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WSR — Olsztyn 

, Wielka-biala‘ czy ,,wielka-biala-polska‘‘? 

Do wybuchu II Wojny Swiatowej hodowano u nas, miedzy innymi, 
trzy rasy trzody chlewnej, silnie miedzy soba spokrewnione i bardzo po- 
dobne, lecz w ksiegach hodowlanych jeszcze traktowane odrebnie. Byly 
to: biała ostroucha, wielka-biała-angielska i wielka-biała-pomorska. Po 
odzyskaniu niepodległości osiągnięto dalsze tak duże ujednolicenie w po- 
kroju i użytkowości, że uznanie całego pogłowia tych ras jako jednej rasy 
stało się koniecznością. Rozpoznanie bowiem poszczególnych osobników, 
bez uciekania się do pomocy rodowodu, stało się nawet dla fachowców 
niemożliwe lub co najmniej wysoce utrudnione. 

Pierwszą uchwałę, uznającą konieczność i słuszmość potraktowania 
trzech ras wyjściowych za jedną, powzięto! już w końcu 1951 r. w Krako- 
wie, na wspólnej konferencji Ministerstwa Rolnictwa i Instytutu Zootech- 
niki. Wówczas to uznano za najwłaściwsze przyjęcie dla całej grupy świń 
sztywnouchych białych szlachetnych nazwy rasy „wielkiej-białej-pols- 

kiej”. W konsekwencji tej uchwały opracowano szczegółowy wzorzec po- 
krojowy nowej rasy oraz przyjęto, że celem prac hodowlanych będzie dal- 
sze jej doskonalenie w mięsnym typie użytkowym. Jakkolwiek takie usta- 
lenie mogłoby wystarczyć, to jednak dla pełnego dostosowania jej hodo- 
wli do naszych potrzeb gospodarczych, postanowiono specjalizować ją w 
2 podkierunkach użytkowych: szynkowo-boczkowym, dla zaspokojenia 

specyficznych wymagań eksportowego przemysłu bekonowego i szynko- 
wo-górnicowym — dla potrzeb wewnętrznych. 

Połączenie ras zostało ogólnie zaaprobowane. Przyjęto również wzo- 
rzec pokrojowy, zakwalifikowanie typu użytkowego i podział na jego spe- 

cjalne podkierunki. Natomiast sama nazwa, w brzmieniu „wielka-biała- 
polska' nie przyjęła się. Na jej miejsce wprowadzono nazwę skróconą 
„wdelka-biała '*. 

Można z całą stanowczością twierdzić, że nazwa ta jest niewłaściwa. 
W tym bowiem szczególnym wypadku takie sformułowanie pociąga za so- 

ba specjalne konsekwencje. Pominięcie przymiotnika „polska* nie tylko 

pomija narodowy charakter dorobku hodowlanego, ale przekreśla w ogóle 
l automatycznie całe zagadnienie odrębności rasy! Jak wiemy, nazwa 
„wielka-bilała” stanowi mie innego jak dosłowne tłumaczenie nazwy an- 
gielskiej „Large White". Rozumując więc logicznie, należy sądzić, że nie 
stwierdzamy odrębności naszego pogłowia, że nie uważamy za wskazane 

uznać go za własną rasę, a przeciwnie — oceniamy posiadane pogłowie ja- 

ko pełny odpowiednik rasy obcej, angielskiej rasy Large White. Rozumu- 

jąc dalej znaczy to, że wykreślamy z naszej przeszłości cały wieloletni wy- 
siłek hodowlany, sprowadzając i porównując go jedynie i zaledwie do re- 

