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Wstęp

Przesłanką do stworzenia niniejszego opracowania były tegoroczne obchody stulecia ho-
dowli koni arabskich w niepodległej Polsce oraz setna rocznica utworzenia działu arab-
skiego w państwowej stadninie koni w Janowie Podlaskim.

Polskie konie arabskie tworzą jedną z najstarszych i najważniejszych populacji koni tej 
rasy na świecie. Pierwszą stadniną opisaną w źródłach historycznych była Szamrajówka 
w majątku Biała Cerkiew, założona w 1778 roku, a pierwszym przodkiem spośród koni 
odnotowanych w rodowodach współczesnych polskich arabów był ogier Gniady, spro-
wadzony do stadniny Sławuta z Wiednia w 1793 roku. Hodowlany materiał założycielski 
w dziewiętnastowiecznych stadninach pochodził z różnych źródeł. Stada mateczne w Bia-
łej Cerkwi i Sławucie składały się z lokalnych klaczy wywodzących się od orientalnych 
przodków. Wśród nich były założycielki linii żeńskich do dzisiaj czynnych w polskiej ho-
dowli: Szamrajówka, Szweykowska, Ukrainka, Wołoszka oraz Milordka – linia tej ostatniej 
współcześnie obejmuje także reprezentantki genetycznie odrębnej linii przypisywanej 
klaczy Malikarda. Z kolei stadnina Jarczowce swój sukces hodowlany zawdzięczała trzem 
klaczom sprowadzonym w 1845 roku z terenów obecnej Syrii; były to legendarne klacze 
Gazella, Mlecha i Sahara. Wysoką jakość koni arabskich hodowanych w dziewiętnasto-
wiecznej Polsce zapewniał również stały import ogierów z Bliskiego Wschodu. 

Pierwsza wojna światowa i rewolucja październikowa przyczyniły się do niemal cał-
kowitego zniszczenia polskich stadnin. Ze stanu około 500 klaczy stadnych przed 1914 
rokiem ocalały zaledwie 33 klacze. Po wojnie nastąpiła intensywna odbudowa hodowli, 
w której ważną pozycję zajęła państwowa stadnina w Janowie Podlaskim, z działem koni 
czystej krwi arabskiej utworzonym w 1919 roku. Istotną rolę odegrał import koni, w tym 
pustynnej hodowli ogiera Kuhailan Haifi oraz reprezentantek nowych linii żeńskich Roda-
nii, Selmy i Cherify. 

Druga wojna światowa doprowadziła do ponownej dewastacji hodowli. Większość 
stadnin uległa zniszczeniu, a konie zostały zrabowane lub zaginęły. Powojenna hodowla, 
objęta monopolem państwa, rozpoczęła się od 53 klaczy polskiej hodowli oraz 14 klaczy 
hodowli węgierskiej stadniny Babolna, reprezentujących nowe linie Adjuze, Bent-El-Arab, 
Scherife i Semrie. W 1956 roku reaktywowano linie Szamrajówki i Rodanii dzięki importo-
wi reprezentantek tych linii ze stadniny Tiersk (ZSSR). 

Zmiany polityczne w latach 90. umożliwiły intensywny rozwój hodowli prywatnej 
oraz import koni z zagranicy. W 1989 roku na 311 zarejestrowanych klaczy stadnych tylko 
19 znajdowało się w rękach prywatnych. W kolejnych latach odsetek prywatnych klaczy 
rósł w szybkim tempie, osiągając połowę stanu klaczy w 1999 roku, a w 2012 roku liczba 
klaczy w prywatnych stadninach stanowiła już 75% spośród 1061 klaczy zarejestrowa-
nych w księdze stadnej. Wśród klaczy importowanych do 2006 roku znalazły się nie tylko 
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reprezentantki polskich linii żeńskich, w tym przedstawicielka utraconej w 1939 roku linii 
sławuckiej klaczy Gulowata, lecz także klacze z linii Bint El Bahreyn, Em Tayra, Emese, Gha-
zieh, Jellabiet Feysul, Karima, Murana, Samaria, Tiffle, Venus, Warda oraz Yamouna (afilia-
cje klaczy do linii zgodnie z informacjami podanymi w bazie rodowodowej www.janow.
arabians.pl).

