
ras rodzimych
Charakterystyka

Kura zielononóżka, konik polski 

czy kaczka pekin to przykłady 

ras rodzimych, które na stale wpisały 

się w obraz polskiej wsi.

Kura zielononóżka 
kuropatwiana 
To rasa wyodrębniona przez pol-

skich hodowców na przełomie XIX i XX 
wieku. Nazywana jest też „kurą galicyj-
ską”, a jej nazwa pochodzi od charakte-
rystycznej barwy nóg i ciemnoszarego 
upierzenia przypominającego kuropa-
twę. Jeszcze w latach 60-tych XX wieku 
zielononóżki stanowiły jedną trzecią 
krajowej populacji kur. Dziś rasa jest 
na „Czerwonej Liście” zwierząt zagrożo-
nych wyginięciem. Na szczęście powoli 
wraca do łask. Zielononóżka nie lubi 
dużych stad, dobrze czuje się na wolnym 
wybiegu. Przez całe życie kura zielono-
nóżka znosi 180-190 jaj, które charak-
teryzują się obniżoną zawartością cho-
lesterolu, przez co są polecane dzieciom 
i osobom chorym.

Kura 
Polbar
Rasa powstała ze skrzyżowania zie-

lononóżki kuropatwianej z kogutem 
rasy Plymouth Rock. Hodowlę roz-
poczęto w 1946 r. Polbar wyróżnia się 
puszystym upierzeniem o perłowo-nie-
bieskim odcieniu. Cechą szczególną 
Polbarów jest różna, zależna od płci, 
barwa puchu u piskląt. Kogutki mają 
jasny, szarawy nalot, a kurki są ciem-
niejsze z czarną widoczną brwią w prze-
dłużeniu oka. Przez całe życie samice 
znoszą ok. 180-200 jaj. Ze względu na 
piękne, puszyste upierzenie i łatwość 
hodowli, Polbary są bardzo często 
spotykane w małych, przydomowych 
hodowlach. 

Kaczka 
pekin krajowy
Pekin jest jedną z najpopularniej-

szych w Polsce i na świecie ras kaczek. 
W XIX wieku Amerykanie przywieźli 
25 białych kaczek z Pekinu do Nowego 
Jorku. Podróż przeżyło tylko dziewięć, 
z których powstała najpopularniejsza 
rasa w Ameryce Północnej i Europie. Do 
Polski kaczki pekin przyjechały z Holan-
dii w 1961 r. Upierzenie kaczki jest białe, 
a łapy i dziób mają barwę pomarań-
czowo-żółtą. Dorosłe osobniki ważą 
do 3,4 kg. Kaczka corocznie jest w sta-
nie znieść do 100 jaj. Pekiny są cenione 
m.in. ze względu na dobrej jakości pie-
rze i puch pościelowy.

rzez wieloletnią tradycję chowu, zwierzęta te przystosowały się do miej-
scowych warunków, dzięki czemu są odporne na choroby. Hodowla ras 
rodzimych odbywa się w małych gospodarstwach tradycyjnych lub ekolo-

gicznych. Zwierzęta mają dostęp do swobodnego wypasu, wybiegów i naturalnego 
światła, są karmione pełnowartościową paszą, a pozyskane produkty (jajka, mięso, 
masło, mleko) są zdrowe i bogate w składniki odżywcze. W Polsce rasy rodzime 
podlegają Programowi Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt Gospodarskich, 
którego celem jest ich ochrona przed wyginięciem.

P

W 2017 r. w Polsce liczba 
samic objętych Programem 
Ochrony Zasobów 
Genetycznych Zwierząt 
Gospodarskich wynosiła 103 
998 sztuk, w tym: 

– 1 522 kur nośnych,
– 5 266 sztuk gęsi,
– 4 052 sztuk kaczek,
– 1 796 rodzin pszczelarskich.

Zrównoważony rozwój w ochronie bioróżnorodności
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