produkcji rasy obcej oraz — że jednak w praktyce przechodzimy po- 
nad (dziś już niezaprzeczalnym) zjawiskiem twórczego oddziaływania śro-
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dowiska na hodowane zwierzeta gospodarskie. A _ przeciez, ujmujac 
rzecz skrajnie, można by nawet twierdzić, że gdybyśmy istotnie ogra- 
niczali się tylko do reprodukcji „czystej krwi* rasy w.b.a. to i wów- 
czas mielibyśmy po pewnym czasie moralne prawo do uznania jej jako ra- 
sy własnej. Znamienny jest w tej materii pogląd prof. Z. Moczarskie- 
go, wypowiedziany już przed niespełna 30 laty, który, z tego względu 
przytaczam w dosłownym brzmieniu: ,„Wobec dużej różnicy klimatycznej, 
jaka istnieje między Anglią i Polską, przystosowanie świni wielkiej-białej- 
angielskiej do naszych warunków jest nieodzowną koniecznością. Należy 
jednak pogodzić się z tym (podkreślenie moje), że podobnie jak 
niemiecka świnia szlachetna. już dziś wyraźnie różni się od swego pierwo- 
wzoru i przodka, świni wielkiej-białej-angielskiej, tak też i przez nas w y- 
hodowana świnia (podkr. moje), chociażby całkowicie pochodząca od 
importów z Anglii, będzie przedstawiała typ swoisty, tak różny od typu an- 
gielskiego, jak różnymi są warunki bytowania świni w Polsce, od warun- 
ków angielskich" *. = 

Trudno o bardziej jasne i bardziej nowoczesne ujęcie roli środowiska 
i jego wpływu na zwierzęta. Wiemy jednakże, że powstanie obecnej na- 
szej rasy nie jest tak proste, że obok środowiska złożyła się na jej wytwa- 
rzanie świadoma praca hodowców i że materiał wyjściowy był o zupełnie 
odmiennej użytkowości niż ją reprezentuje w formie obecnej. Jest to zaś 
zmiana zasadnicza. Tym bardziej więc mamy moralne prawo do pozytyw- 
nej oceny własnego dorobku. Jest to nawet naszym obowiązkiem narodo- 
wym, jako czynnik mobilizujący nas do dalszej aktywności hodowlanej. 

Ponieważ obecnie toczą się prace zmierzające do, ustawowego uregu- 
lowania hodowli zarodowej, warto więc powrócić do tak zasadniczej kwe- 
stii, jaką jest uznanie poważnej części naszego pogłowia trzody chlewnej 
za rasę rodzimą. Ażeby zaś ująć zagadnienie możliwie obiektywnie przy- 
pomnijmy sobie w skrócie historię rozwoju hodowli ras, które złożyły się 
na powstanie pogłowia, dla którego obecnie pragnie się użyć nazwy „wiel- 

ka-biała''. 
Po Pierwszej Wojnie Światowej hodowla trzody chlewnej w naszym 

kraju została zapoczątkowana w oparciu o 3 obce rasy szlachetne: niemiec- 
ką-białą-szlachetną (Deutsches Weisses Edelschwein), niemiecką-uszla- 
chetnioną-krajową (Deutsches veredeltes Liaandschwein) i wielką-białą an- 
gielską (Large White). , 

Pierwsze dwie przejęliśmy od zaborcy pruskiego. Wielką-białą-an- 
gielską hodowano prawie wyłącznie na terenie zaboru rosyjskiego. 

Rasę niemiecką-białą-szlachetną (D.W.E.) tworzyli Niemcy w oF 
giej połowie XIX w. na całym terenie na wschód od Łaby, włącznie z Zić- 
miami polskimi i ówczesnymi Prusami Wschodnimi. Jako materiał wyj” 
ściowy posłużyły prymitywne prasłowiańskie świnie ostro-, a głównie dłu- 
gouche. Krzyżując je z jorkszyrami (małą, średnią i wielką-białą) wypro- 
wadzono rasę szlachetną, oficjalnie wyodrębnioną i uznaną w 1904 r. Re- 
prezentowała ona zdecydowany typ tłuszczowo-mięsny przejęty od rasy 
średniej-białej, co zdaje się wskazywać na dominującą rolę tej rasy w wy” 
tworzeniu świni niemieckiej. 

