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Artyku³ przegl¹dowy Review

Od kilku lat w Polsce wzrasta zapotrzebowanie na
us³ugi agroturystyczne, a co za tym idzie � szybko
wzrasta liczba gospodarstw prowadz¹cych tego typu
dzia³alno�æ. Z du¿ym prawdopodobieñstwem mo¿na
przypuszczaæ, ¿e proces ten bêdzie siê nasila³, ponie-
wa¿ znaczna czê�æ niskotowarowych, drobnych gos-
podarstw bêdzie zmuszona do poszukiwania nowych
�róde³ dochodów. Turystykê wiejsk¹ definiuje siê jako
formê wakacyjnego ruchu turystycznego, powodowa-
nego pragnieniem ciszy i spokoju w wiejskim otocze-
niu, z mo¿liwo�ci¹ korzystania z zasobów naturalnych
i dziedzictwa kulturowego danego regionu oraz uczest-
niczenia w ¿yciu wsi. Korzystanie z zasobów natural-
nych to oczywi�cie równie¿ mo¿liwo�æ kontaktu ze
zwierzêtami gospodarskimi. W istniej¹cych gospodar-
stwach agroturystycznych rolnicy, dla urozmaicenia
proponowanej oferty turystycznej, utrzymuj¹ ró¿ne
gatunki zwierz¹t: drób ozdobny, �winki wietnamskie,
kuce, króliki, a nawet strusie, rzadko jednak mo¿na
znale�æ w tych gospodarstwach byd³o. Tradycyjnie
hodowane w Polsce rasy byd³a o dwukierunkowej u¿yt-
kowo�ci wymagaj¹ specjalnych budynków, wysokiej
warto�ci paszy oraz codziennej pracoch³onnej obs³u-
gi. Od oko³o 20 lat w Europie Zachodniej i od niedaw-

na w Polsce mo¿na zauwa¿yæ znaczny wzrost zainte-
resowania alternatywnymi sposobami wykorzystania
prze¿uwaczy m.in. w kszta³towaniu �rodowiska natu-
ralnego. Kraje Europy Zachodniej promuj¹ ekstensyfi-
kacjê rolnictwa i od³ogowanie czê�ci u¿ytków rolnych.
W Polsce na skutek przemian w latach 90. ubieg³ego
wieku równie¿ zwiêkszy³ siê area³ ziem le¿¹cych od³o-
giem. Krajobraz rolniczy wymaga jednak pielêgnacji,
w przeciwnym razie ulega dewastacji. Szczególnie te-
reny turystyczne, aby nie straciæ swojej atrakcyjno�ci,
musz¹ mieæ uporz¹dkowany krajobraz. Dobr¹ tego
metod¹, w której mo¿na liczyæ choæby na zwrot po-
niesionych kosztów, mog³oby byæ utrzymywanie w re-
jonach turystycznych (np. Mazury, rejony podgórskie,
pradoliny rzek) i w gospodarstwach agroturystycznych
atrakcyjnych wizualnie i komponuj¹cych siê malow-
niczo z krajobrazem stad byd³a miêsnego. Do ras ta-
kich nale¿y z ca³¹ pewno�ci¹ szkockie byd³o górskie
� highland.

Szkockie byd³o górskie (Highland Cattle) jest jedn¹
z najstarszych zarejestrowanych ras byd³a. Wzmianki
o niej mo¿na znale�æ w XII-wiecznych �ród³ach pisa-
nych, za� archeologiczne dowody jej istnienia pocho-
dz¹ ju¿ z VI w., co czyni j¹ jedn¹ z najstarszych w no-
wo¿ytnej historii ras byd³a. Oznacza to, ¿e by³a ona
utrzymywana w czasach, kiedy rasa shorthorn, uwa-
¿ana za bardzo star¹, nie by³a jeszcze znana. Pierwsza
ksiêga hodowlana zosta³a za³o¿ona w 1884 r., a opub-
likowana w 1885 r. (5).
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Byd³o tej rasy hodowane by³o od wieków na tere-
nach górskich Szkocji. Pocz¹tkowo wyró¿niano dwie
odmiany: mniejsz¹ i zazwyczaj czarno umaszczon¹
Kyloe, która wystêpowa³a na wyspach zachodniego
wybrze¿a Szkocji i wiêksz¹, o czerwonawym umasz-
czeniu, utrzymywan¹ na stokach górskich. Z up³ywem
czasu ró¿nice miêdzy nimi uleg³y zatarciu, prowadz¹c
do zaniechania wyró¿niania odmian. Ekstremalnie
trudnym warunkom ¿ycia towarzyszy³ proces adapta-
cji i naturalnej selekcji zwierz¹t, w wyniku którego
w populacji pozosta³y osobniki najsilniejsze i najbar-
dziej ¿ywotne. Tylko takie zwierzêta mog³y przetrwaæ
okresy braku po¿ywienia, opieraæ siê chorobom oraz
rozmna¿aæ siê i odchowywaæ cielêta w trudnych wa-
runkach surowego klimatu górskiego (5-7).

