obok zadawalają-
cej wydajności mleka dobrymi cechami opasowymi, dobrą wydajnością rzeźną oraz znacznie lepszym 
pokrojem. Stosowane krzyżowanie z rasą holsztyńsko-fryzyjską poprawiało budowę wymienia, kaliber 
i wyrostowość zwierząt, wydajność mleka, lecz równocześnie powodowało regresję cech związanych 
z użytkowaniem mięsnym. Szacuje się, że w Polsce rasa czerwono-biała stanowi około 5-7% krajowej 
populacji bydła. Hodowana jest głównie w południowo-wschodniej Polsce, przede wszystkim gdzie 
dominują trwałe użytki zielone. Niestety liczne krzyżowanie uszlachetniające doprowadziły do prawie 
całkowitego zaniku genotyp tej rasy. Na szczęście w 2007r. rasa została objęta programem ochrony 
zasobów genetycznych, który przewiduje zwiększenie się pogłowia bydła tej rasy. Postawione za cel 
programu odtworzenie rasy okazało się w praktyce trudnym zadaniem z uwagi na niewielką liczeb-
ność zwierząt o niskim dolewie krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. W pierwszych latach funkcjonowania 
programu zwierzęta typowane były na podstawie zgodności ze wzorcem rasowym. W miarę rozwoju 
populacji objętej programem sukcesywnie wzrasta liczba zwierząt o udokumentowanym pochodzeniu.

Rasa polska czerwono-biała pokrojem podobna jest do rasy czarno-białej, jest jednak bydłem 
nieco niższym i cięższym, w typie mleczno-mięsnym. Umaszczenie niejednolite czerwono-białe, nie-
regularne, z przewagą barwy czerwonej w różnej tonacji. Racice ciemne, śluzawica cielista lub ciem-
na. Jak pozostałe rasy rodzime, dobrze przystosowuje się do niełatwych warunków środowiskowych, 
bardzo dobrze wykorzystuje pasze objętościowe. Chętnie utrzymywana przez rolników posiadających 
małe stada i nie oczekujących dużych wydajności, która u tej rasy wynosi ok. 3000-6000 kg mleka, co 
w dużej mierze uzależnione jest od żywienia. Mleko krów rasy czerwono-białej ma wyższą wartość 
odżywczą i lepszą przydatność technologiczną od mleka ras wysoko wydajnych użytkowanych w in-
tensywnej produkcji towarowej. Szczególnie nadaje się do hodowli w systemie produkcji ekstensywnej 
w gospodarstwach ekologicznych czy agroturystycznych.

Umaszczenie niejednolite, czarno-białe, racice ciemne

Śr. wydajność
mleczna 

roczna wydajność ponad 4800 kg mleka, zawartość tłuszczu ponad 4,1%, 
białka ok. 3,3%

Wzorzec rasy:

Wysokość w krzyżu optymalny wzrost: pierwiastki ok. 127-133 cm, krowy dorosłej ok. 134-138 cm, buhaj 
w wieku jednego roku ok. 125-132 cm, buhaj dorosły ok. 133 -142 cm

Sylwetka kształt ciała zbliżony do prostokąta, buhaje – żebra długie, szeroko rozstawione 
i dobrze wysklepione

Umięśnienie wypukłe, profile mięśni wyraźnie zaznaczone
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Podsumowanie 
Zachowanie tych ras, przyczyni się także do zachowania różnorodności biologicznej. Poza tym 