Pomorze, Wielkopolska i Śląsk oraz dzisiejsze Ziemie Odzyskane brały 

1 Z. Moczarski: Hodowla Ogólna, t. II, 1927, str. 523,
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czynny udział w tej pracy hodowlanej, i to jest przyczyna pelnego. dosto- 
sowania się do naszego środowiska rasy niemieckiej oraz jej dominującej 
roli, jaką odgrywa wśród pogłowia trzody chlewnej w zachodniej części 
kraju. Natomiast druga rasa, niemiecka-uszlachetniona-krajowa, powsta- 
ła na zachód od Łaby w oparciu o prymitywną, zwisłouchą świnię ger- 
mańską, również uszlachetnioną białymi rasami angielskimi. Ostatecznie 
ustalono ją w typie mięsnym, w tym samym czasie co niemiecką-szlachet- 
ną. Z rejonu swego powstania rasa ta stosunkowo słabo rozprzestrzeniała 
się na ziemie położone na wschód od Łaby (W. Wowra). 

W krótkim czasie po: odzyskaniu niepodległości przyjęły się dla ras 
niemieckich nazwy polskie, a mianowicie dla rasy niemieckiej-białej-szla- 
chetnej (D.W.E.) — nazwa ,,biata-ostroucha“ (b.0.), a dla niemieckiej- 
uszlachetnionej-krajowej (D.V.L.) — „biała-zwisłoucha' (b.zw.). 

Zaznaczyć jednak należy, że wprowadzenie nowych polskich nazw 
zootechnicznych nie miało na celu podkreślenia odrębności świń hodowa- 
nych w Polsce. Przeciwnie, niezależnie od odmiennych nazw, rasy te nadal 

traktowano jako odpowiedniki ras niemieckich. 
Jak już zaznaczyłem, rasa biała ostroucha powstała częściowo i na na- 

szych ziemiach i dlatego od początku odgrywała w Polsce rolę dominującą 
i w następnych latach stale wzrastającą. Natomiast biała-zwisłoucha 
w okresie międzywojennym powoli schodziła na plan coraz dalszy. 

Opierając się o klasyfikcję typów użytkowych prof. J. Kielanowskie- 
go, rasę białą-ostrouchą w jej formie niemieckiej zaliczyć musimy do typu 
tłusto-mięsnego (tłuszczowo-mięsnego). Cechowała się bowiem w sposób 
wybitny właściwościami fizjologicznymi, charakterystycznymi dla tego 
typu, a mianowicie szybkością wzrostu i wczesnością dojrzewania. W kon- 
sekwencji tych cech osiągała wyrostowość średnią, tzn. ciężar dojrzałych 
zwierząt w kondycji rozpłodowej .wahał się w granicach 150 — 200 kg. 
Całość budowy cechowała krągłolinijność (Moczarski). Łeb dość duży 
o szerokim ryju, nadający zwierzęciu nieco ordynarny wygląd. Kark gru- 
by i przetłuszczony. Tułów szeroki, krótki i bardzo głęboki. Szynka silnie 
uwypuklona z obfitymi fałdami tłuszczowymi (golonka), na przekroju 
marmurkowato przetłuszczona. Kończyny krótkie o kości grubej i gąb- 
czastej. Ścięgna dość słabe, stąd u sztuk dojrzałych częste wady ruchu 
i postawienia kończyn. Płodność i mleczność średnia. Odporność na choro- 
by i warunki pomieszczenia zadowalająca. Dość łatwe uleganie epidemiom 
w chlewniach o urządzeniach cementowych spowodowane było raczej nie- 
zdrowym środowiskim aniżeli małą odpornością. 