Wspó³czesna rasa highland to d³ugow³ose byd³o
ma³ego kalibru u¿ytkowane jednostronnie w kierunku
miêsnym. Posiada umaszczenie bardzo zró¿nicowa-
ne, zazwyczaj od jasnobr¹zowego przez czerwone do
czarnego, ale zdarzaj¹ siê równie¿ zwierzêta o umasz-
czeniu bia³ym i srebrnym (¿adne umaszczenie nie jest
dominuj¹ce genetycznie). Krowy cechuje �rednia masa
cia³a 400-450 kg i wysoko�æ w k³êbie 105 cm, buhaje
625 kg m.c., a wysoko�æ w k³êbie 120-130 cm. Po-
dobnie jak przed wiekami w rodzinnej Szkocji, w za-
le¿no�ci od warunków �rodowiskowych zwierzêta
bardzo ró¿ni¹ siê wyrostowo�ci¹. W chowie fermo-
wym, po wyeliminowaniu wp³ywu ostrego klimatu
i bardzo ekstensywnego ¿ywienia, doros³e buhaje uzy-
skuj¹ masê ok. 800 kg, a krowy 500 kg. Przy inten-
sywnym ¿ywieniu opasy mog¹ osi¹gaæ masê 450 kg
w wieku ok. 14 miesiêcy, ale z regu³y opasane s¹ mniej
intensywnie (z wykorzystaniem pastwiska) do wieku
2 lat (2-4).

Pod koniec XIX w. hodowcy byd³a z zachodu Sta-
nów Zjednoczonych oraz Kanady docenili naturalne
walory tej rasy i zaczêli importowaæ j¹ w celu doskona-
lenia swoich stad. Sukces, jaki odnios³a w pó³nocno-
amerykañskiej hodowli byd³a miêsnego, zaowocowa³
wzrostem zainteresowania t¹ ras¹ w innych czê�ciach
�wiata. Zaczêto eksportowaæ zwierzêta i embriony
do Australii, Nowej Zelandii, Danii, Niemiec, a nawet
do Szkocji. Obecnie byd³o tej rasy wystêpuje w ca³ej
Ameryce Pó³nocnej i Po³udniowej, Europie i Austra-
lii (2). Mimo du¿ego zasiêgu terytorialnego populacja
tej rasy jest niewielka, lecz wykazuje znaczny wzrost
w ostatnich latach. Dane pochodz¹ce z dzia³aj¹cego
w ramach FAO Domestic Animal Diversity � Infor-
mation System (http://dad.fao.org) szacuj¹ �wiatow¹
populacjê byd³a rasy highland na ok. 28 tys. osobni-
ków znajduj¹cych siê w 16 krajach (1). Pierwsze kro-
wy tej rasy (7 szt.) zosta³y objête ocen¹ u¿ytkowo�ci
miêsnej przez PZPBM w 2006 r. Obecnie populacja
aktywna krów rasy highlander w Polsce wynosi ok.
150 szt. Znacznie wy¿sza jest natomiast populacja
masowa byd³a tej rasy w Polsce. Zgodnie z informa-
cjami pochodz¹cymi Systemu Identyfikacji i Rejestra-
cji Zwierz¹t, liczebno�æ krów rasy szkockiej górskiej

szacowana jest na ponad 1000 szt., a buhajów na 61
szt. Szczegó³owe informacje dotycz¹ce populacji byd-
³a tej rasy w poszczególnych krajach przedstawiono
w tab. 1.

