
Go∏´b ie

W po ∏o wie XIX w. go ∏´ bie la -
ho re po cho dzà ce z sub kon ty -

nen tu in dyj skie go, przez An gli´
i Au stri´ do tar ∏y do Eu ro py (La ho re
to sto li ca pro win cji o tej sa mej na -
zwie, znaj du jà ca si´ w Pa ki sta nie).
Pta ki te wy glà dem znacz nie si´ ró˝ -
ni ∏y od wspó∏ cze snych. Obec nie
mo˝ na uznaç, ˝e jest to mi´ dzy na ro -
do wa ra sa go ∏´ bi, a spe cja li stycz ne
zwiàz ki ho dow ców ist nie jà w Niem -
czech, Fran cji, Ho lan dii, w An glii
i Sta nach Zjed no czo nych. Za ∏o ̋ o ny
w Niem czech w 1911 r. spe cjal ny
zwià zek ho dow ców go ∏´ bi ra sy la ho -
re usta li∏ pierw szy wzo rzec tych pta -
ków, któ ry w du ̋ ej mie rze jest ak tu -
al ny do dzi. 

Zmia ny, ja kie na stà pi ∏y od tam te go
okre su, to przede wszyst kim zwi´k sze -
nie roz mia rów tych pta ków. Jesz cze
krót ko po woj nie la ho re za li cza ne by -
∏y do gru py go ∏´ bi barw nych, a nie jak
dziÊ – do ufor mo wa nych. Zmia nie
ule g∏o rów nie˝ upie rze nie nóg.
Na sta rych zdj´ ciach, jesz cze
sprzed II woj ny Êwia to wej, mo˝ na za -
uwa ̋ yç, ˝e by ∏o bar dzo de li kat ne.
Obec nie la ho re po sia da jà upie rze nie
∏ap cia te, Êred nie, zwar te, g´ ste, mo˝ li -
wie za mkni´ te z wy raê nie wi docz ny mi
s´ pi mi pió ra mi. Na stà pi ∏a rów nie˝
bar dzo znacz na zmia na ko lo ry sty ki.
Osob ni ki od mia ny czar nej, ˝ó∏ tej
i czer wo nej po sia da ∏y kie dyÊ znacz nie
mniej in ten syw ne bar wy ni˝ pta ki spo -
ty ka ne te raz na wy sta wach.

Czy jest to go ∏àb dla po czàt ku jà -
cych? Bez wàt pie nia to bar dzo atrak -
cyj na ra sa go ∏´ bi, któ ra zna la z∏a wie -
lu mi ∏o Êni ków na ca ∏ym Êwie cie. Bar -
dzo do brze od cho wu jà swo je po tom -
stwo, cz´ sto przy gar nia jàc na wet nie
swo je pi skl´ ta. Sà ∏a god ne, uf ne i ma -
∏o agre syw ne w sto sun ku do sie bie.
Mo˝ na je trzy maç w wo lie rach
i na wol no Êci. Nie któ rzy ho dow cy do -
∏à cza jà je rów nie˝ do sta da go ∏´ bi wy -
so ko lot nych. Ist nie je jed nak wie le
trud no Êci w ho dow li, któ re trze ba po -

ko naç. Przede wszyst kim
ce chy ra so we, jak ry su -
nek i in ten syw noÊç ubar -
wie nia spra wia jà naj wi´ -
cej k∏o po tu. Je dy ny
w swo im ro dza ju wzór
la ho re na da je im nie zwy -
kle atrak cyj ny i fa scy nu -
jà cy wy glàd. Barw -
na cz´Êç upie rze nia, po -
pu lar nie na zy wa -
na p∏asz czem, za czy -
na si´ u na sa dy czo -
∏a i cià gnie si´ po przez
szy j´ i po krywy skrzy de∏
a˝ w g∏àb grzbie tu. Ry su -
nek ten nie jest trwa le prze ka zy wa ny
z ro dzi ców na po tom stwo. Po czàt ku -
jà cy nie mu si roz po czy naç ho dow li
od wy so ko oce nia nych go ∏´ bi, gdy˝
nie za wsze gwa ran tu jà one suk ces,
na to miast po wi nien na by waç pta ki
od god nych za ufa nia ho dow ców, na -
wet wów czas, gdy po kry wa jà cy je
wzór wy ka zu je drob ne nie do sko na ∏o -
Êci. Na ogó∏ po cho dzà one od do -
brych, prze ka zu jà cych za wsze te sa me
ce chy ro dzi ców. 

Go ∏´ bie, któ re spe∏ nia jà nie mal
wszyst kie wy mo gi spo ty ka ne sà doÊç

rzad ko i w∏a Êci cie le nie ch´t nie 
z nich re zy gnu jà. Prze strze ga jàc zaÊ
za sad pie l´ gna cji i do k∏ad nie pro wa -
dzàc ksi´ gi ho dow la ne na wet po czàt -
ku jà cy ho dow ca doÊç szyb ko osià gnie
pierw sze suk ce sy.

Ce chy ra so wo Êci
Wy glàd ogól ny

La ho re za li cza ne sà do gru py go ∏´ -
bi ufor mo wa nych. Sà du ̋ e i sil ne. Nie
po win ny jed nak byç ani za d∏u gie, ani
za krót kie. Po szcze gól ne par tie cia -
∏a mu szà har mo ni zo waç ze so bà. Po -
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sta wa cia ∏a jest pra wie po zio ma z lek -
ko opa da jà cym grzbie tem. PierÊ sze -
ro ka, wy raê nie wy sta jà ca przed zgi´ -
ciem skrzy de∏.

