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Streszczenie: 
Przeanalizowano dane dotyczące gospodarki pasterskiej na wybranych połoninach w czarno-
horze. Badania dotyczą głównie wypasu bydła i koni, a sporadycznie również owiec. obserwa-
cje wielkości pogłowia i struktury wypasu, a także dotyczące żywienia i zdrowotności zwierząt 
prowadzono sześciokrotnie począwszy od 1999 r. Nie stwierdzono występowania jednolitego 
trendu zmian liczebności zwierząt, natomiast charakterystyczne są zmiany struktury stad. Liczba 
wypasanych krów dojnych niekiedy zmniejsza się, aby w kolejnych latach zwiększyć się kosztem 
bydła opasowego i odwrotnie. Jest to skutkiem coraz bardziej widocznych trudności w znalezie-
niu pracowników, chociaż nie można wykluczyć także wpływu rynku konsumenckiego. Niekie-
dy jest to również wywołane przez lokalne spory gospodarzy z właścicielem danej połoniny.

słowa kluczowe: Huculszczyzna, pasterstwo, badania terenowe

stan wypasu w 2019 r.

Po przyjeździe do łazeszczyny i gościnnym przyjęciu przez miłych gospodarzy 
– Annę, jej córkę Anię z mężem wasylem i synkiem Pawełkiem – wyruszyliśmy o po-
ranku wozem zaprzężonym w dwa wystrojone huculskie koniki. Podwoda ułatwiła 
nam wędrówkę, wwożąc krętymi drogami na strome zbocza kukula ciężkie plecaki. 
Po drodze, w połowie doliny łazeszczyny, natknęliśmy się nad strumieniem na cmen-
tarz z i wojny światowej. Naliczyliśmy około 50 grobów z kamiennymi krzyżami bez 
nazwisk. Na froncie cmentarza kilka lat temu umieszczono drewniany krzyż. 

Na Połoninę kukul dotarliśmy po południu. Po przywitaniu z rodziną pasterzy, 
wspięliśmy się na niedaleki grzbiet, żeby zobaczyć nowy kamienny krzyż na wojen-
nym cmentarzyku, gdzie według informacji sprzed 20 lat, zostali pochowani polegli 
podczas i wojny światowej żołnierze węgierscy (zapewne nie tylko węgrzy). obok 
stały oparte o belki ogrodzenia drewniane krzyże, w tym również pierwszy postawio-
ny przez nas w 1999 roku. Jeszcze do dzisiaj można natknąć się w tutejszych lasach 
i na połoninach na pozostałości okopów obronnych, jamy po fortyfikacjach, gdzie-
niegdzie znajdują się splątane druty kolczaste. Podczas ekshumacji zwłok kilkunastu 
żołnierzy (wg innych informacji zlokalizowano na sąsiednich połoninach szkielety 
około 80 żołnierzy w 2017 r. i 50 w 2018 r.), wykopano również resztki saperek, 
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amunicji, puszek, których część złożono pod krzyżem, aby przypominały o wojnie 
sprzed ponad stu lat. 

Przeszłość miesza się z teraźniejszością. Na Połoninie kukul coraz starsza ro-
dzina tutejszych pasterzy, po odbudowaniu (w ciągu tygodnia, przy pomocy rodziny 
i znajomych) spalonej chaty nadal wypasa bydło i konie. wywiady rozpoczęliśmy, jak 
zawsze, od zliczania pogłowia zwierząt, wypytywania o wydajność mleczną zwierząt, 
żywienie i choroby. w odróżnieniu od poprzednich lat można stwierdzić, że obecne 
zmiany są znaczne, widać spadek pogłowia krów i koni, ponadto na odwiedzonych 
połoninach nie ma owiec i kóz. Z obliczeń „wypadła” także Połonina łabieska, gdzie 
nie odbudowano chaty po pożarze i nie prowadzono w tym roku wypasu.