Zwierzêta rasy highland nie maj¹ wysokich wy-
magañ odno�nie do pomieszczeñ i ¿ywienia. Nawet
w ostrym klimacie mog¹ byæ utrzymywane przez ca³y
rok na powietrzu. Utrzymuj¹ bardzo dobr¹ kondycjê
i zdrowie w warunkach ekstensywnego ¿ywienia. Wy-
trzymuj¹ surowe warunki �rodowiskowe, w których
inne rasy byd³a nie mia³yby szans przetrwania. �nieg
i bardzo niskie temperatury nie s¹ dla nich ¿adnym
utrudnieniem, poniewa¿ w ich okrywie w³osowej
wystêpuj¹ dwie warstwy: zewnêtrzna � sk³adaj¹ca siê
z d³ugich i grubych w³osów, która os³ania przed �nie-
giem i wiatrem w czasie zimy i wewnêtrzna � miêkka
i puszysta, która chroni cia³o przed utrat¹ ciep³a (8).
Tak obdarzone przez naturê zwierzêta doskonale za-
klimatyzowa³y siê w pó³nocnych krainach, takich jak
Alaska czy kraje skandynawskie. Pobieranie paszy nie
zmniejsza siê nawet w temperaturze minus 28°C, pod-
czas gdy zwierzêta innych ras mniej jedz¹ przy niskich
temperaturach. Dziêki swoim wyj¹tkowym zdolno�-
ciom przystosowawczym, zaadaptowa³y siê równie¿
w warunkach gor¹cego klimatu Teksasu i Georgii.

Ubogie pastwiska i niedostêpne tereny s¹ dla tej rasy
naturalnym �rodowiskiem. Zwyk³o siê mówiæ, ¿e zwie-
rzêta tej rasy zjedz¹ to, czego inne nie wziê³yby do
pyska. Nie tylko �wietnie wykorzystuj¹ pastwiska, ale
równie¿ z du¿¹ szybko�ci¹ i efektywno�ci¹ �czyszcz¹�
zaro�la i g¹szcze.

Rasa ta charakteryzuje siê bardzo dobr¹ p³odno�ci¹
i du¿¹ ³atwo�ci¹ ocieleñ. Rodz¹ce siê cielêta wa¿¹
25-32 kg. Krowy ciel¹ siê na pastwiskach bez pomo-
cy, a porodów nie utrudniaj¹ nawet zimowe warunki

jarK ijcalupopæ�onbezciL wórkabzciL

ailartsuA 1 412 *

yhcezC 0052 0521

ainotsE 1 001 11 79

aidnaldniF 0005 1291

aidnaloH 1 054 1 003

ainewo³S 1461 1 516

ajcewzS 0001 *

ainatyrBakleiW 3613 3613

enozcondejZynatS 9451 1401

ycmeiN 0713 5872

aigewroN 8062 1 487

airtsuA 5931 5931

aksloP ** **7492 1** **651

Tab. 1. Populacja byd³a rasy highlander w ró¿nych krajach
na �wiecie (2011 r.)

Obja�nienia: * � brak informacji, ** � dane z 2010 r. �ród³o:
http://dad.fao.org
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i temperatury poni¿ej minus 20°C. Matki wyró¿niaj¹
siê du¿¹ opiekuñczo�ci¹. Ich mleko zawiera du¿o t³usz-
czu, co zapewnia dobr¹ ¿ywotno�æ i stabilne przy-
rosty ciel¹t w okresie wychowu. W odró¿nieniu od
wielu innych ras miêsnych krowy highland maj¹ pra-
wid³owo zbudowane wymiona z ma³ymi strzykami (8).