Podczas gdy historia polskiej hodowli koni arabskich liczy już niemal 250 lat, to histo-
ria polskiej księgi stadnej koni arabskich sięga zaledwie 1926 roku. Przed 1914 rokiem 
opublikowano jedynie kilka opracowań zawierających cząstkowe dane rodowodowe, 
ponadto w niektórych stadninach prowadzono rejestry hodowlane, lecz ta dokumenta-
cja w znacznym stopniu uległa zniszczeniu w latach 1914–1918. To skłoniło środowisko 
miłośników i hodowców arabów do podjęcia wysiłków w celu wydania oficjalnych ksiąg 
stadnych, obejmujących swoim zasięgiem całą hodowlę koni arabskich w Polsce. W 1922 
roku w czasopiśmie „Jeździec i Hodowca” Bogdan Ziętarski opublikował tekst O potrzebie 
założenia księgi stadnej koni orientalnych i wyścigów. Ożywiona dyskusja, tocząca się na 
łamach tego tygodnika, doprowadziła do opracowania przez Zarząd Stadnin Państwo-
wych projektu przepisów dotyczących prowadzenia księgi. Ostatecznie 1 maja 1924 roku 
zostało wydane Zarządzenie Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w przedmiocie wy-
dawnictwa urzędowego pt. Polska Księga Stadna koni arabskich („Monitor Polski”, nr 108, 
poz. 306); przepisy te zostały zmienione kolejnym zarządzeniem, z 8 października 1926 
roku („Monitor Polski”, nr 241, poz. 678), zawierającym nowe regulacje prawne. Ukoro-
nowaniem działań środowiska było opublikowanie pod koniec 1926 roku przez Towarzy-
stwo Hodowli Konia Arabskiego księgi stadnej pod redakcją dr. Edwarda Skorkowskiego. 
Po wprowadzeniu kolejnych regulacji prawnych w 1931 roku („Monitor Polski”, nr 295, poz. 
390) księga została przeredagowana i wydana drukiem w 1932 roku jako tom I Polskiej 
księgi stadnej koni arabskich czystej krwi (ang. Polish Arabian Stud Book – PASB). Publikacja 
ta zawierała informacje o 105 klaczach i 95 reproduktorach, a także 86 rodowodów ich 
przodków. Tom II, obejmujący lata 1932–1937, ukazał się w 1938 roku, a tom III, w którym 
opisano losy 241 klaczy stadnych i 19 reproduktorów w latach 1938–1947, został wydany 
w 1948 roku. Począwszy od tomu IV, opublikowanego w 1952 roku, w którym przedsta-
wiono dane o 85 klaczach i 11 ogierach czołowych z lat 1948–1951, tomy księgi stadnej 
wydawane były co cztery lub co pięć lat. Ponadto rokrocznie ukazywały się dodatki do 
tomów, których treść składała się na kolejny tom księgi. Ostatni tom księgi stadnej, numer 
XIII, zawierający dane za lata 1987–1991, został opublikowany w 1992 roku. W następ-
nych latach ukazywały się drukiem jedynie coroczne dodatki – od dodatku I do tomu XIII 
z danymi za 1992 rok aż do dodatku I do tomu XV z danymi za 2002 rok. Począwszy od 
dodatku II do tomu XV (PASB XV-2), dodatki są dostępne jedynie w wersji elektronicznej. 

Przy redagowaniu tomów księgi obowiązywał czytelny sposób prezentacji danych 
hodowlanych w formie bloku informacji zamieszczonych pod nazwą każdej z klaczy, opi-
sujących jej karierę stadną od pierwszego krycia. Tej formy prezentowania danych nie są 
w stanie zastąpić ani coroczne dodatki do księgi stadnej, ani też publicznie dostępne in-
ternetowe bazy danych, w których opis kariery hodowlanej klaczy ogranicza się jedynie 
do informacji o odsadzonym potomstwie. Zaniechanie publikacji tomów księgi stanowi 
istotne utrudnienie dla naukowców wykorzystujących w swojej pracy dane rodowodo-
we, może też stanowić duży problem dla hodowców oraz obserwatorów hodowli koni 
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arabskich w Polsce. Własne trudne doświadczenia w pracy z wykorzystaniem rozproszo-
nych danych rodowodowych skłoniły mnie do przygotowania opracowania, które po-
przez zawartość i formę prezentacji treści nawiązuje do tradycji wydawania tomów księgi. 
Publikacja nie ma ambicji zastąpienia oficjalnych wydawnictw Redakcji Ksiąg Stadnych, 
mam jednak nadzieję, że będzie ona cennym źródłem informacji dla hodowców i miłośni-
ków polskich koni arabskich.