Taki był wyjściowy pokrój i cechy użytkowe, ujęte w skrócie, rasy 
białej-ostrouchej. W tej formie utrzymywała się prawie bez zmian od 
1918 do 1927 r., to znaczy przez okres nasilonego eksportu żywca tłusto- 

mięsnego do Czechosłowacji i Austrii. Największe ośrodki jej hodowli 
(Strychowo koło Gniezna, Malenin, Zajączkowo pow. Tczew i inne) znaj- 
dowały się przeważnie w rękach niemieckich. 

Rok 1927 określić można jako zwrotny punkt w ewolucji b. o. na na- 
szych ziemiach. Od tego roku rozwijający się przemysł bekonowy urucha- 
miał swe placówki: przetwórcze głównie na terenie Pomorza i Wielkopol- 
ski. Mimo bowiem, że województwa te były niemal całkowicie opanowane 
przez białą-ostrouchą, której tłusto-mięsny typ użytkowy uniemożliwiał 
produkcję bekonu wysokiej jakości, to jednak duży stopień uszla-
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chetnienia ogólnego pogłowia (świń prymitywnych już tutaj nie było) za- 
pewniał jaki taki surowiec przerobowy. Natomiast województwa central- 
ne i wschodnie, jeszcze z przewagą świń prymitywnych, żywca takiego 
poza wyjątkami nie mogły dostarczyć. 

W związku z nowymi wymaganiami gospodarczymi zaczyna się in- 
tensywna praca nad przekształceniem dotychczasowego typu użytkowego 
rasy b. o. z tłusto-mięsnego na mięsny. Pod kierunkiem inspektorów ho- 
dowli Izb Rolniczych (St. Hoser — Wielkopolska, W. Krautforst — Po- 
morze) zaczęto drogą selekcji eliminować osobniki zbyt pnzetłuszczone, 
o nadmiernych karkach i ciężkich głowach. Do rozpłodu przezmaczano 
zwierzęta o tułowiu wydłużonym, o większej płodności ii młeczności. Jed- 
nocześnie zaczęto wprowadzać szerokim strumieniem krew rasy wielkiej- 

białej-angielskiej, której hodowla zaczęła się silnie rozwijać. Materiał roz- 

płodowy tej rasy zakupywano bądź z zanikających ośrodków województw 

centralnych (Bychawa), woj. lubelskie, bądź importowano wprost z Anglii. 

Tak więc punkt ciężkości hodowli w. b. a. przesuwa się także na tereny 

województw zachodnich. 
Rzecz znamienna, że do prac przekształceniowych włączyły sie osrod- 

ki będące głównie w rękach hodowców-=Polaków (Wielkopolska — Ko- 
bylniki, Pomorze — Lipienek, Lalkowy), podczas gdy hodowcy-Niemcy 
konserwatywnie hołdowali staremu typowi użytkowemu b. o. 

Równolegle z silnie wzrastającym eksportem nasilono prace hodow- 
lane nad dostosowaniem żywca do jego potrzeb. Hodowla w kierunku typu 
mięsnego najszybciej przebiegała na Pomorzu, dla którego rynek angiel- 
ski stał się głównym rynkiem zbytu. W oparciu o ośrodki większej włas- 
ności i masowo rozwijającej silę chłopskiej hodowli zarodowej (Pruszcz 
k. Świecia, Zelgoszcz pow. Starogard) proces przekształcenia rasy b. 0. za- 
kończył się wydzieleniem rasy wielkiej-białej-pomorskiej, uznanej ofic- 

jalnie przez ówczesne Mimisterstwo Rolnictwa i R.R. w grudniu 1936 r. 
Wyhodowana: własna rasa, o zdecydowanym typie mięsnym, wykazywała 

tak niezwykłą ekspansję, że do wybuchu II wojny światowej całkowicie 
wyparła białą-ostrouchą starego typu, a nawet poważnie ograniczyła roz- 
wój hodowli w.b.a. Wśród hodowców wyróżnili się: inż. St. Haertle (Lipie- 
nek pow. Chełmno) i Wł. Woźniak (Lalkowy pow. Starogard). 

