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Koroniarz polski sercaty
opis ra sy

WRA ̊ E NIE OGÓL NE: Go ∏àb
ma ∏y, tu ∏ów krót ki, zwar ty, pierÊ doÊç
sze ro ka, unie sio na do gó ry, po sta wa
pe∏ na wdzi´ ku, stà pa na ko niusz kach
pal ców, o pi´k nym ry sun ku umasz cze -
nia, wy st´ pu je w kil ku ko lo rach, upie -
rze nie ob fi te, do brze przy le ga jà ce
do tu ∏o wia. 

BU DO WA: G∏o wa w kszta∏ cie orze -
cha la sko we go, czo ∏o sze ro kie, umiar -
ko wa nie wy so kie, doÊç stro mo opa da jà -
ce. Cz´Êç czo ∏a, po ty li ca i bo ki g∏o wy za -
okrà glo ne. W par tii czo ∏o wej nie co
szer sza, z pro fi lu nie wy ka zu je jed nak
tzw. wy bi cia czo ∏a, par tia szczy to wa nie
mo ̋ e byç jed nak sp∏asz czo na. G∏o wa
po win na byç ozdo bio na ob fi tà ko ro nà,
od ucha do ucha, za koƒ czo na ro ze ta mi.
Ga∏ ki oczne du ̋ e, wy raê nie na ze wnàtrz
g∏o wy wy sta jà ce, b∏ysz czà ce, ˝y we spoj -
rze nie, t´ czów ki ko lo ru bru nat ne go.
Brew po dwój na, drob no ziar ni sta
i g∏ad ka, ko lo ru ma to wo czer wo ne go.
Dziób mniej ni˝ Êred niej d∏u go Êci, doÊç
gru by, t´ po za koƒ czo ny, sze ro ki u swej
pod sta wy, do brze zwar ty, usta wio ny
pod od po wied nim kà tem, tak aby nie
wy pa cza∏ li nii pro fi lu czo ∏a, ko lor cie li -
sty, wo sków ki drob ne, do brze przy le ga -
jà ce, przy pu dro wa ne na bia ∏o. Szy ja
krót ka, pe∏ na, ∏à czà ca si´ z pier sià i bar -
ka mi bez wi docz nej gra ni cy, kark krót -
ki, sze ro ki, za okrà glo ny. Pod gar dle
wci´ te i za okrà glo ne. PierÊ pe∏ na, do -
brze roz wi ni´ ta, umiar ko wa nie sze ro ka,
wy su ni´ ta nie co do przo du, lek ko unie -
sio na do gó ry. Ple cy krót kie, umiar ko -
wa nie sze ro kie, opa da jà ce uko Ênie
w dó∏ ku ogo no wi. Skrzy d∏a krót kie, do -
brze przy le ga jà ce do tu ∏o wia, swo bod -
nie spo czy wa jà ce lot ka mi na ogo nie,
koƒ ce skrzy de∏ nie si´ ga jà koƒ ca ogo na.
Ogon krót ki, do brze zwar ty, utrzy ma ny
w jed nej li nii z li nià grzbie to wà. No gi
Êred nio ni skie, drob nej bu do wy, sko ki
nie opie rzo ne, czer wo nej bar wy, pa zur ki
ja sne, uda scho wa ne w pió rach pod -
brzu sza, s∏a bo wi docz ne. Upie rze nie
przy le ga jà ce, ob fi te. 

ko lor i ry su nek
Ro dza je ko lo rów: Bia ∏o  -cza rny,

bia ∏o  -cze r wony, bia ∏o  -˝ó ∏ty, bia ∏o  -ni -
eb ieski, bia ∏o  -br un atny. 

Ko lor bia ∏y wy st´ pu je na g∏o wie,
skrzy d∏ach, pod brzu szu i udach. Szy ja,
pier, brzuch, ple cy i ogon sà barw ne.
Li nia roz gra ni cza jà ca ko lor bia ∏y
i barw ny po win na byç wy raê nie za zna -
czo na. Bia ∏y ko lor na g∏o wie si´ ga
do we wn´trz nej pod sta wy ko ro ny, za -
cho dzi oko ∏o 5 mm po ni ̋ ej oka i dzio -
ba. Ko lor barw ny na pier siach i brzu -
chu si´ ga nie mal do ud. Ko lo ro we
„ser ce” na ple cach jak naj mniej sze, nie
mo ̋ e za cho dziç na po kry wy skrzy de∏.
Wszyst kie ko lo ry po win ny byç in ten -
syw ne, jed no li te z po ∏y skiem. 