oto informacje dotyczące zatrudnienia przy wypasie, liczebności i struktury stad 
oraz żywienia zwierząt i ich zdrowotności, zebrane na poszczególnych połoninach:

połonina kukul. w 2019 r. wypasano tu 20 krów dojnych, 13 jałówek, bycz-
ków i cieląt oraz 1 byka, ponadto 5 koni. Prowadzący na kukulu wypas Maria (66 
lat) i Jurij (67 lat) przybyli tu 31 maja, a zjadą do wsi 7 września. Pomaga im młody 
pasterz Jura z łazeszczyny. odwiedzają ich od czasu do czasu dzieci (ośmioro) 
i wnuki (trzynaścioro). czy Maria i Jurij będą tutaj za rok, za pięć lat? Nie mają ra-
czej następców, którzy by chcieli wypasać chudobę, a sił i zdrowia mają coraz mniej. 
Młodzież wyjeżdża w poszukiwaniu pracy do Polski, czech, rosji lub Niemiec. czy 
będą chętni do wypasania zwierząt na połoninach za lat dziesięć czy dwadzieścia? 
ciężka to i monotonna praca, trzeba wstawać skoro świt, pierwszy udój rano, drugi 
po południu. Jeśli na połoninie urodzi się cielak, podaje się kulastrę (siarę) przez 2 dni, 
a krowę trzeba doić trzy razy dziennie. rytm dnia wyznaczają posiłki, robienie sera, 
dodatkowe zajęcia w obejściu, zbieranie grzybów i jagód.

w sierpniu resztki lizawek solnych smętnie leżą w korytach i nie zachęcają 
zwierząt do lizania. Gospodyni daje czasami trochę „kombikornu” z otrąb lub ze-
śrutowanego jęczmienia zmieszanego z kukurydzą, jeśli właściciele bydła przywiozą 
tę paszę z doliny. Zazwyczaj na początku wypasu właściciele krów przywożą 5 kg 
soli i 5 kg „kombikornu” na krowę.

Podstawą żywienia krów i koni jest, oczywiście, zielonka pastwiskowa, wypas 
całodzienny. krowy, byczki i cielęta zamyka się na noc do obór, konie „karpackie” 
(5 sztuk), jeśli nie uciekną, zapędza się do zagród lub krępuje im przednie nogi. 
w czerwcu krowy dawały około 150 litrów mleka dziennie (20 krów – średnia 7,5 
litra), w sierpniu około 100 litrów mleka, czyli średnio 5 litrów od sztuki. Higiena 
doju krów niska, bez zmian. krowy są z łazeszczyny i worochty. Zdarzają się eg-
zemplarze mające 15-16 lat, po 12 wycieleniach. Mira, czyli udój pozwalający wyliczyć 
ilość sera, jaką za cały sezon wypasu otrzymają właściciele krów, odbyła się bez ich 
obecności, wierzą oni rodzinie pasterzy na słowo. Byczki trzyma się w gospodarstwie 
maksymalnie 2 lata i w tym wieku prowadzi do rzeźni. konie swobodnie przemiesz-
czają się po połoninach, czasami zapuszczają się do pobliskich lasów i pasą według 
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swoich potrzeb żywieniowych. każdy koń ma przywiązany na szyi dzwonek, aby 
w razie ucieczki można go było odnaleźć. w chlewiku 2 świnie żywi się zielonką 
i resztkami kuchennymi. Na każdej połoninie jest pies. 

zakukul. Gospodarz bowhar (pasterz krów) przyszedł na połoninę właściwie 
sam ze stadem 1 czerwca, zejdzie 14 września. wypasa 6 krów dojnych, dój dwa razy 
dziennie, wydajność w lipcu i sierpniu 10-15 litrów mleka/dzień. dodatkowo ma 
4 cielęta i 4 konie. Sól w lizawkach. czasami poi krowy serwatką. Sam robi sery. Zbie-
ra i suszy grzyby na sprzedaż. Niekiedy odwiedza go znajoma i pomaga w udoju.

Seredne. dwaj pasterze przyszli tu na początku czerwca, zejdą z połoniny 
7 lub 14 września. Niechętni do rozmowy. wypas 14 krów dojnych ludskych (czyli 
należących do gospodarzy we wsi) i 6 koni ludskych. również i tu produkuje się ser 
dla właścicieli dojnych krów, zgodnie z ustaleniami miry. 

