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Rasa fryzyjska wywodzi się z wysp holen-

derskich położonych na Morzu Północnym 

i według niektórych źródeł liczy sobie ponad 

2000 lat, przez co jest uważana za jedną z naj-

starszych ras koni w Europie (Trojańska, 1997). 

Powstała w efekcie kojarzenia lekkiego konia 

typu celtyckiego z ciężką rasą konia kontynen-

talnego. Rasa ta zaczęła kształtować się i ulegać 

uszlachetnianiu poprzez krzyżowanie jej z końmi 

andaluzyjskimi i arabskimi czystej krwi (Bouma 

i in., 1999). Konie rasy fryzyjskiej są współcze-

śnie, jako jedna z najpopularniejszych ras, wyko-

rzystywane w różnych gałęziach sportu jeździec-

kiego (Bouma i in., 1999). Ich wyselekcjonowa-

ne właściwości interieru, naturalnie efektowne 

chody oraz imponujący eksterier to cechy, które 

sprawiły, że są one osobnikami pożądanymi za-

równo przez hodowców, jak i osoby uprawiające 

praktycznie każdą dyscyplinę jeździecką. Konie 

rasy fryzyjskiej posiadają predyspozycje głównie 

w kierunku ujeżdżenia oraz użytkowania zaprzę-

gowego (Trojańska, 1997; Boerma i in., 2012). Ma 

to swoje korzenie w tradycji holenderskiej, w myśl 

której nowożeńcy wybierali powozy zaprzęgnięte 

właśnie w takie konie podczas ceremonii weselnej.

Rasa fryzyjska charakteryzuje się ener-

gicznymi i wyniosłymi, ale lekkimi chodami, 

lśniącą karą maścią, bujnymi szczotkami pęcino-

wymi oraz łagodnym usposobieniem (Zarawska 

i Walkowicz, 2016). Głowa o delikatnie szczupa-

czym profi lu, z szeroko rozstawionymi dużymi 

oczami jest osadzona na długiej łabędziej szyi, 

co doskonale komponuje się z krótkimi usza-

mi o lekko zakrzywionych końcach (Hermsen, 

2006). Klatka piersiowa jest szeroka i głęboka, 

a łopatka najczęściej długa z charakterystycznym 

ukośnym ustawieniem. Zaokrąglony zad nie po-

winien być nigdy zbyt krótki, przy preferowanym 

wysokim osadzeniu ogona (Felgenau, 2012). Ko-

lejnym charakterystycznym elementem jest długi 

i dobrze umięśniony grzbiet przechodzący płyn-

nie w krótkie, szerokie i dobrze umięśnione lę-

dźwie. Szlachetność sylwetki podkreślają długie 

nogi o prawidłowej budowie anatomicznej i wła-

ściwym skątowaniu.

Dopuszcza się występowanie tylko ma-

ści karej w dwóch odmianach: kruczej, która jest 

obligatoryjna dla ogierów kryjących oraz płowie-

jącej, dozwolonej jedynie u klaczy i wałachów 

(Mierzwa, 2010). W obrębie rasy fryzyjskiej 

wyróżnia się trzy typy rasowe: barokowy, kla-

syczny i nowoczesny (sportowy), które są zróż-

nicowane pod względem budowy anatomicznej. 

Jakość chodów jest ściśle określona przez przepi-

sy Królewskiego Związku Hodowców Koni Fry-

zyjskich w Holandii – KFPS (Koninklijk Friesch 

Paarden-Stamboek), w zakresie których wymaga 

się, by ruchy były sprężyste, elastyczne z charak-

terystyczną akcją nóg akcentowaną przez mocne 

zginanie stawu nadgarskowego. Kroki w stępie 

muszą być obszerne z wyraźnym podstawianiem 

kończyn pod kłodę. Kłus lekki, z wyraźną fazą zawie-

szenia i energiczną akcją kończyn miednicznych. 

Galop okrągły i rytmiczny z impulsem płynącym 

z zadu (Regulamin KFPS, 2001). Ważne jest rów-

nież, że osobniki omawianej rasy odznaczają się 
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nienagannym stanem zdrowia i dobrym wykorzy-

staniem paszy, doskonale sprawują się w pracy 

pod siodłem, co jest potęgowane ich niską pło-

chliwością (Piechocka, 2013). Rasa ta charakte-

ryzuje się dużą inteligencją, cierpliwością oraz 

niespotykaną wręcz chęcią do współpracy z czło-

wiekiem (Binder i Karcher, 2009). Uczenie się 

i zapamiętywanie nowych umiejętności przycho-

dzi im z wyraźną łatwością.