Opracowanie obejmuje lata 1992–2006 i swoją zawartością odpowiada trzem kolej-
nym tomom księgi stadnej: XIV, XV i XVI, które nie zostały wydane w formie zwartej, lecz 
jedynie w formie dodatków. Przedstawiono w nim listę klaczy stadnych wraz z danymi 
o ich karierze hodowlanej do 2006 roku, listę reproduktorów – ojców potomstwa urodzo-
nego w latach 1992–2006 oraz listę właścicieli klaczy stadnych. W części dotyczącej klaczy 
stadnych zastosowano ten sam układ treści, jaki obowiązywał, począwszy od tomu I księgi.

Podstawę do niniejszego opracowania stanowiły informacje zawarte w tomie XIII PASB 
oraz w piętnastu dodatkach PASB od numeru XIII-I do numeru XV-5. Skorzystano również 
z informacji opublikowanych w dodatkach za lata 2007–2010 w celu ustalenia dalszych lo-
sów klaczy, których aktywność hodowlana zakończyła się przed 2007 rokiem. Informacje 
o pochodzeniu zagranicznych reproduktorów zostały uzupełnione na podstawie interne-
towych baz danych: www.janow.arabians.pl oraz www.allbreedpedigree.com. Ewidentnie 
wątpliwe lub sprzeczne dane, zauważone w dodatkach, zostały zweryfikowane dzięki róż-
nym źródłom drukowanym i internetowym, w tym wymienionym wyżej bazom danych. 
Opracowanie zawiera informacje dotyczące łącznie 1544 klaczy stadnych, 319 reproduk-
torów i ich 5961 potomków, a także 452 właścicieli klaczy stadnych. 

Iwona Głażewska
Gdynia, 23 maja 2019 roku
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Introduction

The incentive to create this volume was this year’s celebration of the centenary of Arabian 
horse breeding in independent Poland and the one-hundredth anniversary of the forma-
tion of the Arabian horse department at the Janów Podlaski state stud. 

Polish Arabian horses comprise one of the oldest and most important populations of 
this horse breed in the world. The first stud described in historical sources was Szamra-
jówka on the Biała Cerkiew estate, established in 1778, and the oldest ancestor registered 
in the pedigrees of modern Polish Arabian horses was the stallion Gniady, brought to the 
Sławuta stud from Vienna in 1793. The foundation breeding stock in the nineteenth cen-
tury studs was of a different origin. The Biała Cerkiew and Sławuta stocks traced back to 
local mares originating from oriental ancestors. Among them were the founders of dam 
lines still active in Polish breeding: Szamrajówka, Szweykowska, Ukrainka, Wołoszka, and 
Milordka, the line of which now also includes representatives of the genetically distinct 
line attributed to the mare Malikarda. In turn, the Jarczowce stud owed its breeding suc-
cess to the desert-bred mares of Gazella, Mlecha, and Sahara, brought to Poland in 1845 
from the area of present-day Syria. The high quality of Arabian horses bred in nineteenth 
century Poland was also ensured by the constant import of stallions from the Near East.

World War I and the October Revolution resulted in the total destruction of most Polish 
studs. Of the 500 brood mares available before the war, only 33 survived. Extensive recon-
struction of Polish breeding was undertaken after the war, and the Janów Podlaski state 
stud, with its department of purebred Arabian horses created in 1919, assumed an impor-
tant position. The import of horses, including the desert bred stallion Kuhailan Haifi and 
mares representing the new dam lines of Rodania, Selma, and Cherifa played important 
roles. World War II dealt another ruinous blow to Polish breeding. Most of the studs were 
destroyed, and the horses were plundered or went missing. Under state monopoly, post-
war breeding started with 53 Polish-bred mares and 14 mares from Babolna stud, which 
represented the new dam lines of Adjuze, Bent-El-Arab, Scherife, and Semrie. In 1956, the 
Szamrajówka and Rodania lines were revived by importing representatives of these lines 
from the Tersk stud (USSR).