łabieska. Spalona chata, brak wypasu.
ozirna. Brak gospodarzy. Na połoninie pasły się 3 krowy, 1 cielak i 1 koń.
hryhoriwka. wypas prowadzi bowhar roman z pomocą rodziny, rozpoczął 

go 8 czerwca, zejdą 7 września. wypas 24 krów (21 ludskych, 3 własne) w tym 14 
dojnych, a także byk. kryje on krowy i jałówki w okresie rui, czyli można mówić 
o kryciu haremowym. Miry nie było, sera nie produkuje się. Mleko zabierają gospo-
darze z łazeszczyny w każdą sobotę. koni nie ma.

kiernyczkie. Gospodarze przyszli 1 czerwca, zejdą 1 września. wypas 31 sztuk 
bydła, w tym 15 krów dojnych, 3 byczki, 12 jałówek, 1 cielak, 3 konie. udój na miru 
był przeprowadzony, w związku z tym produkuje się ser. około 10 kaczek i ponad 
20 kur. kurczaki sprowadza się m.in. z węgier. Podstawą karmy dla kur we wsi jest 
ziarno i otręby, zmieszane z pociętą zielonką lub sianem , tzw. zamenka. Na połoninie 
dostają one trochę śrutowanego ziarna zbóż i same szukają pokarmu w okolicy. Na 
noc są zamykane w kurniku.

Przy okazji pobytu w Jasini (Jasinia, dawne węg. k�r�smez�) przeprowadzono k�r�smez�) przeprowadzono) przeprowadzono 
wywiad z rejonowym lekarzem weterynarii. Problemy zdrowotne bydła wiążą się 
z porodami, występują także zatrucia po spożyciu przez krowy ciemiężycy białej 
Veratrum album lub różnych gatunków tojadów Aconitum sp., ponadto wzdęcia od 
koniczyny Trifolium sp., sybirka czyli owrzodzenia, czyraki (łac. furunkulus) u krów 
i owiec, łekjoz-lejkoz – rak krwi. inne schorzenia to owrzodzenia strzyków, hnyłeć racic 
u owiec, jaszczur czyli pryszczyca. Skaz czyli wścieklizna u krów, mastitis (zapalenia 
wymion) oraz gruźlica są spotykane rzadko. Przy przychodni weterynaryjnej dzia-
ła mały sklep z lekami i karmą dla zwierząt. Niektórzy pasterze nadal leczą swoje 
zwierzęta starodawnymi metodami, np. smarują chore wymiona krów wodą, w której 
trzymano żabę kumka (prawdopodobnie kumak górski). Stosują też wodę święconą, 
świński tłuszcz (żyr) lub maść z dziegciu (balsam dziegciowy).

Podobnie jak podczas poprzednich badań naszego zespołu odnotowano cieka-
wostki onomastyczne, dotyczące imion (zoonimy) nadawanych huculskim krowom: 
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Bujana, Burionka, Cyhanka, Czornaja, Diuri (byczek), Holubka, Kozula, Kwituli, Lesuna, 
Milka, Murena,Paskuli, Polonenka (ur. na połoninie), Rozena, Wieczerina, Zirka, Zorina 
(urodzona rano), Zuzuli. dla porównania w 2009 r. i 2014 r. zanotowano: Bonda, Bu-
rionka, Cyhanka, Gwiazdula, Holubania, Kalina, Kaliena, Katarina, Lesia, Łesuna, Mariosz-
ka, Marta, Maruśka, Miłka, Muriena, Neronia, Pyszniawa, Romaszka, Róziena, Siwulka, 
Sokolana, Weśnia, Weczerina, Zoriena, Zorka, Zuzula.

dla koni zanotowano imiona: Bruńka (klacz), Bujan, Cigan, Czilo, Lena, Les, Lonia, 
Muci, Picio, Zirka (klacz). w 2009 i 2014 r.: Bejło, Burhan, Cygan, Cyhanka, Czajka, Czilo, 
Deresz, Dub, Elko, Giło, Jurik, Kasztan, Les, Leska, Łesko, Orlik, Pitio. 