Wszyst kie od mia ny ko ro nia rzy wy -
ho do wa no w Ma ∏o pol sce, z tym ˝e ko -
ro nia rza ser ca te go i ko ro nia rza koƒ ca -
te go w XIX wie ku, a ko ro nia rza barw -
no ogo nia ste go w la tach 90. XX wie ku.
Mi mo ˝e wszyst kie wy st´ po wa ∏y i wy -
st´ pu jà w jed nym re gio nie – w Ma ∏o -
pol sce, to ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà kil -
ko ma szcze gó ∏a mi. Wy sta wia ne na wy -
sta wach kra jo wych od ro ku 1996. Wy -
mie nia ni naj cz´ Êciej czo ∏o wi ho dow cy
tej ra sy to: Je rzy Adam ski, Ka zi mierz
Miel ni czek, Jó zef Ba ran. 

Ko ro niarz ser ca ty – go ∏àb ten po -
czàt ko wo ho do wa ny by∏ w Ma ∏o pol sce
Wschod niej, S∏o wa cji i na W´ grzech.
Stàd wzi´ ∏a si´ je go pier wot na na zwa
w´ gier ska i pol ska srocz ka bia ∏o g∏o wa.
W XIX wie ku roz gra ni czy ∏y si´ stre fy

ho dow la ne ra sy i ze wzgl´ du na te ren
wy st´ po wa nia no si ∏y one na zw´: „wy -
wro tek ko mor neƒ ski”, „wie deƒ ska gà -
ska”, „lwow ski gan cel”, „kra kow ski ser -
ca ty”, po mi mo i˝ na le ̋ a ∏y do tej sa mej
ra sy. Po cho dze nie tych go ∏´ bi jest
orien tal ne. Przy wie zio ne by ∏y ka ra wa -
na mi ku piec ki mi do Eu ro py, gdzie
w efek cie prac ho dow la nych w po szcze -
gól nych re gio nach Ârod ko wej Eu ro py
po wsta ∏y opi sa ne po wy ̋ ej od mia ny.
Do pro wa dzi ∏o to do wy ∏o nie nia si´
po pew nym cza sie od r´b nych ras. Po -
dzia∏, ja ki na stà pi∏ w ów cze snej Pol sce
na ra s´ kra kow skie go ser ca te go, ho do -
wa ne go w Kra ko wie i na lwow skie go
ganc la, ho do wa ne go we Lwo wie, do -
pro wa dzi∏ do ry wa li za cji tych oÊrod -
ków, ma jà cych na ce lu za cho wa nie re -
gio nal nych upodo baƒ. Po naj trud niej -
szym okre sie w ho dow li obu ras, czy li
po woj nie, z naj mniej szy mi stra ta mi
wy szed∏ kra kow ski ser ca ty, któ ry da∏
po czà tek no wej na zwie „ko ro niarz”
(dla pod kre Êle nia ob fi tej ko ron ki) oraz
„ser ca ty” (od barw ne go ry sun ku ple -
ców). Lwow ski gan cel prak tycz nie wy -
gi nà∏, gdy˝ za in te re so wa nie ma ∏o pol -
skich ho dow ców skie ro wa ne by -
∏o w kie run ku swo je go ra so we go go ∏´ -
bia czy li ko ro nia rza ser ca te go. Obec nie
wy st´ pu je on w ma ∏ej po pu la cji i tyl ko
w Ma ∏o pol sce. 
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Koroniarz polski koƒcaty
opis ra sy

WRA ̊ E NIE OGÓL NE: Bu do wa
drob na, do brze zwar ta, tu ∏ów krót ki
i smu k∏y. W ca ∏o Êci fi gu ra zgrab na,
w du ̋ ej mie rze wp∏y wa na to unie -
sio na i wy su ni´ ta do przo du pier,
lek ko do ty ∏u prze gi´ ta szy ja, dum -
na po sta wa oraz ˝y we i Êmia ∏e spoj -
rze nie. 

BU DO WA: G∏o wa umiar ko wa nie
sze ro ka i krót ka, po bo kach za okrà -
glo na. Li nia pro fi lu g∏o wy sk∏a da si´
z trzech ró˝ nych od cin ków krzy wi zny
(czo ∏o, gó ra i ty∏ g∏o wy), po ∏à czo nych
ze so bà w har mo nij nà ca ∏oÊç. W par -
tii szczy to wej czo ∏a g∏o wa jest naj -
szer sza i lek ko wy pu k∏a. Czo ∏o sze ro -
kie i wy so kie, pa trzàc z przo du
o kszta∏ cie tra pe zu, pa trzàc z bo ku
o li nii krzy wej, doÊç stro mo opa da jà -
cej. Przy po ∏à cze niu z wo sków ka mi
no so wy mi i dzio bem, czo ∏o po win no
byç do brze wy pe∏ nio ne pió ra mi. G∏o -
wa po win na byç obo wiàz ko wo przy -

