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P ro to pla stà mo ty la war szaw skie -
go jest bar dzo po pu lar ny

w War sza wie i na Ma zow szu go ∏àb 
o na zwie wi dyn. Skàd ta ka na zwa? Te -
go nikt nie wie. Naj star si ho dow cy pa -
mi´ ta jà, ˝e wi dyn by∏ za wsze 
w go ∏´b ni kach. Jest to go ∏àb Êred niej
wiel ko Êci, Êred nio dzio by o bar dzo wy -
ra zi stym ry sun ku przy po mi na jà cym
mo ty la. Wy st´ pu je w ko lo rach: czar -
nym, czer wo nym i ˝ó∏ tym. Na no gach
wi´k sze lub mniej sze ∏ap cie. G∏o wa
g∏ad ka lub z ko ron kà. W ¸o dzi i woj.
∏ódz kim mo˝ na spo tkaç wi dy ny ∏ódz -
kie z bia ∏y mi ogo na mi. 

W re jo nie Skier nie wic, w miej sco -
wo Êci w któ rej obec nie miesz kam 
– u ka˝ de go po sia da cza sta da go ∏´ bi
lot nych znaj du je si´ przy naj mniej jed -
na pa ra tych pta ków. Sta no wià one
ozdo b´ i uroz ma ice nie ko lo ry stycz ne
sta da. Do sko na le la ta jà i nie wy ma ga -
jà spe cjal nej opie ki ho dow la nej. Do -
sko na le si´ roz mna ̋ a jà i wy cho wu jà
swo je m∏o de.

Wiel ka szko da, ˝e do chwi li obec nej
nikt nie za trosz czy∏ si´ o to, by ta bar -
dzo po pu lar na gru pa go ∏´ bi do cze ka -
∏a si´ opra co wa ne go wzor ca i ofi cjal -
ne go uzna nia ich za ra s´.

In ne go ∏´ bie, któ re bra ∏y udzia∏
w two rze niu ra sy mo ty la war szaw skie -
go to by ∏y go ∏´ bie krót ko dzio be, ho -
do wa ne w re jo nach To ma szo wa Ma -
zo wiec kie go, Piotr ko wa i ¸o dzi – zwa -
ne ber lin ka mi.

Wi dy ny swo im ry sun kiem przy po -
mi na jà mo ty la. Na bia ∏ym tle lot -
ki I i II rz´ du, ogon oraz ∏ap cie sà ko -
lo ro we. Na po zo sta ∏ej cz´ Êci upie rze -
nia spo ra dycz nie wy st´ pu jà ko lo ro we
piór ka. Ber li nek zaÊ by∏ go ∏´ biem ma -
∏ym o okrà g∏ej g∏ów ce i krót kim dzio -
bie. Ry su nek sta no wi ∏y rów no mier nie
roz miesz czo ne ko lo ro we piór ka
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Mo tyl 
war szaw ski

Ptak, któ ry urze ka swo im pi´k nem. Obec ny
swój wy glàd uzy ska∏ w la tach osiem dzie sià tych
ubie g∏e go wie ku. Jest to go ∏àb ty pu lot ne go,
ma ∏ych roz mia rów o bar dzo zgrab nej syl wet ce i
dum nej po sta wie. Lek ko pul su je szy jà.
Nazw´ motyl warszawski uzyska∏ dzi´ki
rysunowi przypo-minajàcego motyla,
i ˝e centrum hodowli tego ptaka
by∏a Warszawa i okolice.

Ry su nek wzor co we go mo -

ty la warszw skie go au tor stwa S.

Âli ̋ a z ksià˝ ki A. We gne ra „Pol skie

go ∏´ bie ra so we“.



na bia ∏ym tle – na ca ∏ym upie rze niu
pta ka. Ber lin ków ju˝ chy ba nie ma,
ale na zwa w dal szym cià gu jest w tych
re jo nach u˝y wa na w sto sun ku do wi -
dy nów.

Pierw szy wzo rzec,, uszla chet nio ne -
go” wi dy na, ju˝ o na zwie mo tyl war -
szaw ski zo sta∏ opu bli ko wa ny w mie -
si´cz ni ku,, Ho dow ca Drob ne go In -
wen ta rza” Nr 5 z 1984 ro ku.