The development of private Arabian horse breeding in Poland and the import of for-
eign horses on a wider scale became possible after the political changes in 1989, when 
only 19 of 311 registered brood mares were in private hands. In subsequent years, the 
percentage of private mares grew rapidly, by 1999 half of the mares were held privately, 
and in 2012 75% of the 1,061 brood mares in Poland were owned privately. The mares 
imported up to 2006 included not only representatives of Polish dam lines but also those 
of Bint El Bahreyn, Em Tayra, Emese, Ghazieh, Jellabiet Feysul, Karima, Murana, Samaria, 
Tiffle, Venus, Warda, and Yamouna, as well as a mare from the Sławuta’s Gulowata line, 
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which was lost in 1939 (the mares’ affiliations to dam lines are based on the database at 
www.janow.arabians.pl).

While the Polish Arabian breeding started almost 250 years ago, the history of the Pol-
ish stud book goes back only to 1926. Only a few works containing partial pedigree data 
were published before 1914. Breeding registers were conducted in some nineteenth cen-
tury studs, but this documentation was largely destroyed during 1914–18. This prompted 
Arabian horse breeders and enthusiasts to make efforts to publish an official stud book 
that covered all Arabian horse breeding in Poland. In 1922, the magazine Jeździec i Ho-
dowca published an article by Bogdan Ziętarski addressing the need to establish a stud 
book of oriental horses and races. After a lively discussion in the magazine, the Board of 
State Studs drafted rules for editing a stud book, and finally, on May 1, 1924, the Regula-
tion of the Minister of Agriculture and State Goods was issued (“Monitor Polski”, no. 108, 
item 306) regarding the publishing of an official publication under the title Polska Księga 
Stadna koni arabskich (Polish Stud Book of Arabian horses). In 1926, the regulations were 
clarified (“Monitor Polski”, no. 241, item 678), and the first stud book, edited by Dr. Ed-
ward Skorkowski, was published by the Arabian Horse Breeding Society in late 1926. After 
publication of subsequent regulations in 1931 (“Monitor Polski”, no. 295, item 390), the 
stud book was rearranged and published in 1932 as Volume I of Polska księga stadna koni 
arab skich czystej krwi (Polish Arabian Stud Book – PASB). The volume contained information 
on 105 brood mares and 95 sires, and 86 pedigrees of their ancestors. Volume II covered 
1932–37, and was published in 1938, while Volume III, which describes the fate of 241 
brood mares and 19 sires in 1938–47, was published in 1948. Starting with Volume IV, 
which includes data on 85 brood mares and 11 sires from 1948–51 and which was pub-
lished in 1952, subsequent volumes of the stud book were issued every four or five years. 
Additionally, supplements to these volumes that contain data that then comprised the 
subsequent volume of the stud book were published annually. The last volume of PASB, 
number XIII, with data for 1987–91, was published in 1992. In subsequent years, only an-
nual supplements were published, from Supplement I to Volume XIII with data for 1992 to 
Supplement I to Volume XV with data for 2002. Starting from Supplement II to Volume XV 
(PASB XV-2), supplements are available only in electronic versions.

Beginning with PASB Volume I, breeding data is presented very clearly as a block of 
information under the name of each brood mare that describes her breeding career from 
her first mating. This way of presenting data cannot be replaced by either annual stud 
book supplements or by publicly-available online databases in which the information 
available on a mare’s breeding career is limited only to weaned descendants. Therefore, 
not publishing stud book volumes creates problems for scientists who use pedigree data 
in their work, and it may also present a great obstacle for breeders and observers of Ara-
bian horse breeding in Poland. The difficulties I encountered when using dispersed pedi-
gree data prompted me to prepare this publication which, through its content and form, 
refers to the tradition of publishing stud book volumes. It is not my ambition in preparing 
this publication to replace official PASB publications, but I do hope that it will be a valu-
able source of information for breeders and fans of Polish Arabian horses.

The publication covers the period from 1992 to 2006, and its content corresponds to 
three subsequent volumes of the stud book: XIV, XV, and XVI, which were not published in 
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cohesive form, but only as supplements. This volume contains a list of brood mares with 
data on their breeding careers until 2006, a list of sires that are fathers of offspring born in 
1992–2006, and a list of brood mare owners. 

The basis for this study was information published in Volume XIII of the PASB and in 
fifteen PASB supplements from number XIII-I to number XV-5. The information published 
in the supplements for 2007–2010 was also used to determine the fates of mares that 
had stopped breeding by 2006. Additionally, the online databases www.janow.arabians.pl 
and www.allbreedpedigree.com were used to complete data on the origin of foreign sires. 
Incorrect or contradictory data noted in the supplements were verified based on various 
printed and internet sources, including the databases mentioned above. 