W Wielkopolsce przemiana typu użytkowego b. o. przebiegała powol- 
niej. Produkcja bekonu nie była na tyle duża, by mogła zdjąć całą nad- 
wyżkę produkcyjną tego województwa. Jednocześnie zaś poważny ryne 
zbytu wewnętrznego (Śląsk) nadal podtrzymywał zapotrzebowanie Па 
towar tłusto-mięsny. I dlatego proces przekształcenia b. o. przebiegał wol- 

niej, jakkolwiek postępował zdecydowanie. Również w Wielkopolsce Po" 
wstają nowe hodowle rasy w. b. a.. Ogólnie jednak stwierdzić można, 26 
ani w Wilelkopolsce, ani na Pomorzu hodowla czystej krwi w. b. a., mime 
dużego poparcia, nie wykazała takiego rozwoju i takiej ekspansji, jakie! 
się spodziewano. Na przeszkodzie stały duże trudności alklimatyzacji tej 

rasy i w związku z tym trudności w osiągnięciu zadowalających efektów 
gospodarczych. , 

* Ostatecznie do 1939 r. hodowano na ziemiach zachodnich 4 deh | 
białą-zwisłouchą, wielką-białą-angielską, białą-ostrouchą i wielką-b a 
pomorską. Ostatnie 3 rasy pokrojowo i użytkowo zaczęły się do siebie SI” 
nie upodabniać, jednak jeszcze nie na tyle, by można je ze sobą połączyć:
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Druga Wojna Światowa spowodowała również w hodowli trzody 
chlewnej dotkliwe spustoszenie. Rasa w. b. a., w. b. pom. i b. o. zostały 
przez okupanta formalnie zlikwidowane przez automatyczne wcielenie do 
ksiąg niemieckiej-białej-szlachetnej (D. W. E.). Możemy nawet sądzić, że 
właśnie bardziej zaawansowana mięsność polskiego pogłowia zarodowego 
była dla, Niemców korzystną cechą, pożądaną dla ich własnej rasy. 

Po ponownym odzyskaniu niepodległości, odbudowa hodowli zarodo- 
wej postępowała w stosunkowo szybkiem tempie, jakkolwiek jej uporząd- 
kowanie sprawiało wiele trudności wobec rozproszenia stad i zaginięcia 
lub zniszczenia ksiąg hodowlanych. Brak dokumentacji hodowlanej zmu- 
sił do założenia ksiąg wstępnych, do których zapisywano zwierzęta jedy- 
nie na podstawie oceny pokrojowej lub stwierdzonego tatuażu w uszach. 

Ta drogą najliczniejsze pogłowie zarodowe, będące mieszaniną ras b. 0., 
w. b. a., w. b. pom. i niem. b. szlach. nie zostało rozsegregowane i — przyj- 
mując postępowanie okupanta — potraktowano je jako jedną rasę, białą- 
ostrouchą. 

Postępowanie powyższe, gwarantujące — zdawałoby się — egzysten- 
cję i przyszłość rasy białej ostrouchej spowodowało zjawisko nieoczekiwa- 
ne, mianowicie! faktyczną likwidację tej rasy. W obecnym bowiem jej po- 
głowiu dominował typ mięsny. Ponieważ zaś w tym samym kierunku pro- 
wadzono metodyczną selekcję i dobór w licznych ośrodkach hodowli, za- 
rodowej, wśród których czołową rolę odegrał Zootechniczny Zakład Do- 
świladczalny w Ciołkowie (jedna z placówek naukowych Instytutu Zoo- 
techniki) przejście więc rasy białej-ostrouchej od typu tłusto-mięsnego do 
typu mięsnego stato się wkrótce faktem dokonanym. Okazało się to tym 

* bardziej oczywiste, gdy porównano nowy kierunek użytkowy z pogłowiem 
importowanej rasy w. b. a.. Różnice były tak nieistotne, że wystarczył 
niewielki dopływ tej krwi by ostatecznie zatrzeć je zupełnie. 