Wzo rzec ten okre Êla∏ mo ty la war -
szaw skie go ja ko go ∏´ bia Êred niej wiel -
ko Êci o doÊç zwar tej, moc nej bu do wie.
Syl wet ka pi´k nie wy kro jo na, kszta∏ ty
za okrà glo ne, dum na po sta wa i pa rad -
nie wy pi´ ta pier. Go ∏àb po wi nien lek -
ko pul so waç szy jà. G∏o wa win na byç
ma ∏a, bez ko ro ny. Dziób mniej ni˝
Êred niej wiel ko Êci. U mo ty li czar -
nych – czar ny, u ˝ó∏ tych i czer wo nych 
– ja sny. Oczy per ∏o we, brew dwu rz´ -
do wa ko lo ru cie li ste go. Ry su nek,, mo -
ty la” tzn. lot ki I i II rz´ du oraz pió ra
po kry wo we wi´k sze po win ny byç
barw ne. Barw ny mu si byç tak ̋ e ogon
i ∏ap cie. Po zo sta ∏a cz´Êç upie rze nia
po win na byç pstra, przy czym iloÊç
nie zbyt licz nych po je dyn czych barw -
nych piór po win na byç ma le jà ca
w kie run ku g∏o wy pta ka.

Tak opra co wa ny wzo rzec spo wo do -
wa∏, ˝e ho dow cy roz po cz´ li in ten syw -
nà pra c´ nad za sad ni czà zmia nà bu -
do wy g∏o wy i dzio ba ist nie jà cych wi dy -
nów.

Bar dzo wie le in for ma cji o ho dow -
cach i ich pra cach nad wy ho do wa -
niem wzor co wych mo ty li war szaw -
skich prze ka za∏ mi je den z czo ∏o wych
ho dow ców tej ra sy, kol. Ste fan Je gliƒ -
ski z War sza wy. Gro no ho dow ców,
mi´ dzy in ny mi ko le dzy Krzysz tof
Wierz bic ki i Ma rian Paw ∏ow ski z Mi´ -
dzy rze cza, kol. Zdzi siek z Zà bek (na -
zwi ska Ste fa na J. nie pa mi´ tam) i ko -
le dzy Ry szard i Krzysz tof Hrup ko wie
z Wro c∏a wia oraz Jó zef Ka li now ski
z Gdy ni, rów no le gle roz po cz´ li pra c´
nad wy ho do wa niem od po wied nie go
ma te ria ∏u ge ne tycz ne go mo ty la war -
szaw skie go.

Do ko ja rzeƒ ko rzy sta no z po pu lar -
nych wi dy nów, nie licz nych eg zem pla -
rzy ber lin ka oraz szym li ham bur skich.
Na wy brze ̋ u ko rzy sta no rów nie˝
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Protoplasta motyla warszwskiego – widyn.

Prawid∏owy rysunek skrzyd∏a.



z wy wrot ków ma zur skich. Pró bo wa no
rów nie˝ do k∏a daç alt stam me rów.
Naj lep sze jed nak efek ty – owal g∏o -
wy, skró ce nie dzio ba i pul so wa nie
szyi uzy ska no przy ko rzy sta niu
z szym li ham bur skich. Ste fan Je gliƒ -
ski mó wi∏, ˝e naj bar dziej za le ̋ a ∏o im
w pierw szej ko lej no Êci na uzy ska niu
eg zem pla rzy ma ∏ych o okrà g∏ej g∏ów -
ce i krót kim dzio bie. Dal sze pra ce
kon cen tro wa ∏y si´ na do sko na le niu
ty po we go ry sun ku,, mo ty la”. I to by -
∏o naj trud niej sze. 

Wspó∏ pra ca ho dow ców i wy mia -
na ma te ria ∏u ho dow la ne go da ∏a efek -
ty. W la tach dzie wi´ç dzie sià tych wy -
ho do wa no pi´k ne go ∏´ bie, któ re swo -
jà bu do wà za cz´ ∏y tro ch´ od bie gaç
od wzor ca mo ty la war szaw skie go. By -
∏y to pta ki znacz nie mniej sze, o nie co
in nej fi gu rze.