Cechy psychofi zyczne koni fryzyjskich 

przyczyniają się do ich dużej popularności pra-

wie w całej Europie i wielu krajach na świecie 

(Pretorius i in., 2004; Gohl, 2010). Zainteresowa-

nie  hodowlą i użytkowaniem koni tej rasy zaczy-

na wzrastać również na terenie Polski. Niestety, 

obecnie brakuje opracowań, które wskazałyby na 

faktyczny stan ich pogłowia, sposób wykorzysta-

nia i utrzymania, stąd też celem niniejszej pracy 

jest charakterystyka koni fryzyjskich rozpatry-

wana w kontekście opisu działalności niektórych 

krajowych ośrodków specjalizujących się w ho-

dowli i użytkowaniu koni tej rasy.

Materiał i metody

Materiał do pracy zebrano w pięciu kra-

jowych ośrodkach (I, II, III, IV, V) utrzymujących 

konie fryzyjskie. Potrzebne informacje zgroma-

dzono na podstawie wywiadu przeprowadzonego 

z właścicielami ośrodków. W ramach metod ba-

dawczych dokonano szczegółowej charakterysty-

ki koni, która objęła informacje o ich liczebności, 

płci, wieku (dorosłe lub młodzież do trzeciego 

roku życia), rodzaju użytkowania, podstawowych 

wymiarach biometrycznych, charakterze i tempe-

ramencie, ewentualnych narowach i stereotypiach, 

typie pokrojowym oraz wpisie do księgi stadnej.

W kolejnym etapie pracy opisano rodzaj 

użytkowania i utrzymania koni w ośrodkach. 

Zwrócono uwagę na aspekty hodowlane (sposób 

krycia, udział w przeglądach hodowlanych i zaję-

te na nich miejsca), karierę użytkową (osiągnię-

cia sportowe, rodzaj użytkowania) oraz sposób 

utrzymania (typ stajni, ściółka, pasza podstawo-

wa, suplementacja diety, inne).

Metody statystyczne. Obliczenia wyko-

nano w programie PQStat. Podano średnią aryt-

metyczną, odchylenie standardowe i wartości 

ekstremalne. Różnice między średnimi określono 

testem T-Studenta.

Wyniki

W analizowanych ośrodkach utrzymywa-

no łącznie 36 koni rasy fryzyjskiej, w przeważa-

jącej większości były to klacze (tab. 1). Nie było 

wśród nich ani jednego osobnika poniżej trzecie-

go roku życia, czyli zaliczanego do grupy mło-

dzieży. W dwóch z pięciu ośrodków właściciele 

odmówili informacji o charakterze i temperamen-

cie koni. W pozostałych przypadkach cechy psy-

chiczne koni zostały opisane pozytywnie z punktu 

widzenia ich użytkowania. Jedynie w ośrodku II 

określenia odbiegały od pozostałych. Nie stwier-

dzono występowania narowów i stereotypii lub 

nie podano informacji na ten temat (dotyczy jed-

nego z analizowanych ośrodków). Wszystkie ko-

nie były wpisane do stosownych ksiąg stadnych. 

Odnotowano wpisy do ośmiu tego typu ksiąg. 

Średni inbred koni w analizowanych przypad-

kach wahał się w przedziale od 0,93 (±0,62) do 

4,24 (±2,06), przyjmując średnią wartość łączną 

3,04 (±1,94). Odnotowano istotne różnice między 

średnimi wartościami omawianej cechy.

Średnia wysokość w kłębie koni fryzyj-

skich utrzymywanych w analizowanych ośrod-

kach zamykała się w przedziale od 160,51 (±1,94) 

do 166,83 (±3,40). Między wartościami skrajnymi 

wystąpiły różnice statystycznie istotne. Średni ob-

wód klatki piersiowej mieścił się  natomiast w gra-

nicach od 192,75 (±4,99) do 202,62 (±14,96) i  naj-

częściej wartości te różniły się między sobą. Istot-

nych różnic nie odnotowano natomiast w przypad-

ku średnich dla obwodu nadpęcia. Średni łączny 

wynik wyniósł w tym zakresie 23,25 (±1,21). Od-

notowano wszystkie występujące w obrębie rasy 

fryzyjskiej typy pokrojowe. Zaledwie w jednym 

z analizowanych ośrodków nie wyszczególniono 

typu barokowego (tab. 2).