od wieków nadawanie imion koniom, krowom, psom czy kotom świadczyło 
o dużym przywiązaniu człowieka - właściciela do swojego żywiciela lub ulubieńca. 
Były i są to wyjątkowe zależności między ludźmi i zwierzętami, występujące na te-
renach wiejskich.

zmiany w latach 1999-2019

Prowadzona od 1999 r. obserwacja gospodarki pasterskiej na wybranych czar-
nohorskich połoninach umożliwia określenie zachodzących tu zmian, a po części 
także wyzwań stojących przed gospodarką górską. Mówimy o sektorze gospodarki, 
który ma bardzo dawną tradycję na Huculszczyźnie. istnieje tam od wieków, swego 
czasu tworzony przez historyczne pasterskie migracje wzdłuż łuku karpat. wraz 
z uzyskaniem przez ukrainę niepodległości pasterstwo na Huculszczyźnie zaczęło 
odbudowywać swój dawny model i potencjał, po okresie funkcjonowania systemu 
kołchozowego. dwadzieścia lat objętych obserwacją w kraju niepodległym od lat 
dwudziestu ośmiu to wiele. Prowadzone przez zespół obserwacje można więc trakto-
wać jako swego rodzaju wyznacznik zmian zachodzących w tym sektorze gospodarki, 
przy czym rozpatrywany przypadek wsi (łazeszczyna) nie stanowi wyjątku, gdyż 
podobne kwestie można napotkać w innych miejscowościach w tej części ukrainy. 

omawianie zmian w gospodarce pasterskiej zacznijmy od stopnia utowarowienia 
produkcji, a więc wytwarzania nadwyżki ponad własne potrzeby danego gospodar-
stwa. w łazeszczynie znajduje się niecałe 1300 gospodarstw. łatwo przeliczyć, ile 
sztuk zwierząt przypada średnio na gospodarstwo, a więc krów i cieląt z około 1000 
sztuk ogółem tu chowanych w 2018 r. oraz owiec z 600 sztuk ogółem (dane od re-
jonowego weterynarza). Przeważa gospodarka samozaopatrzeniowa i tylko niewiele 
zwierząt chowanych na mięso przeznacza się na sprzedaż, na ogół na lokalnym ba-
zarze. w większym natomiast stopniu sprzedaje się na bazarze produkty mleczarskie, 
a więc śmietanę, bryndzę oraz wurdę, czyli mniej wartościowy ser drugiego warzenia. 
w sumie rynek lokalny, praktycznie jedyny jaki dotyczy tutejszych gospodarstw, 
zaspokaja niewielkie potrzeby miejscowe bądź potrzeby klientów przyjeżdżających 
z okolicznych miast. 
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w przypadku wzrostu cen produktów zwierzęcych (jako efekt inflacji) popyt 
na nie spada i zmniejsza się część towarowa produkcji. to może przyczyniać się do 
wystąpienia, w dłuższym okresie, tzw. cyklu zwierzęcego, czyli potrzeby odbudowy 
zmniejszonego pogłowia. Jak twierdzili respondenci, cykliczne wahania pogłowia nie 
są specjalnie spotykane, za to widoczny jest długoletni już spadek pogłowia owiec. 

Mówiąc o wynikach finansowych gospodarki zwierzęcej, należy zwrócić uwagę 
na opłacalność połoninnego wypasu. własne zwierzęta pasterzy wypasane na poło-
ninie to w przypadku krów i koni około 10 % obsady. w pracy Przekształcenia gospo-
darki pasterskiej w ukraińskich Karpatach [Gudowski 2011, s. 32-36] wykazano wysoką 
opłacalność wypasu dla głównego pasterza-przedsiębiorcy, a w mniejszym stopniu 
również dla najemnych pasterzy, zwłaszcza w przypadku wypasu owiec. także wypas 
krów przynosi w warunkach ukraińskich wysoki dochód, o ile produkuje się bryndzę 
i wurdę. Mamy wówczas do czynienia z intensywnym, pracochłonnym kierunkiem 
wypasu. opłacalny jest również wypas koni, który praktycznie nie wymaga pracy, ale 
w niektórych latach potrafił przynosić wyższy dochód z tytułu opłat za korzystanie 
z połoniny niż w przypadku dojnych krów i cieląt. Można przy tym zauważyć reakcję 
rynku na pojawiający się w poszczególnych latach deficyt rąk do pracy, gdyż rośnie 
ekstensywność wypasu (mniej dojnych krów, za to więcej bydła opasowego i koni), 
co skutkuje obniżeniem się produkcji wyrobów mleczarskich.

