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T ur kot bu char ski zo sta∏ wy ho do -
wa ny praw do po dob nie w Per sji,

skàd go Êcin nie za wi ta∏ do azja tyc kiej
cz´ Êci Ro sji, do mia sta Bu cha ra. Ho -
do wa ny tam przez stu le cia otrzy ma∏
na zw´ po cho dzà cà od na zwy mia -
sta – tur kot bu char ski. To pi´k ne
i bar dzo sta re mia sto po ∏o ̋ o ne
na wschód od Mo rza Ka spij skie go
w oko li cy rze ki Amu -da na – obec ny
Uz be ki stan. Tur kot bu char ski jest
naj star szy spo Êród wszyst kich wy st´ -
pu jà cych tur ko tów. Ze wzgl´ du
na je go ma syw noÊç oraz prze pi´k ne
ozdo by z piór i wy trwa ∏e wy da wa nie
dêwi´ ków pod czas to ko wa nia lub na -
wo ∏y wa nie sa mi cy na zy wa my tur ko -
ta niem, go ∏àb ten zo sta∏ ob ra ny kró -

lem wszyst kich od mian tur ko tów.
Do Eu ro py Za chod niej – Niem cy
i An glia – tur ko ty bu char skie zo sta ∏y
przy wie zio ne przez han dla rzy oko -
∏o 1840 r. By ∏y sprze da wa ne bar dzo
dro go i tak np. w Niem czech za pa r´
tur ko tów trze ba by ∏o za p∏a ciç od 200
do 300 ma rek nie miec kich. Go ∏´ bia -
mi ty mi za in te re so wa li si´ po wa˝ nie
ho dow cy z An glii, któ rzy za cz´ li je
mo der ni zo waç i ulep szaç, i obec ny
wy glàd tur ko tów im za wdzi´ cza my.
Jak wie my, z up∏y wem cza su ho dow -
cy z ró˝ nych paƒstw czy kon ty nen tów
ulep sza li go ∏´ bie na swój spo sób.
W ostat nim okre sie An gli cy nie co
po wi´k szy li bu do w´, Ame ry ka nie
nada li no we ko lo ry oraz ry su nek,

któ ry cha rak te ry zu je si´ bia ∏à ro ze tà
na g∏o wie, bia ∏y mi lot ka mi pierw sze -
go rz´ du oraz bia ∏y mi ∏ap cia mi. Ze -
staw tych ko lo rów wraz z ry sun kiem
spo wo do wa∏, ˝e go ∏´ bie te sta ∏y si´
jesz cze pi´k niej sze i bar dziej wy ra zi -
ste. Nie mo˝ na po mi nàç nie miec kich
ho dow ców, któ rzy przy czy ni li si´
do zmia ny ob li cza tur ko tów bu char -
skich. Po dam przy k∏ad: pe wien ho -
dow ca nie miec ki, Eisen sch mit Her -
man, mistrz w ho dow li tur ko tów bu -
char skich, po sta no wi∏ wy ho do waç je
w ko lo rze nie bie skim. Do krzy ̋ o wa -
nia twór cze go wy bra∏ dwu czu be nie -
miec kie w ko lo rze nie bie skim bez
pa sów. Po wie lu la tach otrzy ma∏
z tych krzy ̋ o waƒ w mia r´ do bre tur -
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ko ty bu char skie w ko lo rze nie bie -
skim z pa sa mi oraz bez pa sów (tur -
kot nie bie ski bez pa sów ni gdy nie
wy st´ po wa∏ i jest to pierw szy pro -
dukt nie miec kie go ho dow cy). Tur ko -
ty te by ∏y uwa run ko wa ne ge ne tycz -
nie ja ko ho mo zy go ty. Na st´p nie
ulep sza no t´ od mia n´ barw nà.
Na dzieƒ dzi siej szy sà to go ∏´ bie
o wy bit nych ce chach ra so wo Êci tur -
ko ta bu char skie go w ko lo rach nie -
bie skich z pa sa mi i bez pa sów. 

Dru gim ho dow cà za s∏u gu jà cym
na uzna nie jest Hampp Jo sef ja ko
wie lo let ni ho dow ca tur ko tów bu char -
skich. Jest wiel kim pro fe sjo na li stà,
przy czym do ho dow li do bie ra naj lep -
sze go ∏´ bie ja kie wy st´ pu jà w prio ry -
te to wych ho dow lach na Êwie cie. 