W analizowanych ośrodkach odnotowa-

no różne formy użytkowania koni fryzyjskich 

(tab. 3). Najczęściej właściciele wskazywali na 

wierzchową rekreację konną oraz wykorzystanie 
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zaprzęgowe, ale jedynie na poziomie amatorskim. 

Jedynie w dwóch z pięciu ośrodków konie fry-

zyjskie były testowane na zawodach sportowych. 

Startowały one w ujeżdżeniu i zaprzęgach czte-

rokonnych. Zaledwie w jednym z ośrodków nie 

stwierdzono użytkowania rozpłodowego koni. 

W pozostałych przypadkach klacze były zapład-

niane w sposób naturalny lub poprzez insemina-

cję. Jednym z efektów hodowlanego profi lu dzia-

łalności ośrodków był udział koni w przeglądach 

hodowlanych, który najczęściej był ukoronowany 

sukcesem.

Tabela 2. Podstawowe wymiary biometryczne oraz typ pokrojowy koni fryzyjskich w analizowanych ośrodkach
Table 2. Basic biometric measurements and conformation type of Friesian horses at analysed centres

Ośrodek
Centre

Średnia wysokość w kłębie
Average height at withers 

(cm)/SD

Średni obwód
klatki piersiowej

Average chest  
circumference (cm)/SD

Średni obwód nadpęcia
Average cannon

circumference (cm)/SD

Typ 
pokrojowy

Conformation 
type

I
160,51 a/

1,94
192,75 a/

4,99
23,12 a/

0,63

barokowy
baroque

nowoczesny
modern

II
166,83 b/

3,40
197,34 ac/

5,31
23,04 a/

1,41

klasyczny
classical

nowoczesny
modern

III
164,62 bc/

5,66
brak danych

no data
brak danych

no data

barokowy
baroque

nowoczesny
modern

IV
162,84 ac/

7,85
202,62 bc/

14,96
23,46 a/

1,67

barokowy
baroque

nowoczesny
modern

V
163,06 bc/

1,26
brak danych

no data
brak danych

no data

barokowy
baroque

nowoczesny
modern

Średnia/SD
Average/SD

163,91/
5,34

197,53/
9,59

23,25/
1,21

–

Średnie oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy P≤0,05.
Mean values marked with different letters are signifi cantly different at P≤0.05.

W każdym z analizowanych ośrodków 

konie były utrzymywane w standardowych staj-

niach korytarzowych typu boksowego (tab. 4). 

Jedynie w jednym z ośrodków jako ściółkę wy-

korzystywano nie tylko słomę, ale i dodatki torfu 

z trocinami. Poza jednym wyjątkiem stosowania 

paszy pełnoporcjowej, konie były żywione stan-

dardowo, czyli sianem i owsem. 

Niektórzy z właścicieli wskazali na sto-

sowanie dodatku do paszy podstawowej – m.in. 

sianokiszonki lub kukurydzy. Suplementacja die-

ty w postaci roślin okopowych, witamin, minera-

łów, sieczki z lucerny, czosnku, oleju lub witami-

ny C została odnotowana we wszystkich ośrod-

kach. Dodatki te najczęściej skarmiano w okresie 

jesienno-zimowym.
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Analiza stanu pogłowia koni fryzyjskich 

wskazuje na fakt ich szerokiego wykorzystania. 

Poszczególne osobniki znajdują duże zastosowa-

nie jako zwierzęta użytkowe, pracując w rekreacji 

pod siodłem i w zaprzęgu. Część z nich to konie 

sportowe, które startują w dyscyplinach ujeżdże-

nia lub  powożenia. Podobnych informacji do-

starczyli w swojej pracy Pretorius i in. (2004), 

charakteryzując populacje koni fryzyjskich na 

terenie RPA i Namibii. Według Pracuch (2013), 

są to najlepsze formy reklamy zwierząt nie na-

leżących do ras rodzimych, czyli sprowadzanych 

na nowe tereny. Ważne wydaje się, że reprezen-

towanie przez nie tylko typu barokowego, ale 

i nowoczesnego lub klasycznego może nie tylko 

zwiększyć liczbę ich potencjalnych właścicieli, 

ale również rozszerzyć obecnie panujące trendy 

hodowlane koni fryzyjskich w Polsce.