dane zebrane przez zespół w latach 1999-2019 ilustrują liczebność zwierząt na 
połoninach oraz strukturę stad, co przedstawia poniższa tabela. 

Pogłowie zwierząt na badanych połoninach1

połonina 1999 2009 2011 2013 2014 2019

kiernyczkie

Bydło: – 

owce: 293 
sztuki 

konie: –

Bydło łącznie 
20 sztuk (7 
krów + 13 
cielęta, byczki, 
jałówki) 

konie: 3

Brak danych Brak danych Bydło łącznie 
12 sztuk (8 
krów + 4 
cielęta, byczki, 
jałówki) 

konie: 8

Bydło łącznie 
31 sztuk (15 
krów + 13 cie-
ląt, byczków, 
jałówek + 3 
buhaje) 
konie: 3

Hryhoriwka

Bydło łącznie 
35 sztuk (20 
krów + 15 
jałówek, bycz-
ków i cieląt)

konie: –

Bydło łącznie 
28 sztuk (10 
krów + 18 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: –

Bydło łącznie 
32 sztuki

 

konie: 1

Bydło łącznie 
16 sztuk (9 
krów + 7 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

 konie: 3

Bydło łącznie 
29 sztuk (16 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 4

Bydło łącznie 
25 sztuk (14 
krów + 10 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: - 

1 w badaniach prowadzonych w 1999 r. i 2009 r. uwzględniono także wypas owiec na poło-
ninach w paśmie Świdowca oraz w grzbiecie kostrzycy, które w tym zestawieniu pominięto 
ze względu na zaprzestanie obserwacji w kolejnych latach. 
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Seredne

Bydło łącznie 
20 sztuk (12 
krów + 8 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)
konie: –

Bydło łącznie 
18 sztuk (5 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 2

Bydło łącznie 
30 sztuk (6 
krów + 24 
jałówki, byczki 
i cielęta) 
konie: 2

Bydło łącznie 
31 sztuk (19 
krów + 12 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 13

Bydło łącznie 
20 sztuk (6 
krów + 14 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: 8

Bydło łącznie 
14 sztuk (14 
krów)

konie: 6

ozirna

Bydło łącznie 
10 sztuk (3 
krowy + 7 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
16 sztuk (5 
krów + 11 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
15 krów, jałó-
wek, byczków 
i cieląt) 

konie: 1

Bydło łącznie 
15 sztuk (6 
krów + 9 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)
 konie: 3

Bydło łącznie 
14 sztuk (4 
krowy + 10 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 
konie: –

Bydło łącznie 
4 sztuki (3 
krowy + 1 
cielę) 

konie: 1

kukul

Bydło łącznie 
50 sztuk (26 
krów + 24 
jałówki, byczki 
i cielęta) 

konie: –

Bydło łącznie 
31 sztuk (10 
krów + 21 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 20

Bydło łącznie 
38 Sztuk (18 
krów + 20 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 13

Bydło łącznie 
56 sztuk (29 
krów + 27 
jałówek, bycz-
ków i cieląt)

konie: 11

Bydło łącznie 
55 sztuk (34 
krowy + 21 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 13

Bydło łącznie 
34 sztuki (20 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: 5

łabieska

Bydło łącznie 
19 sztuk (14 
krów + 4 ja-
łówki, byczki 
i cielęta + 1 
buhaj) 
konie: 5

