
P i´k ny, ma ∏y go ∏àb o dum nej po -
sta wie, wy pi´ tej pier si, ob fi cie

opie rzo nych no gach i nie spo ty ka nej
ko lo ry sty ce ju˝ od 100 lat pa sjo nu je
ho dow ców z cen tral nej Pol ski.

Krót ko dzio by pa siak to ma szow -
ski – tak na zy wa jà go ho dow cy,
jest ra sà lo kal nà wy st´ pu jà cà w re -
gio nie miast To ma szów Ma zo wiec -
ki, Wol bórz, Ra wa Ma zo wiec ka
i ¸ódê. Naj star szy ho dow ca tej ra -
sy, dziÊ ma 83 la ta, pan W∏a dy s∏aw
Ku bic ki twier dzi, ˝e ra sa ho do wa -
na by ∏a w tym re jo nie od po czàt -
ku XX wie ku. W tym okre sie ho -
do wa ne by ∏y in ne lo kal ne ra sy
krót ko dzio be, m. in. krym ka ∏ódz -
ka krót ko dzio ba, któ ra bra -
∏a udzia∏ w la tach 70. w two rze niu
no wej od mia ny krym ki bia ∏o stoc -
kiej oraz tzw. ber li nek – pi´k ny
krót ko dzio by go ∏àb, ca ∏y rów no -
mier nie na kra pia ny, bar dzo po -
dob ny do dzi siej szych mo ty li war -
szaw skich. Bar dzo mo˝ li we,
˝e bra ∏y one rów nie˝ udzia∏ w two -
rze niu mo ty la. Krót ko dzio be „ber -
lin ki” praw do po dob nie ju˝ nie wy -
st´ pu jà. Oglà da ∏em te pta ki chy ba
po raz ostat ni w 1994 ro ku u ho -

dow cy z Cz´ sto cho wy. Zo sta ∏y wy -
par te przez bar dzo ju˝ po pu lar ne -
go w tym re jo nie mo ty la war szaw -
skie go.

Krót ko dzio by pa siak to ma szow ski
prze trwa∏ do dnia dzi siej sze go. Jest
w go ∏´b ni kach kil ku ho dow ców zrze -
szo nych w To ma szow skim Od dzia le
Pol skie go Zwiàz ku HGRi DO oraz
spo rej gru py ho dow ców nie zrze szo -
nych.

W po wsta niu tej ra sy bra ∏y mi´ dzy
in ny mi udzia∏ go ∏´ bie po pu lar nie na -
zwa ne blau win dra mi lub glau win dra -
mi i ber liƒ skie krót ko dzio be. Blau -
win dry sà to go ∏´ bie Êred nio dzio be,
∏ap cia te, o bar dzo po dob nym wzo rze
ry sun ku w ko lo rze iza be lo wa tym
i kre mo wym, z ˝ó∏ ty mi pa sa mi. Ber -
liƒ skie krót ko dzio be rów nie˝ wy st´ -
pu jà w po dob nych ko lo rach. Ber liƒ -
skie po sia da jà w∏a Êci woÊç dr˝e nia
szyi i spe cy ficz nà fi gu r´. U pa sia ka
to ma szow skie go mo ̋ e na sta piç lek -
kie pul so wa nie szy jà tyl ko w przy -
pad ku sil ne go pod nie ce nia. Cz´Êç
bu do wy, a zw∏asz cza wy pi´ ta pierÊ
i lek ko wy gi´ ta ku ty ∏o wi szy ja, przy -
po mi na fi gu rà ber liƒ skie go krót ko -
dzio be go. Sko ja rze nie praw do po -

dob nie tych ras i in nych lo kal nych
wpro wa dzo no dwie li nie krót ko dzio -
bych pa sia ków. Jed na li nia to tzw.
m∏y nar ki, dru ga to opi sy wa ne pa sia -
ki to ma szow skie. M∏y nar ki po sia da ∏y
ciem niej szy dziób i brew oraz ko lor
upie rze nia rów nie˝ ciem niej szy
od kre mo we go po przez ciem no ̋ ó∏ ty
do sza re go. Ho dow cy skon cen tro wa -
li si´ na utrwa le niu cech ra so wo Êci
obec nie pre zen to wa ne go go ∏´ bia.
Pa siak to ma szow ski to ptak ∏a god ny
i ma ∏o p∏o chli wy.

Na ostat niej wy sta wie go ∏´ bi i dro -
biu w To ma szo wie Ma zo wiec kim,
któ ra ju˝ s∏y nie z pre zen to wa nych
naj pi´k niej szych w Pol sce go ∏´ bi ras
krót ko dzio bych (krym ka bia ∏o stoc -
ka, mew ka pol ska i mo tyl war szaw -
ski), wy sta wio no w for mie po ka -
zu 6 sztuk wy so kiej kla sy krót ko -
dzio bych pa sia ków to ma szow skich.
Czo ∏o wy ho dow ca go ∏´ bi krót ko -
dzio bych kol. Hen ryk Cy niak, w∏a -
Êci ciel tej ko lek cji twier dzi∏, ˝e w go -
∏´b ni kach kil ku ho dow ców z To ma -
szo wa znaj du jà si´ jesz cze pi´k niej -
sze pta ki. Wszy scy nie cier pli wie cze -
ka jà na re je stra cj´ wzor ca tych go ∏´ -
bi.
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Pro jekt wzor ca opra co wa ny przez
ho dow ców tej ra sy zo sta∏ zg∏o szo ny
przez od dzia∏ To ma szów Ma zo wiec ki
do re je stra cji do Ko mi sji Stan da ry za -
cyj nej Pol skie go Zwiàz ku HGRi DO.