Jednym z czynników napędzających lub 

hamujących rozwój hodowli koni danej rasy na 

obcym terenie jest sposób ich utrzymania (Pru-

ski i in., 2006). Wyniki niniejszej pracy wskazu-

ją, że wymagania koni tej rasy nie odbiegają od 

tych, w jakich utrzymywane są konie krajowych 

ras półkrwi (Lawin, 2004). Sytuacja ta dotyczy 

zarówno warunków stajennych, jak i sposobu 

żywienia oraz intensywności suplementacji die-

ty. Należy przypuszczać, że są to czynniki, które 

będą wpływać pozytywnie na wzrost pogłowia 

koni fryzyjskich na terenie Polski. Dodatko-

wym elementem, który może sprzyjać rozwojo-

wi hodowli koni tej rasy, są korzystne warunki 

klimatyczne panujące w Polsce. Zdaniem van 

Grevenhof i in. (2007), oprócz uwarunkowań 

genetycznych, właśnie klimat panujący w ciągu 

roku determinuje nadwrażliwość na ukąszenia 

owadów. Można również stwierdzić, że cechy 

charakterologiczne koni omawianej rasy mogą 

oddziaływać pozytywnie na wzrost ich popular-

ności. Większość koni analizowanych w ramach 

badań własnych została opisana przez swoich 

właścicieli jako łagodne, przyjazne, spokojne, ale 

równocześnie chętne do pracy. Tak ukształtowane 

cechy są pożądane przede wszystkim w rekreacji 

i turystyce (McBride i Mills, 2012). Kolejnym 

krokiem może być wzrost zainteresowania końmi 

fryzyjskimi wśród osób zajmujących się naucza-

niem jeździectwa na poziomie podstawowym.

W podsumowaniu dyskusji uzyskanych 

wyników można stwierdzić, że hodowla i użytko-

wanie koni fryzyjskich w Polsce powinny utrzy-

mać się na zbliżonym poziomie lub wzrosnąć.

Wnioski

 Na podstawie uzyskanych wyników 

i informacji zgromadzonych na drodze wywiadu 

z właścicielami koni fryzyjskich w Polsce udało 

się sformułować następujące stwierdzenia i wnio-

ski:

1. Hodowla koni fryzyjskich w Polsce kon-

centruje się głównie wokół reprodukcji 

osobników w tzw. typie barokowym. 

Poszerzenie hodowli o konie w typie 

sportowym lub z predyspozycjami eks-

terierowymi w kierunku użytkowania 

sportowego może wpłynąć na rozwój tej 

hodowli i możliwość łatwiejszego zbytu 

koni za granicę.

2. Poziom hodowli koni fryzyjskich 

w Polsce można uznać za zadowalają-

cy. Świadczy o tym ich pochodzenie, 

wpisy do ksiąg zarodowych oraz udział 

w imprezach hodowlanych. Konie rasy 

fryzyjskiej nie mają odmiennych wyma-

gań bytowych od koni ras rodzimych, 

co powinno być zachętą do ich hodowli 

i utrzymywania na terenie Polski. Wa-

lorami są również szeroka gama możli-

wości ich użytkowania oraz dobre cechy 

charakterologiczne.
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CHARACTERISTICS  OF  FRIESIAN  HORSES  AND  THEIR  MAINTENANCE  IN  SELECTED 
CENTRES  IN  POLAND

Summary

Friesian breed originated from Dutch islands located on the North Sea and is considered to be one of the 
oldest horse breeds in Europe. Horses of this type, currently one of the most common breeds, are used in various 
branches of horse-riding sport. The aim of this study was to characterize Friesian horses in the context of activities 
in several national centres specializing in breeding and usage of animals belonging to this breed. Data was gath-
ered in fi ve national centres maintaining Friesian horses. Detailed characterization was made and it included in-
formation about their number, sex, age, type of usage, basic biometric measurements, character and temperament, 
possible vices and stereotypies, type of conformation and entry in the herd book. Moreover, the type of usage and 
maintenance of horses in the centres were described. Attention was drawn to breeding aspects (mating method, 
participation in breeding shows and positions in them), applied career (achievements in sports, type of usage) and 
the system of maintenance (type of stable, bedding, basic fodder, diet supplementation and other). Calculations 
were made in PQStat program. Arithmetic mean, standard deviation and extreme values were given. Differences 
between means were defi ned with Student’s t-test. It was found that breeding of Friesian horses in Poland is con-
centrated mainly on reproduction of the so-called Baroque type. Extending the breeding of the horses of sport type 
or those with exterior predispositions can infl uence the development of this type of breeding and a possibility of 
easier disposal of these horses abroad. The standard of Friesian horses’ breeding in Poland can be acknowledged 
as satisfactory. The evidence of that can be seen in their ancestry, entries in pedigree books and participation in 
breeding events. Another value is also a wide range of possibilities of their usage and good character traits.

Key words: Friesian horses, use, management, conformation type