Bydło łącznie 
12 sztuk (6 
krów + 6 jałó-
wek, byczków 
i cieląt) 

konie: 2

Bydło łącznie 
18 krów, jałó-
wek, byczków 
i cieląt

konie: –

Bydło łącznie 
31 sztuk (18 
krów + 13 
jałówek, bycz-
ków i cieląt) 

konie: 8

Bydło łącznie 
17 sztuk (12 
krów + 5 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

konie: 10

Brak wypasu 
(spalone zabu-
dowania)

Zakukul

Bydło łącznie 
68 sztuk (37 
krów + 30 
jałówek, bycz-
ków i cieląt + 
1 buhaj)
konie: –

Bydło: 
– owce: 400 
sztuk 

konie: –

Brak danych Brak danych Bydło łącznie 
20 sztuk (12 
krów + 8 jałó-
wek, byczków 
i cieląt)

konie: 7

Bydło łącznie 
10 sztuk (6 
krów + 4 cie-
lęta)

konie: 4

razem 

bydło łącznie 
202 sztuki 
(112 krów + 
88 jałówek, 
byczków i 
cieląt + 2 
buhaje). 
konie: 5

na kiernycz-
kie w 1999 
r. wypasano 
owce 

bydło łącznie
125 sztuk 
(43 krów + 
82 jałówek, 
byczków i 
cieląt). 

konie: 27

na zakukulu 
w 2009 r. wy-
pasano owce

bydło łącznie 
133 sztuki

konie: 17

brak danych 
dla dwóch 
połonin

bydło łącznie
149 sztuk 
(81 krów + 
68 jałówek, 
byczków i 
cieląt). 

konie: 38

brak danych 
dla dwóch 
połonin 

bydło łącznie 
167 sztuk (92 
krowy + 75 
jałówki, bycz-
ki i cielęta) 

konie: 50

bydło łącznie
118 sztuk (72 
krów + 41 ja-
łówek, bycz-
ków i cieląt + 
5 buhajów)

konie: 19

brak wypasu 
w 2019 r. na 
łabieskiej

Źródło: badania własne. dane dla 2011 r. i 2013 r. zostały zebrane przez Andrzeja ruszczaka

obserwując dane dotyczące pogłowia wypasanych zwierząt, łatwo zauważyć brak 
jednolitego trendu zmian, zwłaszcza że w niektórych latach do wypasu dołączano kro-
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wy z worochty leżącej po dawnej stronie galicyjskiej, a z kolei dwukrotnie pojawił się 
wypas owiec. Natomiast charakterystyczne są zmiany struktury stad. Liczba wypasanych 
krów dojnych w niektórych latach zmniejsza się, aby w kolejnych latach zwiększyć się 
kosztem bydła opasowego i odwrotnie. Jest to skutkiem coraz bardziej widocznych trud-
ności w znalezieniu pracowników, chociaż nie można wykluczyć także wpływu rynku 
konsumenckiego. Niekiedy jest to również wywołane przez lokalne spory gospodarzy 
z właścicielem danej połoniny.

czy gospodarka na połoninach jest wyznacznikiem społecznej i ekonomicznej ran-
gi gospodarki zwierzęcej na Huculszczyźnie? operując danymi wyłącznie dla połonin, 
łatwo o błąd. wypas połoninny trwa 3-4 miesiące, a zatrudnienie na połoninach dotyczy 
nielicznej grupy mieszkańców. Na połoninach kukula w 2019 r. było to zaledwie około 
20 osób (i niewiele więcej w latach poprzednich, jeśli nie liczyć dzieci), podczas gdy liczba 
mieszkańców łazeszczyny przekracza 4000 (dane z wywiadu). wypasano tu 118 sztuk 
bydła i dodatkowo 270 sztuk na połoninach pod Howerlą i Pietrosem oraz w pobliżu 
Przełęczy Jabłoneckiej. łącznie więc wypasano 388 sztuk z około 1000 sztuk ogółem 
w łazeszczynie oraz 18 koni ze 160 ogółem we wsi. Na Połoninie Gropa, na skłonie 
czarnohorskiego Pietrosa, wypasano także 200 sztuk owiec (1/3 pogłowia owiec w ła-
zeszczynie). tak niewielka liczba zwierząt wypasanych na połoninach nie stanowi żadnego 
wyjątku ani szczególnego przypadku. chcąc mieć zapewnione spożycie mleka, a także aby 
odchować młode zwierzęta, należy większość krów dojnych oraz cielęta i jagnięta trzymać 
we wsi, tu zapewniając im paszę. Ponadto pewna część mleka jest wykorzystywana jako 
karma dla świń. Stąd też na połoniny wyprowadza się w sumie nieliczne zwierzęta. tylko 
dwukrotnie w historii miała miejsce inna sytuacja: w XiX w., gdy spekulanci przejmowali 
za długi połoniny i prowadzili na nich rabunkową gospodarkę, oraz w dobie sowieckiej, 
gdy na połoniny zawitały kołchozy i wielokrotnie zwiększono liczbę wypasanych tu 
zwierząt, ze szkodą dla środowiska naturalnego.