Jest to rasa d³ugowieczna. Czêsto 20-letnie krowy
s¹ jeszcze u¿ytkowane rozp³odowo. Dla przyk³adu,
na ostatniej wystawie byd³a tej rasy w Australii w�ród
ró¿nych kategorii wiekowych wystawianych zwierz¹t
by³a kategoria � �krowy 21-letnie i starsze�. Zêby
u krów highland ulegaj¹ wolniejszemu �cieraniu ni¿
u innych ras, co zwiêksza ich d³ugowieczno�æ i wyko-
rzystanie pobranej paszy.

Highland jest ras¹ o du¿ej genetycznej odporno�ci
na choroby, nawet te bêd¹ce wynikiem stresu. Przed
chorobami broni¹ tak¿e pewne cechy budowy, np. d³u-
ga grzywa os³aniaj¹ca oczy chroni zwierzêta przed
owadami, w rezultacie czego rzadko wystêpuj¹ u nich
nowotwory oczu czy choroba �ró¿owego oka�.

Mimo d³ugich rogów (skuteczna broñ odstraszaj¹-
ca drapie¿niki) i rzadko spotykanego, na pozór gro�-
nego wygl¹du, zwierzêta tej rasy s¹ bardzo ³agodne
(zarówno krowy, jak i buhaje), ³atwo daj¹ siê oswoiæ
i szybko przyzwyczaj¹ siê do chowu w pomieszcze-
niach. W�ród innych ras byd³a wyró¿niaj¹ siê ponad-
przeciêtn¹ inteligencj¹ (3, 4).

Wspó³czesny konsument wo³owiny poszukuje miêsa
najlepszej jako�ci, coraz chudszego, o ma³ej zawar-
to�ci cholesterolu. Taka jest w³a�nie wo³owina pocho-
dz¹ca od zwierz¹t tej rasy: chuda, marmurkowata, so-
czysta, z bardzo ma³¹ warstw¹ t³uszczu okrywowego
(naturaln¹ izolacj¹ termiczn¹ u tej rasy jest gruba po-
krywa w³osowa, a nie t³uszcz podskórny). Du¿o ruchu
na �wie¿ym powietrzu na naturalnych pastwiskach
bogatych w zio³a procentuje niezwyk³¹ smakowito�ci¹
miêsa (2).

Bez wzglêdu na wielko�æ stada (kilka sztuk czy kil-
kaset) uzyskuje siê produkt najwy¿szej jako�ci przy
minimalnych nak³adach. Od ponad 20 lat byd³o high-
land i mieszañce z jego udzia³em osi¹gaj¹ najwy¿-
sze oceny w swoich klasach na presti¿owej wystawie
w Denver (Colorado). Na Wyspach Brytyjskich wo³o-
wina od zwierz¹t rasy highland uwa¿ana jest za naj-
lepsz¹ i uzyskuje wysokie ceny. Nawet brytyjska
rodzina królewska utrzymuje du¿e stado w Szkocji,
co równie¿ podnosi presti¿ tej rasy, a królowa El¿-
bieta II objê³a honorowy patronat nad Brytyjskim
Zwi¹zkiem Hodowców Byd³a Rasy Highland.

Charakteryzuj¹c byd³o rasy highland nale¿y podkre-
�liæ jego wielk¹ urodê, co mo¿e mieæ niew¹tpliwy
wp³yw na kszta³towanie krajobrazu regionu i co mo¿-
na logicznie po³¹czyæ z bêd¹c¹ bardzo na czasie tema-
tyk¹ agroturystyki. Ró¿nokolorowe, d³ugie ow³osie-
nie i imponuj¹ce rogi (ich rozpiêto�æ mo¿e dochodziæ
nawet do 1,5 m) sprawiaj¹, ¿e zwierzêta tej rasy mog¹
stanowiæ wspania³¹ ozdobê ka¿dego gospodarstwa.
Widok i bezpo�redni kontakt z tymi ³agodnymi zwie-

rzêtami wzbogacaj¹ krajobraz i czyni¹ go bli¿szym
cz³owiekowi. Te zalety szkockiego byd³a górskiego
w po³¹czeniu z ma³ym kalibrem powoduj¹, ¿e coraz
czê�ciej staje siê ono ozdob¹ skwerów miejskich jako
zwierzêta �parkowe�, wzbudzaj¹c zainteresowanie
ludzi i prowadz¹c do bezpo�redniego kontaktu z naj-
piêkniejszymi przedstawicielami Bos taurus, nawet
w mie�cie (8).