Upie rze nie nóg
Obo wià zu jà cy wzo rzec nie pre cy zu -

je wy ma ga nej d∏u go Êci ∏ap ci. Naj wa˝ -
niej sze jest, aby pió ra za s∏a nia ∏y pal ce
i har mo ni zo wa ∏y z resz tà cia ∏a. Wzo -
rzec okre Êla ∏ap cie ja ko Êred niej d∏u -
go Êci, g´ ste i mo˝ li wie za mkni´ te. Do -
brze roz wi ni´ te s´ pie pió ra. Ko lor
∏ap ci za wsze bia ∏y.

Wy glàd g∏o wy
Âred niej d∏u go Êci, sil na, lecz nie

nad mier nie gru ba szy ja po win na prze -
cho dziç w du ̋ à, sze ro kà g∏o w´. Czo -
∏o mo˝ li wie stro mo wy skle pio ne,
wierz cho ∏ek g∏o wy Êcià gni´ ty, jed nak
bez p∏y ty. W ˝ad nym wy pad ku kszta∏t
g∏o wy nie mo ̋ e byç okrà g∏y. Dziób
Êred niej d∏u go Êci, sil ny. Ko lor dzio ba
na dal jest kwe stià dys ku syj nà. Je go

bar wa po win na byç jak naj bar dziej
jed no li ta i ja sna. Je dy nie 
u m∏o dych pta ków, nie za le˝ nie od od -
mia ny barw nej, do pusz cza si´ ciem ny
na lot na wo sków kach no so wych. Na -
lot ten nie po wi nien prze cho dziç
na dziób, a za ni ka z re gu ∏y w dru gim
ro ku ˝y cia. Oczy du ̋ e, ko lo ru ciem ne -
go. Brew wà ska, jed no rz´ do wa, ko lo -
ru czer wo ne go.

Wzór ubar wie nia (ry su nek)
Barw na cz´Êç upie rze nia za czy -

na si´ u na sa dy czo ∏a i cià gnie si´ po -
przez g∏o w´, szy j´, skrzy d∏a do mniej
wi´ cej po ∏o wy grzbie tu.

Gar d∏o, przed nia cz´Êç szyi, pier,
brzuch jak i pió ra na no gach, ogon 
i dol na cz´Êç grzbie tu sà bia ∏e. Po mi´ -
dzy bar wà g∏o wy i ry sun kiem szyi
i oczu mu si prze bie gaç bia ∏y pas w ta -
ki spo sób, ˝e oko mu si znaj do waç si´
w bia ∏ym po lu. Bia ∏a ob wód ka
nad okiem nie po win na byç za sze ro -
ka. Wy star czy, gdy da si´ jà bez tru du
za uwa ̋ yç. Go ∏´ bie ob da rzo ne ta kà
ob wód kà ma jà zwy kle sze ro ki pa sek
czo ∏o wy i na le ̋ à do naj bar dziej war to -
Êcio wych pta ków w ho dow li.

Ro dza je ko lo rów
Uzna wa ne sà od mia ny czar ne,

srebr ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, nie bie skie
z czar ny mi pa sa mi lub bez nich, bla -
do nie bie skie, bla do ̋ ó∏ te, bla do czer -
wo ne, nie bie sko p∏o we z ciem ny mi
pa sa mi, nie bie skie gro cho we, nie bie -
sko p∏o we gro cho we i mar mur ko we.

Spo Êród wy ̋ ej wy mie nio nych od mian
naj bar dziej roz po wszech nio ne sà
osob ni ki czar ne, ˝ó∏ te, czer wo ne 
i srebr ne.

Za po wa˝ nà wa d´ u czer wo nych 
i ˝ó∏ tych od mian uzna je si´ zbyt s∏a bo
ubar wio ne skrzy d∏a. Na le ̋ y pa mi´ taç,
˝e zw∏asz cza u czer wo nych i ˝ó∏ tych
osob ni ków pió ra p∏o wie jà pod wp∏y -
wem s∏oƒ ca, co wi daç do pie ro 
w chwi li, gdy ptak roz po Êcie ra skrzy -
d∏a. Nie po win no si´ te go w ˝ad nym
wy pad ku trak to waç ja ko wa d´.

U od mian srebr nych i nie bie skich
go ∏´ bi ce ma jà nie co ciem niej szà bar -
w´ od sam ców. Sà to uwa run ko wa nia
ge ne tycz ne.

Du ̋ e b∏´ dy, któ re eli mi nu jà go ∏´ bie 
z da nej ho dow li:
• z∏a bu do wa cia ∏a, s∏a by, d∏u gi i wà -

ski kor pus,
• nie w∏a Êci wa po sta wa,
• mniej lub wi´ cej ni˝ 12 ste ró wek 

w ogo nie,
• bia ∏e pió ra nad wo sków kà no so wà, 
• ko sma te pió ra na skrzy d∏ach lub

szorst kie upie rze nie na szyi,
• z∏y ry su nek ubar wie nia, bia ∏e lot ki

i ko lo ro we ste rów ki,
• zbyt de li kat ne opie rze nie nóg,
• ciem ny dziób,
• opusz czo ne skrzy d∏a.

An to ni Âwiec ki
Opra co wa no na pod sta wie
„Geflügel Bürse”
Fot. A. Kru sze wicz
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