W powyższych pracach hodowlanych szczególny udział wzięli nie 
tylko pracownicy Zakładów Doświadczalnych (W. Krautforst — Cilołkowo, 
St. Grycz — Pawłowice, F. Mały — Kołuda Wielka), ale również inspek- 
torzy hodowli dwóch najbardziej zainteresowanych województw W. Tom- 
sio — w Wielkopolsce, Komar — w woj. bydgoskim. Wyrównanie po- 
głowia świń białych szlachetnych (sztywnouchych) i osiągnięcie przez nie 
go typu mięsnego sprawiło zmianę nazwy z dotąd używanej „białej-ostro- 
uchej* na „wielką-białą*. Wprowadzając zaś częściowo uchwałę krakow- 
ską, przyjęto podział ma podkierunki: szynkowo-boczkowy, WB(a) i Szyrr 
kowo-górni'cowy, WB (b). Stosownie do powyższych odróżnień wprowa- 
dzono: rejonizację ras i typów użytkowych na terenie całego kraju. 

Ażeby zrozumieć istotę przemian, jakim ulegała rasa b. o. poprzez 
w. b. pom. do dzisiejszej tzw. wielkiej-białej, musimy uświadomić sobie 
różnice, jakie istnieją między typem tłusto-mięsnym a mięsnym. Do typu 
mięsnego zaliczamy świnie, które charakteryzują się prawie jednakową 
szybkością wzrostu jak świnie typu tłusto-mięsnego, ale zato o dojrzewa- 
niu znacznie od niego późniejszym. Świnie mięsne rosną więc równie 

szybko, ale utrzymują to tempo wzrostu przez dłuższy czas, W konsek- 

wencji tych dwóch cech osiągają jako zwierzęta dojrzałe wymiary naj- 

większe spośród świń szlachetnych (w. ż. 200 do 300 i wyżej kg). Z dużą 
wyrostowością wiąże się wydłużenie tułowia z rozbudową najbardziej
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wartościowych partii mięsnych (grzbiet, szynki), oraz podniesienie płod- 
ności i mleczności macior. 

Oceniając z prespektywy czasu całość powyższej ewolucji trzody 
chlewnej w Polsce, reprezentowanej głównie przez byłą białą-ostrouchą, 
możemy stwierdzić, że potoczyła się ona w kierunku korzystnym, dosto- 
sowanym do potrzeb naszego życia gospodarczego. Niewątpliwie przy- 
szłość należy do ras szlachetnych typu mięsnego. W tym też kierunku 
biegnie ewolucja ras na całym świecie. Typ mięsny przeważa już w na- 
szym pogłowiu krajowym, zwłaszcza w zachodniej połowie Polski. Nie- 
mniej jednakże potrzeby wewnętrzne wymagają jeszcze w dużej ilości 
produktu tłusto-mięsnego i mięsno-słoninowego, do którego wytwarzania 

w szczególności nadaje się druga nasza rasa rodzima, rasa puławska. Do- 

minuje ona we wschodniej części kraju, a reprezentując typ tłusto-mięsny 

posiada jeszcze w tej formie na długo zagwarantowaną przyszłość. 