lokalne rasy są przystosowane do miejscowych, często trudnych warunków środowiskowych. Mogą 
być utrzymywane w warunkach produkcji ekstensywnej, przy ubogich zasobach paszowych, a przy tym 
często dają produkty unikalnej jakości. Utrzymanie tych zwierząt często umożliwia zagospodarowanie 
obszarów, które w innym przypadku w ogóle nie byłyby użytkowane. Dzięki dopłatom z działania 
rolno-środowiskowo-klimatycznego przybywa hodowców bydła ras zachowawczych. Takie dodatko-
we dopłaty można uzyskać przystępując do realizacji pakietu 7. „Zachowanie zagrożonych zasobów 
genetycznych zwierząt w rolnictwie”. Pakiet ten ma pomóc ochronić szczególnie cenne rasy bydła, 
koni, owiec, świń i kóz – te, w przypadku których niska lub malejąca liczebność zwierząt hodowlanych 
stwarza zagrożenie ich wyginięcia. Aby otrzymać dopłatę, nie wystarczy kupić zwierzę oraz stworzyć 
mu optymalne warunki do życia, produkcji. Zwierzęta trzeba zarejestrować w odpowiednim związku 
hodowców. Aby uzyskać wsparcie finansowe w ramach tego pakietu rolnik musi zwrócić się również 

Głowa i szyja

krowy – głowa średniej wielkości, dopuszczalna głowa cięższa, szyja średniej długo-
ści, dobrze umięśniona; buhaje - głowa mocna, szeroki pysk, mocna żuchwa, szyja 
mocna, średniej długości, wyraźnie zaznaczony fałd na linii gardło – podgardle – 
mostek

Barki dobrze umięśnione, dobrze przylegające łopatki, wyrostki grzbietowe kręgosłupa 
lekko wystające ponad łopatki

Klatka piersiowa dobrze wysklepiona, nieco szersza w części tylnej, żebra szeroko rozstawione, kości 
żeber zaokrąglone długie, połączone łagodnie z łopatkami

Brzuch głęboki i pojemny
Grzbiet szeroki i prosty, prosta i szeroka partia lędźwiowa, umięśnienie dobrze zaznaczone

Zad lekko nachylony, długi, szeroki, dobrze umięśniony, profile mięśni zwłaszcza udo-
wych wypukłe, prosta nasada ogona

Nogi szeroko i równolegle ustawione, lekko skątowane, o silnej kości i wyrazistych sta-
wach, wysoka piętka racicy, racica lekko rozwarta

Wymię 

pojemne, zawieszenie tylne wysokie i szerokie, zawieszenie przednie wyraźnie wy-
sunięte do przodu, dobrze połączone z powłokami brzusznymi, o cienkiej skórze, 
delikatnie owłosionej z wyraźnie zaznaczonymi żyłami mlecznymi, równomiernie 
rozwiniętymi ćwiartkami, strzyki centralnie rozmieszczone na ćwiartkach, pionowo 
ustawione, cylindryczne; wymię czyste bez dodatkowych strzyków i przystrzyków

Ogólny wygląd 

harmonijna, proporcjonalna budowa, u krów o nieco lepiej zaznaczonych cechach 
mlecznych, lecz równocześnie o dobrym umięśnieniu, u buhajów wykazująca cechy 
męskie, wigor, siłę; skóra średniej grubości, pokryta błyszczącą, jedwabista sierścią, 
umięśnienie wypukłe, profile mięśni dobrze zaznaczone, drugorzędne cechy płcio-
we wyraźnie zaznaczone

Umaszczenie niejednolite, czerwono-białe, racice ciemne

Śr. wydajność
mleczna Od 300o do 6000kg przy zawartości ok 4% tłuszczu i ponad 3,3% białka
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do właściwego związku hodowców, aby uzyskać potwierdzenie wpisu zwierząt do ksiąg hodowlanych 
oraz do Instytutu Zootechniki – PIB w celu potwierdzenia uczestniczenia tych zwierząt w programie 
ochrony zasobów genetycznych. Płatność przyznawana jest każdego roku przez okres 5-letniego zo-
bowiązania rolnikom, którzy dobrowolnie przyjmą na siebie zobowiązanie rolno-środowiskowo-klima-
tyczne w zakresie tego pakietu. Płatność jest uzależniona od posiadanych przez hodowcę cennych ras 
wybranych gatunków zwierząt gospodarskich biorących udział w programach ochrony.
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