ozdo bio na ko ro nà. Ko ro na po win -
na byç ob fi ta i za cho dziç po bo kach
g∏o wy, a˝ do otwo rów usznych. Z bo -
ków za koƒ czo na ro ze ta mi, a z ty -
∏u prze cho dzi w g´ stà grzy w´. Ga∏ ki
oczne du ̋ e, na ze wnàtrz wy sta jà ce
i b∏ysz czà ce. Pa trzàc na g∏o w´ z gó ry,
ga∏ ki oczne sà do brze wi docz ne. T́  -
czów ka ko lo ru ciem no  -br à zo wego.
˚y we spoj rze nie. Brew mo˝ li wie po -
dwój na, drob no ziar ni sta, g∏ad ka.
Ko lo ru ma to wo czer wo ne go. Dziób
mniej ni˝ Êred niej d∏u go Êci. Im grub -
szy i szer szy u swej pod sta wy oraz im
bar dziej t´ py na koƒ cu, tym lep szy.
Po wi nien byç wsta wio ny w g∏o w´ nie -
co uko Ênie, nie jest jed nak Êci Êle pod -
po rzàd ko wa ny li nii krzy wi zny czo -
∏a (lek ko uko Êny). Szcz´ ki rów no -
mier nie roz wi ni´ te i do brze zwar te,
ko lo ru cie li ste go. Wo sków ki no so we
drob ne i do brze przy le ga jà ce. Szy ja
krót ka, pe∏ na, okrà g∏a, lecz do ty -
∏u od chy lo na i prze gi´ ta, ∏à czy si´
z pier sià i z bar ka mi bez wi docz nej

gra ni cy. Pod gar dle „wy ci´ te” i ∏ad nie
za okrà glo ne. Kark krót ki i sze ro ki.
PierÊ do brze roz wi ni´ ta, za okrà glo -
na, wy su ni´ ta do przo du, nie za kry ta
ra mio na mi skrzy de∏. Ple cy umiar ko -
wa nie sze ro kie i krót kie, lek ko sko -
Ênie opa da jà ce ku ogo no wi. Skrzy -
d∏a do brze do tu ∏o wia przy le ga jà ce
i scho wa ne, lot ki spo czy wa jà na ogo -
nie, nie si´ ga jà koƒ ca ogo na. Ogon
do brze zwar ty, umiar ko wa nie krót ki.
No gi umiar ko wa nie krót kie, drob nej
bu do wy. Uda scho wa ne w pió rach
pod brzu sza, wi docz ne tyl ko w par tii
przy ko la no wej. Sko ki nie opie rzo ne
ko lo ru kar mi no wo czer wo ne go. Pa -
zur ki ja sne. Upie rze nie przy le ga jà ce,
ob fi te. 

ko lor i ry su nek
Ro dza je ko lo rów: Bia ∏o  -cza rny,

bia ∏o  -cze r wony, bia ∏o  -˝ó ∏ty. 
Za sad ni cze upie rze nie jest barw -

ne, gór na cz´Êç g∏o wy i lot ki pierw -
sze go rz´ du sà bia ∏e. Bar wa po win -
na byç in ten syw na. Ko lor bia ∏y
na g∏o wie si´ ga kà tów dzio ba,
po czym li nia prze bie ga po przez
Êro dek oka i si´ ga do brze gów we -
wn´trz nej stro ny ko ron ki. Bia ∏e lot -
ki pierw sze go rz´ du od 4-8, sztuk
po win ny wy st´ po waç mo˝ li wie
w rów nej ilo Êci w obu skrzy d∏ach
i nie po win ny byç prze ple cio ne
barw ny mi lot ka mi. 

Wy ho do wa ny w Kra ko wie i oko li -
cach w XIX wie ku, spo krew nio ny
z ko ro nia rzem ser ca tym, z któ rym
mia∏ wspól nych przod ków. Hi sto ria
ho dow li te go go ∏´ bia jest Êci Êle zwià -
za na z re gio nem kra kow skim, po nie -
wa˝ tu taj by∏ on uszla chet nia ny. Ko -
ro niarz koƒ ca ty prze trwa∏ do na szych
cza sów i mi mo swo jej uro dy jest ra sà
ho do wa nà tyl ko w tym re gio nie, na to -
miast ma ∏o zna ny w po zo sta ∏ej cz´ Êci
Pol ski. 