Na tle naszkicowanej ewolucji rasy białej-ostrouchej powracam Zno- 

wu do kwestii nadania jej nazwy „wielka-biała*, Wybór nazwy nie jest 

rzeczą błahą. Koronuje ona najważniejszy etap prac hodowlanych i jako 

określenie zootechniczne wprowadza nową rasę do światowej literatury 

fachowej. Przyjęta nazwa posiada przy tym znaczenie, które porównać 

można dlo ,„marki fabrycznej” wskazującej i na miejsce pochodzenia i na 

jakość produktu. Zwłaszcza przy określaniu ras białych przyjęło SIĘ 

w zootechnice podawać pochodzenie rasy. Tymczasem zwrot „wielka-bia- 

ła* informuje o jakości (wielka — a więc typ mięsny) o pochodzeniu od 

świni angielskiej (wielka-biała), lecz pomija zupełnie jej odrębność w po- 

staci polskiego pochodzenia. Wręcz przeciwnie — nazwa ta zmusza do 

identyfikowania naszej trzody z angielską Large White i tym samym 

w ogóle uniemożliwia jej wyodrębnienie. 
U podstaw ewolucji rasy b. o. leżały niewątpliwie przyczyny gospo” 

darcze. Ale jest rzeczą oczywistą, że wymagała ona wieloletnich i zbio- 

rowych wysiłków hodowlanych. W drugim dziesięcioleciu okresu między- 

wojennego wysiłki te zostały uwieńczone powstaniem rasy wielkiej -bia- 

łej-pomorskiej. W Polsce Ludowej prace hodowlane poprowadzono szyb- 

ciej, wobec konieczności wznowienia eksportu bekonu, świadomiej — 
przez współdziałanie większej liczby hodowców i wreszcie metodycznie] — 
dzięki działalności Zootechnicznych Zakładów Doświadczalnych. 

W mrzekształceniu rasy białej-ostrouchej rolę kierunkową odegrała 
niewątpliwie rasa w. b. a.. Ale nie znaczy to, ażeby ją z nią identyfikować. 
Przede wszystkim możemy stwierdzić, że hodowla rasy w. b. a. w Polsce, 

mimo starej tradycji, nie przyjęła się w takiej mierze, w jakiej można by 
się spodziewać. Utrzymanie jej w typie angielskim nie udawało się i stąd 
wynikała komieczność stałego uciekania się do ciągle powtarzającego 51 
importu materiału oryginalnego. W rezultacie ilościowy stan pogłowia 
w. b. a. kształtował się na niewielkiej wysokości. Dziś możemy stwierdzić, 
że trudności te wynikały z nieuznawania przez przedwojenną polska 200° 

technikę, hołdującą genetyce formalnej, kształtującego wpływu środowis- 
ka. Wyjątek stanowią poglądy Moczarskiego, które jednak były ostro 
zwalczane. z 

Właściwe podejście do spraw hodowlanych możemy obserwować 

w wielu krajach europejskich. W ZSRR dla świni angielskiej, hodowanej 
tam równie dawno jak u nas, przyjmuje się nazwa „wielka-biała-radziec-
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ka' (Kudriawcew). Z mieszańców zawierających 34 krwi w. b. a. wypro- 
wadzono rasę ukraińską-białą-stepową. Simon, stosując krzyżowanie wy- 
pierające do pokolenia F; (7/s krwi), wyprowadza rasę północno-syberyj- 
ską. Mimo tak poważnego korzystania z rasy w. b. a. wcale nie uważa się 
za konieczne uznać wyprowadzone rasy za rasę angielską. Czesi, korzy- 
stając z niemieckiej-białej-szlachetnej i w. b. a. wyprowadzili własną rasę 
pod nazwą czeskiej-uszlachetnionej-krajowej i nadal, stosownie do swego 
uznania, z ras tych korzystają. Podobnie Niemcy, uciekając się do wydat- 
nej pomocy ras angielskich, wyprowadzili swą najpopularniejszą rasę nie- 
miecką-białą-szlachetną. Wszystkie te kraje, wyliczone dla przykładu, ko- 
rzystają z materiału obcego i kształtują własne pogłowie szlachetne w peł- 
nym dostosowaniu do własnego środowiska. I dlatego słusznie w nazwach 
ras podkreślają narodowy charakter swych dorobków hodowlanych. 