In total, the study contains information on 1,544 brood mares, 319 sires, 5,961 of their 
offspring, and on 452 brood mare owners.

Iwona Głażewska
Gdynia, May 23, 2019
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Objaśnienia terminów i skrótów / 
Terms and abbreviations

brak danych a lack of data
eksportowana do exported to
hod. hodowca breeder
jałowa barren
kl. klacz mare (filly)
martwy(-wa) stillborn (dead)
niepokryta  niepokryta w poprzednim roku not covered in the previous year
od od klaczy out of a mare
og. ogier stallion (colt)
padł(a) died
po po ogierze by a stallion
pokryta covered
poroniła aborted
przychówek offspring
SA spółka akcyjna public corporation
SK stadnina koni stud farm
SO stado ogierów stallion station
sp. j. spółka jawna general partnership
sp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością limited company
ur. urodzony(-na) born
wcielona do hodowli included to breeding
wyeliminowana z hodowli eliminated from breeding
zgładzony(-na) put down
źrebna  (klacz) źrebna (mare) in foal

Umaszczenie / Coat colours

c. gn. ciemnogniade dark bay
c. kaszt. ciemnokasztanowate dark chestnut
c. s. ciemnosiwe dark grey
gn. gniade bay
j. gn. jasnogniade light bay
j. kaszt. jasnokasztanowate light chestnut
k. kare black
kaszt. kasztanowate chestnut
s. siwe grey
sk. gn. skarogniade seal brown
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Kraj pochodzenia lub eksportu koni / 
Country of horse origin or export 

Australia Australia AU 

Arabia Saudyjska Saudi Arabia SA

Argentyna Argentina AR

Austria Austria AT

Belgia Belgium BE

Brazylia Brazil BR

Czechy Czechia CZ

Dania Denmark DK 

Egipt Egypt EG 

Francja France FR 

Hiszpania Spain ES 

Holandia Netherlands NL 

Irlandia Ireland IE

Izrael Israel IL 

Jordania Jordan JO

Kanada Canada CA 

Katar Qatar QA

Litwa Lithuania LT 

Maroko Morocco MA 

Martynika Martinique MQ

Niemcy Germany DE 

Norwegia Norway NO

Oman Oman OM

Republika Południowej Afryki South Africa RPA

Rosja Russian Federation RU 

Słowacja Slovakia SK

Stany Zjednoczone Ameryki United States of America US/USA

Szwajcaria Switzerland CH 

Szwecja Sweden SE 

Tunezja Tunisia TN

Turcja Turkey TR

Węgry Hungary HU 

Wielka Brytania Great Britain GB 

Włochy Italy IT

Zjednoczone Emiraty Arabskie United Arab Emirates UAE

Związek Radziecki Soviet Union SU



Klacze stadne

Brood mares



Lista klaczy stadnych oraz informacje 
o ich karierze hodowlanej 

Informacje o klaczy stadnej podano w kolejności: umaszczenie, rok urodzenia, ojciec, matka, 
ojciec matki, hodowca.

Informacje o potomstwie podano w kolejności: rok, płeć źrebięcia (lub przyczyna braku 
sukcesu reprodukcyjnego), umaszczenie, nazwa potomka, ojciec, hodowca (lub właściciel 
klaczy stadnej w danym roku).

List of brood mares and data on their breeding career

Brood mare data are given in the following order: coat colour, year of birth, father, mother, 
father of the mother, breeder.

Offspring data are given in the following order: year, sex of a foal (or the reason for the 
lack of reproductive success), coat colour, name of a foal, father, breeder (or owner of the 
brood mare in a given year).
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AARAN 
kaszt., ur. 1993 po Borysław od Aktorka po Embargo, hod. Joanna Grootings     
1998 kl. padła po Batyskaf Zbigniew Górski
1999 kl. s. Arma po Ararat Zbigniew Górski
2000 jałowa po Ecaho Zbigniew Górski
2001 kl. kaszt. Artha po Furiat Zbigniew Górski
2002 kl. gn. Astra po Ganges Zbigniew Górski
2003 niepokryta Zbigniew Górski
2004 poroniła po Etogram Zbigniew Górski
2005 kl. kaszt. Arda po Fryderyk Zbigniew Górski
2006 og. kaszt. Amar po Aslan Zbigniew Górski
2007 po Grafik