Ho dow la go ∏´ bi pa na Hamp pa
opar ta jest na ge ne tycz nym ma te ria -
le ho dow la nym spro wa dzo nym z An -
glii i Ame ry ki. Znam tych ho dow ców
oso bi Êcie od lat i w zwiàz ku z tym po -
sta no wi ∏em ich od wie dziç, w wi´c 10
li sto pa da 2004 ro ku po je cha ∏em
do Nie miec z∏o ̋ yç im przy ja ciel skà
wi zy t´. Po je cha li ze mnà dwaj moi
ko le dzy z re gio nu lu bel skie go: Ju rek
Jan kow ski i Pio trek Wi dom ski, ho -
dow cy tur ko tów bu char skich. Ja kie
by ∏o zdzi wie nie mo ich ko le gów kie dy
zo ba czy li na w∏a sne oczy tak pi´k ne
i nie spo ty ka ne tur ko ty bu char skie;
trud no jest to opi saç. Na st´p nym za -
sko cze niem by∏ fakt, ˝e ho dow cy nie -
miec cy zgo dzi li si´ od sprze daç kil ka
par go ∏´ bi mo im ko le gom. Wra ca li -
Êmy do Pol ski szcz´ Êli wi wio zàc ze so -
bà bar dzo do bry ma te ria∏ ge ne tycz -
ny. Do tek stu za ∏à czam fo to gra fi´
wy ko na nà w pol skim go ∏´b ni ku,
a czy tel ni cy sa mi oce nià ra so woÊç
tych go ∏´ bi.

Jak ho do waç tur ko ty bu char skie?
Sà to go ∏´ bie ra czej trud ne w ho -

dow li, dla te go cz´ sto wy st´ pu jà ja -
ko ozdo ba w go ∏´b ni kach. Co po wo -
du je t´ trud noÊç? Spe cy ficz na bu -
do wa cia ∏a, a przy tym struk tu ry
z piór jak ro ze ta na g∏o wie, któ ra
ogra ni cza wi dze nie, bar dzo du -
˝e ∏ap cie na no gach po wo du jà
utrud nie nie w cho dze niu oraz d∏u -
gie mi´k kie i luê ne pió ra, któ re
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przy czy nia jà si´ do te go, ˝e go ∏´ bie
te nie ch´t nie fru wa jà. Ho dow la po -
win na byç pro wa dzo na w ob szer -
nych go ∏´b ni kach, przede wszyst kim
cie p∏ych, su chych i czy stych. Pod ∏o -
ga w wi´k szo Êci mu si byç wy ∏o ̋ o -
na gru bo wiór ka mi so sno wy mi spod
ma szy ny -stru gar ki z za k∏a du sto lar -
skie go. Wiór ki za po bie ga jà bru dze -
niu si´ go ∏´ bi. Bud ki l´ go we po win -
ny byç o wy mia rach pod sta -
wy 60x80 cm ze wzgl´ du na ob szer -
ne ∏ap cie. W okre sie l´ go wym
w bud kach sto su je si´ cz´ sto wiór ki
ja ko wy Êció∏ k´, ∏a twiej jest wte dy
utrzy maç czy stoÊç. Po wy sta wach
a przed okre sem l´ go wym, ob ci na -
my ∏ap cie i moc no przy ci na my ro ze -
t´ na g∏o wie. To do ty czy te˝ m∏o -
dych go ∏´ bi, któ re opusz cza jà gniaz -
do. Ze wzgl´ du na struk tu ry ozdob -
ne z piór go ∏´ bie te cz´ sto na zy wa -
ne sà wo lie row ca mi. Dla te go ka˝ dy
go ∏´b nik mu si mieç ob szer nà wo lie -
r´ ze wn´trz nà, ra czej za da szo nà,
z prze zro czy stym da chem, aby go ∏´ -
bie przez ca ∏y rok mo g∏y ko rzy staç
ze Êwie ̋ e go po wie trza i kà pie li s∏o -
necz nych. Wy lot na wo lie r´ usy tu -
owa ny nie co wy ̋ ej ni˝ pod ∏o ga
w go ∏´b ni ku.

Po cho dze nie i ce chy ra so wo Êci 
Po cho dze nie praw do po dob nie

Per sja, a na st´p nie azja tyc ka cz´Êç
Ro sji – mia sto Bu cha ra skàd po -
cho dzi na zwa tych go ∏´ bi tur kot bu -
char ski. Uszla chet nio ny g∏ów nie
w An glii, mo der ni zo wa ny w Ame ry -
ce i Niem czech.

Wra ̋ e nie ogól ne Du ̋ y, d∏u gie
i luê ne pió ra spra wia jà wra ̋ e nie jesz -
cze wi´k sze go, po sta wa po zio ma
z dum nie unie sio nà g∏o wà na bar dzo
gru bej (by czej) szyi, ro ze ta na g∏o wie
bar dzo du ̋ a, z ty ∏u g∏o wy wy st´ pu je
sze ro ka, wy so ka i g´ sta ko ro na, ple cy
sze ro kie p∏a skie, bar dzo du ̋ e ∏ap cie
na no gach.