W Polsce Ludowej z zadowoleniem stwierdzić możemy wyraźne oży- 
wienie myśli tworzenia ras krajowych. Praca prof. M. Czaji zostaje uwień- 
czona wytworzeniem „polskiej owcy górskiej". Dojrzewa myśl stworzenia 
„polskiego merynosa' i „polskiej-długowełnistej-krajowej*. Obserwuje- 
my powstawanie ognisk polskich ras koni. Prof. St. Alexandrowicz inicju- 
je prace nad świnią prymitywną. Rasa puławska cieszy się poparciem 
i ożywiomą pracą hodowlaną. Jedynie proces uznania polskiej szlachetnej 
świni białej przebiega zadziwiająco opornie, mimo że jest on może naj- 
bardziej dojrzały. 

Zaproponowana nazwa „wielka-biała-polska* wydaje się najodjpo_ 
wiedniejsza, gdyż jasno charakteryzuje naszą trzodę. Określenie „wielka 
informuje automatycznie o jej mięsnym typie użytkowym. Wszystkie bo- 
wiem wielkie rasy szlachetne należą do tego typu. Połączenie słów „wiel- 
ka-biała'* wskazuje na jej duże pokrewieństwo z w. b. a.. Dalszy przy- 
miotnik „polska” podkreśla jednak jej odrębność i narodowe pochodzenie. 

- Prof. Г. Kielanowski ccenia zastosowanie powyższej nazwy za przed- 
wczesne. Stanowiska tego nie podzielam. Nasuwa się bowiem pytanie, 
kiedy nadejdze właściwy czas uprawniający nas do podkreślenia rodzime- 
go charakteru wyhodowanej rasy? W każdej pracy hodowlanej należy 
z góry sprecyzować wzorzec zwierzęcia, który pragnie się wytworzyć i to 
wzorzec oparty możliwie na żywym przykładzie (Kudriawcew). Lecz to jest 
dopiero początek pracy, która odtąd... nigdy się nie kończy. Wiemy bo- 
wiem, że osiągnięcie zakreślonego „ideału nigdy nie jest możliwe. Poza 
tym sam wzorzec nie jest czymś stałym, a przeciwnie ciągle ulega zmianom 
w zależności od zmieniających się wymagań gospodarczych, A zatem, pra- 
cy hodowlanej nigdy nie można uważać za zakkóńczoną. W talkim razie, 
zawsze mogą się nasuwać wątpliwości, czy rzeczywiście nadszedł już czas 
do uznania prosesu wytworzenia rasy za zakończony. | 

Według mego przekonania uprawnienia te stwarza a) oryginalność 
pracy hodowlanej, b) dostosowanie się zwierząt do środowiska i c) roz- 
mnożenie pogłowia do: wielkości odgrywającej już znaczenie gospodarcze. 
Nie sądzę, by istniały wątpliwości, czy wielka-biała-polska warunkom tym 
odpowiada. Dlatego wierzę, że mimo wszelkie opory, wcześniej czy póź- 
niej wywalczy sobie prawo zaliczenia jej do ras rodzimych. Nie jest to bo- 
wiem ani rasa niemiecka (b. o.), ani angielska (w. b.), a tylko rasa polska. 

Uszlachetnianie naszych zwierząt gospodarskich dopiero wtedy zosta- 
nie oparte o realne podstawy, gdy przestaniemy wreszcie ogram'czać włas_
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ne prace hodowlane do kosztownej i mało owocnej reprodukcji ras impor- 
towanych, gdy rzeczywiście dojrzeje w nas przekonamie o konieczności 
wyhodowania własnych ras szlachetnych. A mamy ku temu wszelkie wa- 
runki. Konieczna jest jednak większa inicjatywa i śmiałość działania, 
większa kolektywność pracy i wreszcie konsekwencja połączona z jak naj- 
większym poszanowaniem własnych osiągnięć. Wówczas dopiero liczyć 
możemy na pełny rozwój ras już wyhodowanych i ich dalsze doskonalenie, 

na ożywioną pracę twórczą — na pełny rozkwit polskiej zootechniki. 
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