Pro jekt wzor ca
Ra sa po wsta ∏a na po czàt -

ku XX wie ku. Ho do wa ny na te re -
nach cen tral nej Pol ski w re jo nie
miast: To ma szów Ma zo wiec ki, Wol -
borz, Ra wa Ma zo wiec ka, ¸ódê.

Wra ̋ e nie ogól ne
Jest to go ∏àb krót ki, ma ∏y, cha rak te -

ry zu jà cy si´ pi´k nym kszta∏ tem i dum -
nà po sta wà o unie sio nej wy pi´ tej pier -
si i lek ko wy gi´ tej ku ty ∏o wi szyi. Pod -
sta wo we upie rze nie bia ∏e z prze bie ga -
jà cy mi przez skrzy d∏a dwo ma pa sa mi
ko lo ru ˝ó∏ te go. Szal o iden tycz nej bar -
wie ota cza szy j´ i wy raê nie jà od dzie la
od ple ców i stop nio wo za ni ka w przed -
niej dol nej cz´ Êci szyi. No gi Êre dnio -
wy so kie, opie rzo ne na ca ∏ej d∏u go Êci
z s´ pi mi pió ra mi. Go ∏àb jest ∏a god ny
i ma ∏o p∏o chli wy.

Ce chy ra so wo Êci 
G∏o wa: ma ∏a, g∏ad ka o doÊç sze ro -

kim, Êred nio wy so kim czo le. Gór -
na cz´Êç g∏o wy lek ko sp∏asz czo na.

Oczy: bar wy per ∏o wej o ma ∏ej
êre ni cy.

Brew: rów na wo kó∏ oka, dwu rz´ -
do wa, g∏ad ka, bar wy ja sno cie li stej.

Dziób: krót ki, gru by, t´ po za koƒ -
czo ny, do brze zwar ty two rzy z li nià
czo ∏a kàt roz war ty, bar wy ja sno cie li -
stej. Wo sków ki ma ∏e, do brze przy le -
ga jà ce, bia ∏o przy pu dro wa ne.

Szy ja: Êred niej d∏u go Êci, ∏a god nie
wy gi´ ta do ty ∏u, sto˝ ko wo ukszta∏ to -
wa na. Pod gar dle ∏a god nie wy ci´ te
i za okrà glo ne. W afek cie go ∏àb mo -
˝e ∏a god nie pul so waç szy jà.

Pier: sze ro ka, za okrà glo na, wy pi´ -
ta do przo du i doÊç wy so ko no szo na.

Grzbiet: krót ki, sze ro ki, lek ko za -
okrà glo ny, uko Ênie opa da jà cy.

Skrzy d∏a: krót kie, do brze zwar te,
przy le ga jà ce do tu ∏o wia, lot ki zwar te
spo czy wa jà ce na ogo nie, nie krzy ̋ u -
jà ce si´.

Ogon: do brze zwar ty, Êred niej d∏u -
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go Êci, trzy ma ny rów no z li nia grzbie -
tu, bia ∏y.

No gi: Êred nio wy so kie, opie rzo ne
na ca ∏ej d∏u go Êci z s´ pi mi pió ra mi. Ko -
lor pa zur ków zgod ny z ko lo rem dzio ba.

Ko lor i ry su nek: wy st´ pu je w ko lo -
rze bia ∏ym z prze bie ga jà cy mi przez
skrzy d∏a dwo ma wy raê ny mi pa sa mi
w ko lo rze ˝ó∏ tym (nie jest b∏´ dem
trze ci pas). Szal w ko lo rze ˝ó∏ tym od -

dzie la szy je pta ka od ple ców, wy raê -
ny z ty ∏u szyi, ple cach i stop nio wo za -
ni ka w przed niej dol nej cz´ Êci szyi.

B∏´ dy: d∏u ga bu do wa, g∏o wa du ̋ a,
okrà g∏a lub wà ska. D∏u gi szpi cza sty
dziób, ko lo ru ciem ne go lub si no ro -
go we go.

Oko ciem ne, po ma raƒ czo we o du -
˝ej ilo Êci wy raê nych ˝y ∏ek. Du ̋ a êre -
ni ca. Brew ko lo ru ró ̋ o we go lub czer -
wo ne go, jed no rz´ do wa. Skrzy d∏a luê -
ne, ob wi s∏e no szo ne po ni ̋ ej ogo -
na lub krzy ̋ u jà ce si´ na ogo nie.

Ogon sze ro ki, roz wi dlo ny w ko lo -
rze in nym ni˝ bia ∏y. Brak lub s∏a bo
wi docz ne pa sy na skrzy d∏ach. Ko lor
pa sów in ny ni˝ ˝ó∏ te.

Brak sza la od dzie la jà ce go szy j´
od ple ców lub szal oka la jà cy szy j´
w ca ∏o Êci. Sil ne dr˝e nie szyi. Prze bar -
wie nie w lot kach I i II rz´ du oraz
w ogo nie. S∏a be upie rze nie nóg i ma -
∏e ∏ap cie.

An to ni Âwiec ki
Fot. autora
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