Na zwa bie rze si´ z ob fi tej ko ron ki
i bia ∏ych lo tek pierw sze go rz´ du
w skrzy d∏ach go ∏´ bia. Pierw szy opis
te go go ∏´ bia przed sta wi∏ pro fe sor J.
Roz wa dow ski w II po ∏o wie XIX wie -
ku. No si∏ on pier wot nie na zw´ koƒ -
ca ty kra kow ski i ró˝ ni∏ si´ od dzi siej -
szych wi´k szà bu do wà cia ∏a oraz
kszta∏ tem i d∏u go Êcià dzio ba. 
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Koroniarz polski
barwnoogoniasty

opis ra sy
WRA ̊ E NIE OGÓL NE: Go ∏àb ra -

czej Êred niej bu do wy, tu ∏ów krót ki,
zwar ty, uko Ênie no szo ny. Po sta wa
dum na, dziar ska, cho dzi na koƒ cach
pal ców. Upie rze nie zwar te, ob fi te,
do brze przy le ga jà ce do tu ∏o wia. 

BU DO WA: G∏o wa w kszta∏ cie
orze cha la sko we go, nie mo ̋ e byç p∏a -
ska, czo ∏o doÊç sze ro kie nie wy so kie.
Czo ∏o, po ty li ca i bo ki ∏a god nie za -
okrà glo ne, ko ro na ob fi ta, do brze za -
okrà glo na, 

szczyt lek ko unie sio ny, od ucha do
ucha, za koƒ czo na ma ∏y mi ro ze ta mi.
Oczy du ̋ e wy sta jà ce na ze wnàtrz,
b∏ysz czà ce, ko lo ru ciem ne go. Brew
sze ro ka po dwój na, drob no ziar ni sta,
ma to wo czer wo na. Dziób mniej ni˝
Êred niej d∏u go Êci. Sze ro ki u pod sta -
wy, t´ po za koƒ czo ny, do brze zwar ty,
ko lo ru cie li ste go. Wo sków ki ma ∏e,
do brze przy le ga jà ce, bia ∏o przy pu -
dro wa ne. Szy ja krót ka, nie za gru ba,
po sze rza si´ przy po ∏à cze niu z bar -
ka mi. Pod gar dle lek ko wy pe∏ nio ne.
Szy ja g∏ad ka. Rzad ko, ale wy st´ pu je
z ˝a bo tem jak u mew ki i u tych jest
bar dzo wi docz ne pod gar dle tzw. ˝y -
∏a. PierÊ do brze roz wi ni´ ta, sze ro ka,
lek ko wy su ni´ ta do przo du i unie -
sio na do gó ry. Ple cy krót kie, opa da -
jà ce ku ogo no wi. Skrzy d∏a krót kie,
zwar te, do brze przy le ga jà ce do tu ∏o -
wia, spo czy wa jà na ogo nie, nie krzy -
˝u jà ce si´. Ogon krót ki, zwar ty, z∏o -
˝o ny z 12 sze ro kich ste ró wek. No gi
Êred nio ni skie, uda cz´ Êcio wo scho -
wa ne w pió rach pod brzu sza, sko ki
nie opie rzo ne, ko lo ru czer wo ne go,
pa zur ki ja sne. Upie rze nie przy le ga -
jà ce. 

ko lor i ry su nek
Ro dza je ko lo rów: Bia ∏o - czar ny, bia -

∏o - czer wo ny, bia ∏o - ̋ ó∏ ty, bia ∏o - nie bie -
ski, bia ∏o ka wo wy, bia ∏o - bru nat ny. 

Pod sta wo wy ko lor bia ∏y za wy jàt -
kiem ogo na, któ ry jest barw ny, ko lo ry
in ten syw ne i jed no li te. 

Od mia n´ t´ wy ho do wa no sto sun -
ko wo nie daw no, ze skrzy ̋ o wa nia
mew ki sta ro nie miec kiej ze sta rà re -
gio nal nà ra sà pol skà „strza∏ ku sem”,
zwa nym te˝ „szto sem”. Swo jà na zw´
za wdzi´ cza barw ne mu ogo no wi i ob fi -
tej ko ron ce. Pra ce nad utrwa le niem

cech ra so wo Êci trwa ∏y oko ∏o dzie si´ -
ciu lat, a wzo rzec za twier dzo no
w 1993 ro ku. 

Ko ro niarz barw no ogo nia sty jest ra -
sà wy ho do wa nà i utrwa lo nà sto sun ko -
wo nie daw no przez zna ko mi te go ho -
dow c´ Boh da na Ko zia row skie go
z Kra ko wa, któ ry sto so wa∏ kon se -
kwent nà se lek cj´ w ce lu osià gni´ cia
po ̋ à da nych cech ra so wo Êci.

Na podstawie ksià˝ki A. Wegnera
„Polskie go∏´bie rasowe”

Fot. K. Grochowski
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W po przed nim nu me rze „Wo lie ry” opi su jàc go ∏´ bie ra sy mo tyl
war szaw ski nie przed sta wi li Êmy ho dow cy pre zen to wa nych go ∏´ bi.
Za prze ocze nie prze pra sza my i b∏àd na pra wia my. Ho dow cà jest
Ze non ˚o chow ski z Jó ze fo wa.

Redakcja