ABBA 
s., ur. 1997 po Pesal od Arabella po Fason, hod. SK Białka     
2003 kl. kaszt. Arvena po Emigrant SK Białka
2004 kl. s. Antaja po Ekstern SK Białka
2005 og. zgładzony po Metropolis NA (US) SK Białka
2006 og. s. Abbar po Salar SK Białka
2007 po Ekstern

ABBI 
kaszt., ur. 1998 po Pamir od Aktorka po Embargo, hod. Zbigniew Górski     
2004 og. s. Abej po Tamil Zbigniew Górski
2005 og. kaszt. Albi po Arad Zbigniew Górski
2006 kl. kaszt. Asla po Aslan Zbigniew Górski
2007 po Ganges

ABIGAL 
s., ur. 1999 po Pamir od Abisynia po Borysław, hod. Lech Błaszczyk     
2005 og. s. Ałtaj po Włodarz DAMIS BT
2006 og. s. Akwedukt po Perlik DAMIS BT
2007 po Moshh (DE)

ABISYNIA 
s., ur. 1992 po Borysław od Albania po Gwarny, hod. Lech Błaszczyk     
1998 og. kaszt. Abu-Dhabi po Wojsław Lech Błaszczyk
1999 kl. s. Abigal po Pamir Lech Błaszczyk
2000 og. gn. (s.) Abisyńczyk po Druid Mariusz Świtalski
2001 kl. s. Abisynka po Arbil SK Sowiniec
2002 og. c. gn. Azyl po Wiek SK Sowiniec
2003 kl. s. Atena po Eldon SK Sowiniec
2004 jałowa po Eldon SK Sowiniec
2005 og. s. Aspen po Eldon SK Sowiniec
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2006 poroniła po Eldon SK Sowiniec
2007 po El-Vis

ABRA 
gn., ur. 2000 po Roussestar-Ali (SE) od Adelajda po Eukaliptus, hod. Tadeusz Małkiewicz     
2004 poroniła po Wigor Andrzej Rokicki
2005 kl. gn. Ama po Wigor Andrzej Rokicki
2006 kl. gn. Adma po Pentagram Andrzej Rokicki
2007 po Wigor

ACRA 
kaszt., ur. 1999 po Roussestar-Ali (SE) od Adelajda po Eukaliptus, hod. Tadeusz Małkiewicz     
2004 jałowa po Wigor Andrzej Rokicki
2005 og. gn. Almar po Wigor Andrzej Rokicki
2006 og. gn. Adar po Pentagram Andrzej Rokicki
2007 po Esturion

ACTRESS 
gn., ur. 1992 po Wojak od Aktorka po Embargo, hod. Joanna Grootings     
1996 kl. gn. Attis po Neptun Jerzy i Mirosław Tataruchowie
1997 og. martwy po Neptun Jerzy i Mirosław Tataruchowie
1998 kl. gn. Astrid po Zagon Jerzy i Mirosław Tataruchowie
1999 kl. gn. Asyria po Zagon Jerzy i Mirosław Tataruchowie
2000 niepokryta Jerzy i Mirosław Tataruchowie
2001 kl. gn. Atlanta po Zagon Jerzy i Mirosław Tataruchowie
2002 kl. s. Apolla po Engar Jerzy i Mirosław Tataruchowie

padła w 2002 r.

ADAMANA 
s., ur. 1996 po Batyskaf od Albania po Gwarny, hod. Lech Błaszczyk     
2001 og. s. Adwokat po Wojsław Lech Błaszczyk
2002 og. s. Awinion po Wiliam Lech Błaszczyk
2003 og. s. Adriatyk po Eldon Lech Błaszczyk
2004 kl. s. Adeńka po Espadero Lech Błaszczyk
2005 kl. kaszt. Adamara po Karat (RU) Lech Błaszczyk
2006 og. kaszt. Adamos po Saracen Lech Błaszczyk
2007 po Major

ADELAJDA 
gn., ur. 1989 po Eukaliptus od Aktorka po Embargo, hod. Krystyna Duda     
1993 jałowa po Wojak Krystyna Duda
1994 og. gn. Adel po Wiedeń Krystyna Duda
1995 jałowa po Murat-Nur Krystyna Duda
1996 kl. gn. Ardenia po Murat-Nur Tadeusz Dobczyński
1997 niepokryta Tadeusz Dobczyński