Jak zatem widać, gospodarka połoninna stanowi niewielki fragment piramidy, u któ-
rej podstaw znajduje się gospodarka wiejska. w przeszłości, wobec znacznie mniejszej 
liczby ludności dysproporcje te nie były tak ostre. Jednak to, co najważniejsze w życiu spo-
łecznym i gospodarczym znajduje się poniżej połonin, we wsiach. tam Huculi się rodzą, 
tam zdobywają w pocie czoła środki do życia i tam umierają. Nie wyeksponowała tego 
wyczerpująco dawna literatura mówiąca o gospodarce połoninnej. Z całym szacunkiem 
dla talentów jej autorów, przedstawiła ona niekiedy wyimaginowany obraz. Skutkiem tego 
nieświadomie został zafałszowany realny wymiar życia społecznego i gospodarczego, a w 
tym produkcji zwierzęcej, podstawy bytu i przodującej gałęzi miejscowej gospodarki.2

2 Najpełniejszy obraz życia i gospodarki w dawnych wsiach huculskich przedstawiła pod 
koniec XiX w. Szkotka Ménie Muriel dowie, autorka wspomnień A girl in the Karpathians 
oraz niewiele później Stanisław Vincenz w Na wysokiej połoninie.
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wyzwania dla produkcji zwierzęcej i gospodarki pasterskiej

Mówiąc o trudnościach pasterstwa oraz o jego przyszłości, trzeba zwrócić uwagę 
na podstawową obecnie barierę: braku odpowiednich zasobów ludzkich. w przypad-
ku wypasu krów nie zatrudnia się już mejerek, czyli zawodowych dojarek, ani dzieci. 
chętnych kobiet do pracy na połoninie brakuje, dzieci zaś spędzają wakacje w do-
mach rodzinnych, gdzie pomagają w codziennych pracach. wynajmuje się niekiedy 
pasterza, odpowiedzialnego za wypas i dojenie, a nawet za produkcję sera (Połonina 
Seredne w 2019 r.). częściej jednak robią to sami właściciele połonin (w grzbiecie 
kukula, rozciągającym się poza zasięgiem parku narodowego, występuje własność 
prywatna). Są oni dziś o dwadzieścia lat starsi niż w 1999 r., kiedy rozpoczynaliśmy 
nasze badania. ich możliwości dalszej pracy kończą się. czy będą mieli następców? 

w przypadku chowu owiec ich pogłowie w ciągu ostatnich lat spadło na ukrai-
nie dziewięciokrotnie, z około 10 mln sztuk do 1.1 mln.3 Pozostało w kraju niewiele 
ferm wielkoskalowych, wyspecjalizowanych w chowie owiec. chów owiec jest obec-
nie prowadzony głównie przez małe gospodarstwa w warunkach przydomowych. 
Z tych powodów pojawiają się w dyskusjach pomysły powrotu do wielkoskalowej 
i wysokotowarowej gospodarki połoninnej, wyspecjalizowanej jednak w ekstensyw-
nym chowie opasów i jagniąt. w tym kontekście warto przywołać wypowiedź wasyla 
Stefuraka, przewodniczącego Stowarzyszenia owczarzy na ukrainie.4 Jako przyczynę 
zmniejszania się skali produkcji owczarskiej uznał on niestabilność rynku, w tym brak 
wieloletnich umów międzynarodowych, dotyczących eksportu żywych owiec i skór. 
Brakuje krajowego przetwórstwa, na czym korzystają inne kraje, kupując surowiec, 
a następnie sprzedając ukrainie dobra przetworzone (np. Polska wyprawione skóry 
czy chiny przędzę wełnianą wyprodukowaną z ukraińskiego surowca). Ponadto, 
chcąc sprzedawać mięso, trzeba posiadać ubojnie mające międzynarodowe certyfikaty, 
których na ukrainie jest niewiele. Ze swojej strony Stowarzyszenie planuje stworzyć 
ośrodek hodowli wyselekcjonowanych tryków i owiec matek, przy czym partnerem 
w tym projekcie jest strona polska. 