Rasa ta wyj¹tkowo nadaje siê do wypasu na tere-
nach marginalnych i aktualnych lub potencjalnych nie-
u¿ytkach, co zapobiega ich zarastaniu i dziczeniu.
Byd³o to cechuje te¿ du¿a tolerancja nie tylko wobec
innych gatunków zwierz¹t gospodarskich (co umo¿li-
wia wypas mieszany), ale równie¿ wobec zwierz¹t
wolno ¿yj¹cych (8).

W polskim programie hodowlanym dla byd³a rasy
highland, realizowanym przez PZHiPBM, celem ho-
dowlanym jest utrzymanie dobrej p³odno�ci, du¿ej ³at-
wo�ci ocieleñ i wysokiej ¿ywotno�ci ciel¹t w okresie
odchowu. Masa cia³a doros³ych krów powinna wyno-
siæ oko³o 400-500 kg, a buhajów doros³ych oko³o 650-
-800 kg. Wysoko�æ w krzy¿u doros³ych buhajów to
oko³o 125 cm, a krów oko³o 105 cm. PZHiPBM okre�-
li³ nastêpuj¹cy wzorzec rasy highland:

� umaszczenie: zró¿nicowane od jasnobr¹zowego
przez czerwone do czarnego, ale zdarzaj¹ siê zwierzê-
ta o umaszczeniu bia³ym i srebrnym. D³ugie, szeroko,
lirowato zagiête rogi, których rozpiêto�æ mo¿e docho-
dziæ do 1,5 m. Podwójna okrywa w³osowa: zewnêtrz-
na (w³osy bardzo d³ugie i grube), wewnêtrzna (w³os
miêkki i puszysty), na g³owie zwisaj¹ca przez oczy
d³ugimi kosmykami. Skóra miêkka i elastyczna;

� budowa: g³owa proporcjonalna do wielko�ci cia³a,
szeroka miêdzy oczami, krótka od oczodo³u do �luza-
wicy z jasnymi, ¿ywymi i spokojnymi oczami, bystrym
spojrzeniem.

Jasno pigmentowana, szeroka �luzawica z rozdêty-
mi nozdrzami. Szeroka i gruba grzywa miêdzy rogami
siêgaj¹ca do �luzawicy. Szczêka równa z ¿uchw¹ (nie
wysuniêta ani nie cofniêta). Rogi u buhajów symetrycz-
ne, mocne i masywne, wysuniête poziomo z g³owy,
lekko skrêcaj¹ce do przodu i ku do³owi. Rogi u krów
wysuniête bardziej lub mniej horyzontalnie poza g³o-
wê i wzniesione. Grzbiet prosty, poziomy od ³opatek
do ogona. Nasada ogona jest ³agodnie wtopiona w cia-
³o, w jednym poziomie z lini¹ grzbietu. Grzbiet do�æ
szeroki, szczególnie miêdzy ³opatkami i wyrostkami
kolczystymi. Bark mocny, p³askie i nie za szerokie ³o-
patki. Klatka piersiowa prosta i dobrze wype³niona,
z mocno wysklepionymi ¿ebrami. Lêd�wie szerokie,
d³ugie, wysklepione powy¿ej wyrostków o�cistych.
Zad kwadratowy i g³êboki. Uda wype³nione i dobrze
rozwiniête, wysklepione od wewn¹trz. Koñczyny
szeroko rozmieszczone, oddzielone od siebie, proste
i mocne z do�æ grub¹ ko�ci¹. Du¿e, mocno zespolone
racice.

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e pomimo nie-
zaprzeczalnych walorów miêsnych, byd³o szkockie
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w warunkach kontynentalnej Europy wykorzystuje siê
g³ównie w gospodarstwach agroturystycznych do pod-
niesienia walorów i pielêgnacji krajobrazu. Obecnie,
w przypadku ogromnego nacisku na bioró¿norodno�æ,
rasa ta powinna znale�æ miejsce w krajobrazie rolni-
czym Polski.
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