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Jeśli chodzi o kraje pochodzenia czo-
łowej piętnastki w polskim rankingu, to 
5 z nich pochodzi z Holandii, 4 z USA, 
po 2 z Francji i Niemiec oraz po 1 z Wiel-
kiej Brytanii i Włoch. Natomiast rozkład 
według krajów pochodzenia w czołowej 
50-tce polskiego rankingu przedstawia 
się następująco: Holandia 14, Francja 12, 
USA 9, Niemcy 7, Dania 2, a po 1 buhaju 
z Wielkiej Brytanii, Włoch, Austrii, Szwe-

cji, Hiszpanii i Czech. Pozostałe mię-
dzynarodowe listy rankingowe buhajów 
znacznie różnią się od listy polskiej. Tylko 
dwa buhaje z naszej listy powtarzają się 
w rankingach innych krajów – są to Wel-
come Garter (lista kanadyjska) i Jockmon 
(o. Jocko Besn, lista niemiecka). 

Ta ostatnia lista zdominowana jest 
przez buhaje pochodzące z hodowli nie-
mieckiej – w czołowej piętnastce jest tylko 

jeden buhaj zagraniczny (O-Man Justi-
ce z USA). Świadczy to o dużej herme-
tyczności niemieckiego rankingu i bardzo 
ograniczonych możliwościach korzysta-
nia z niego przez hodowców z innych 
krajów. 

Ciekawostką rankingu niemieckiego 
jest fakt, że na 15 czołowych buhajów aż  
9 jest synami znanego Jocko Besn`a. Jest 
to sytuacja wyjątkowa i nie powtarzająca 
się w pozostałych przedstawionych ran-
kingach – w Kanadzie żaden z synów Jo-
cko Besn’a nie znalazł się w czołówce, 
a w Wielkiej Brytanii są to tylko dwa bu-
haje: Jobess i Jardin. Poza Niemcami Jo-
cko Besn dobrze zapisał się jako ojciec 
buhajów również w Holandii, gdzie ak-
tualnie najwyżej wyceniony buhaj holen-
derski Delta Paramount (wartość nowego 
indeksu NVI w wycenie sierpniowej  241) 
jest właśnie synem Jocko Besn’a.

Na nową wycenę przyjdzie nam pocze-
kać do początku 2008 r., tak więc wyceny 
sierpniowe pozostaną aktualne do końca 
roku bieżącego. 
 
 Aleksander Osten-Sacken
 Poznań

Delta Vera 3 
– córka 
Canvasa, 
buhaja 
przekazującego 
olbrzymi poten-
cjał 
produkcyjny. 
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