G∏o wa umiar ko wa nie du ̋ a, p∏a -
ska przy ozdo bio na ro ze tà z piór
d∏u gich wy ra sta jà cych ra dial nie
z Êrod ko wej cz´ Êci g∏o wy. Pió ra ro -
ze ty sà wy wi ni´ te do do ∏u za kry wa -
jàc dziób i oczy, two rzàc coÊ w ro -
dza ju ma ∏e go pa ra so la. W tyl nej
cz´ Êci g∏o wy na szyi umiej sco wio -
na jest ko ro na, któ ra po win na byç
sze ro ka, wy so ka i buj nie roz wi ni´ ta
bez ro ze tek po bo kach.

Oczy du ̋ e ko lo ru per ∏o we go,
u bia ∏ych osob ni ków ciem ne piw ne.

Brew ko lor uza le˝ nio ny jest od bar -

wy upie rze nia od sza rej po przez cie li -
stà do ró ̋ o wej u bia ∏ych osob ni ków.
Jest cien ka de li kat na z jed nà ob wód -
kà.

Dziób Êred niej d∏u go Êci, nie
za gru by, wo sków ka ma ∏a bia ∏a, ko -
lor uza le˝ nio ny jest od bar wy upie -
rze nia od ciem ne go do bia ∏o ró ̋ o -
we go.

Szy ja ni ska, bar dzo gru ba tzw. by -
cza unie sio na dum nie ku gó rze.

PierÊ do brze uwy dat nio na sze ro ka,
do brze za okrà glo na no szo na ni sko.

Ple cy moc ne, sze ro kie w mia r´ p∏a -
skie lek ko opa da jà ce.

Skrzy d∏a d∏u gie, sze ro kie, do brze
przy le ga jà ce lot ki sze ro kie si´ ga jà ce
koƒ ca ogo na spie ra jà ce si´ za wsze
na ste rów kach ogo na.

Ogon umiar ko wa nie d∏u gi, ale nie -
wie le d∏u˝ szy od spo czy wa jà cych
na nim lo tek. Ste rów ki sze ro kie.

No gi krót kie moc no opie rzo ne,
na udach wy ra sta jà s´ pie pió ra, sko ki
opie rzo ne doÊç ob fi te, na pal cach
wy ra sta jà d∏u gie pió ra two rzà ce bar -
dzo du ̋ e ∏ap cie roz k∏a da jà ce si´
od przo du po bok pó∏ ko li Êcie.

Upie rze nie pió ra d∏u gie sze ro kie,
doÊç luê no przy le ga jà ce do cia -
∏a na ple cach, szyi i gór nej par tii
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skrzy de∏ cho rà giew ki piór umiar ko -
wa nie w∏o so wa te.

Wy st´ pu jà ce ko lo ry
Tur ko ty bu char skie wy st´ pu jà we

wszyst kich ko lo rach jed nobarw nych

i ich od cie niach lub od mia nach np.
nie bie ski, ja sno nie bie ski, ciem no nie -
bie ski, nie bie ski na kra pia ny, szy mel,
ty gry so wa ty czy ma zer. Nie wy ma ga
si´, aby ka˝ dy ko lor by∏ in ten syw ny

na to miast zwra ca si´ uwa g´ na wy ra -
zi stoÊç ko lo ru. Pod czas oce ny tur ko ta
ko lor nie jest de cy du jà cym atry bu -
tem, gdy˝ nie jest to ra sa go ∏´ bi barw -
nych a o je go ra so wo Êci de cy du je bu -
do wa i struk tu ry ozdob ne z piór.

Ko lo ry i ry su nek
Bia ∏y, bia ∏y na kra pia ny lub bia ∏y

sro ka ty (∏a cia ty).
˚ó∏ ty lub ˝ó∏ to p∏o wy. Czer wo ny, czer -

wo no p∏o wy lub czer wo no gro cho wy.
Nie bie ski, nie bie sko p∏o wy, nie bie sko
na kra pia ny lub szy mel (wszyst kie od mia -
ny nie bie skie barw ne mo gà wy st´ po waç
z pa sa mi lub bez). Czar ne – wy ma ga ny
ko lor bez od cie ni ra czej in ten syw ny.
Srebr ne z pa sa mi lub bez. Bar dzo po pu -
lar ne sà ty gry so wa te. We wszyst kich od -
mia nach barw nych wy st´ pu je ma zer.
W ostat nim cza sie po ja wi∏ si´ no wy ko lor
al mond. Na le ̋ y si´ spo dzie waç no wych
ko lo rów lub ich kom bi na cji, gdy˝ ho dow -
cy nad tym in ten syw nie pra cu jà. 

Ry su nek – co raz cz´ Êciej spo ty ka my
tur ko ty bu char skie z ry sun kiem np.
barw ne z bia ∏ym ogo nem, bia ∏olot e.
Nie daw no po ja wi ∏y si´ we wszyst kich
od mia nach barw nych tur ko ty z bia ∏à
ro ze tà, bia ∏olo te oraz bia ∏e ∏ap cie.

Sta ni s∏aw Sej mic ki
Fot. arch. autora 
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