Nie ma wątpliwości, że jeśli docelowa produkcja zwierzęca na terenach górskich 
i podgórskich na ukrainie ma być wysoko opłacalna, powinno się ją prowadzić na 
dużą skalę, choć przy zachowaniu odpowiednich proporcji pogłowia wobec wymo-
gów ochrony środowiska przyrodniczego. Ale to rodzi wiele kwestii, które wydają się 
być trudne do rozwiązania. Przy ekstensywnym kierunku opasowym na dużą skalę 

3 https://meat-inform.com/novyny-pro-miaso/zakon-pro-rozvytok-vivcharstva-mozhut-
ukhvalyty-v-ukraini

4 https://rozvytok.in.ua/4465-vivcharstvo-v-horakh-treba-vidrodyty-lyshe-todi-karpaty-ne-
pobyratymutsia-a-rozvyvatymutsia-vasyl-stefurak
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należy raczej wykluczyć możliwość zimowania zwierząt, bo gdzie je umiejscowić 
w przypadku dużych stad? Na terenach górskich czy poza nimi? Gdzie ponadto orga-
nizować rozród zwierząt? kto będzie podmiotem gospodarczym? Sektor państwowy, 
spółdzielczy czy prywatny wielkoskalowy? 

oprócz ekstensywnego wypasu rozpatrywana jest także organizacja intensyw-
nej gospodarki mleczarskiej, co w praktyce oznacza budowę serowni. Na szczęście, 
ochrona przyrody raczej wyklucza ich wznoszenie w górach na wzór rozwiązań 
szwajcarskich i francuskich, co na terenach górskich dzisiejszej ukrainy próbowano 
eksperymentować przed ii wojną światową. czy jednak surowiec na potrzeby pro-
dukcji sera na duży rynek wewnętrzny, w kraju liczącym blisko 50 mln mieszkańców, 
należy uzyskiwać akurat w górach? Byłoby to wbrew obecnym trendom produkcji 
mleczarskiej w krajach unii europejskiej, w uSA czy Australii. Popyt na te produkty 
ma tendencję malejącą na rzecz drobiarstwa i innych źródeł białka, podobnie jak 
w przypadku skór oraz wełny. wydaje się więc, że idee stworzenia na terenach gór-
skich ukrainy wypasowego eldorado pozostaną wyłącznie w umysłach ich twórców. 
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Пастуше госПодарство Полонин на хребті КуКула. 
сПостереження в 1999-2019 роКах

 
резюме:
Проаналізовано дані, які стосуються пастушого господарства на низці полонин 
у Чорногорі. Дослідження стосуються випасу в основному корів і коней, а фрагментарно 
також й овець. Спостереження за чисельністю поголів’я і структурою випасу, а акож 
кормовою базою та здоров’ям тварин, проводилися шість разів починаючи від 1999 
року. Виявлено, що немає виразної тенденції змін чисельності поголів’я, проте, 
простежуються зміни в структурі стад. Кількість дійних корів в окремі роки зменшувалася, 
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проте, знову зростала в наступні роки і навпаки. Це пояснюється тим, що інколи важко 
знайти працівників для роботи на полонинах протягом літнього сезону, хоча не можна 
відкинути і впливу ринкових відносин. Іноді це також викликано суперечками між 
місцевими господарями та власником даної полонини.
 
Ключові слова: Гуцульщина – пастуше господарство – польові дослідження