Na wnio sek ho dow ców z War sza wy
w 2000 ro ku Ko mi sja Ho dow la -
na i Ko le gium S´ dziów przy Pol skim
Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so -
wych i Dro biu Ozdob ne go na spe cjal -
nym zjeê dzie ho dow ców i s´ dziów tej
ra sy go ∏´ bi opra co wa no no wy wzo rzec
mo ty la war szaw skie go, któ ry jest
obec nie go ∏´ biem lot nym krót ko dzio -
bym.

Wra ̋ e nie ogól ne:
Go ∏àb mniej ni˝ Êred niej wiel ko -

Êci, krót ki, ty pu lot ne go, moc nej
bu do wy, syl wet ka o za okrà glo -
nych kszta∏ tach, po sta wa dum na
ounie sio nej iwy pí  tej pier si, po -
wi nien lek ko pul so waç szy jà,
upie rze nie ob fi te i do brze
przy le ga jà ce. Go ∏àb o doÊç
˝y wym uspo so bie niu,
lecz ∏a god ny i ma -
∏o p∏o chli wy.

Ce chy ra so wo Êci:
G∏o wa – ma ∏a, okrà g∏a, krót ka

o sze ro kim i wy so kim czo le, o uwi -
docz nio nych po licz kach, g∏ad ka 
– bez ko ro ny.

Oczy – per ∏o we, êre ni ca ma ∏a o wy -
raê nie za zna czo nych kra w´ dziach.

Brew – dwu rz´ do wa, ko lo ru cie li -
ste go.

Dziób – krót ki, gru by, t´ po za koƒ -
czo ny, do brze zwar ty. Wo sków ki

ma ∏e, do brze przy le ga jà ce, bia -
∏o przy pu dro wa ne. Dziób

z li nià czo ∏a two rzy kàt roz -
war ty. U czar nych ko lo ru
czar ne go, u czer wo nych
i ˝ó∏ tych bar wa jest ja sna
(wo sko wa).

Szy ja – Êred niej d∏u go -
Êci, sto˝ ko wo ukszta∏ to -
wa na, wy gi´ ta do ty ∏u.
Pod gar dle wy ci´ te i za -

okrà glo ne. Go ∏àb po wi nien lek ko pul -
so waç szy jà.

PierÊ – sze ro ka, za okrà glo na, wy -
pi´ ta do przo du, wy so ko unie sio na.

Ple cy – krót kie, moc ne, sze ro kie,
za okrà glo ne, uko Ênie opa da jà ce.

Skrzy d∏a – moc ne, spr´ ̋ y ste, do -
brze roz wi ni´ te ra mio na, przy le ga jà ce
do tu ∏o wia, lot ki zwar te, spo czy wa jà ce
na ogo nie, niekrzy ̋ u jà ce si´.

Ogon – doÊç krót ki, zwar ty, lek ko
opa da jà cy ku do ∏o wi.

No gi – Êred nio wy so kie, pra wie pro -
ste, bo ga to upie rzo ne na ca ∏ej d∏u go -
Êci two rzà na udzie tzw. bu fy.
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¸ap cie do brze roz ∏o ̋ o ne, bar dzo d∏u -
gie i g´ ste. Bar wa pa zur ków zgod -
na z ko lo rem dzio ba.

Upie rze nie – ob fi te, do brze przy le -
ga jà ce i g´ ste. 

Ro dza je ko lo rów:
Czer wo ny, ˝ó∏ ty, czar ny.

Ko lor i ry su nek:
Wszyst kie ko lo ry mu szà byç in ten -

syw ne i na sy co ne po ∏y skiem. Wszyst kie
lot ki I i II rz´ du oraz ich po kry wy
(tzw. III rzàd) po win ny byç barw ne
i jed nà li nià od ci naç si´ od bie li skrzy -
d∏a. Barw ny mu si byç tak ̋ e ogon oraz
∏ap cie po ni ̋ ej sta wu sko ko we go.,, Bu -
fy” barw ne, do pusz cza si´ na kra pia ne.
Po zo sta ∏e upie rze nie tzn. tar cze skrzy -
de∏, pier, grzbiet, szy ja i g∏o wa sà pstre
z za cho wa niem kon tra stu mi´ dzy bie -
là, a ko lo rem pod sta wo wym. Przy czym
do mi nu jà cym ko lo rem jest biel, a iloÊç
ko lo ro wych pla mek ma le je w kie run ku
g∏o wy pta ka.

Du ̋ e b∏´ dy:
Wà ska, kan cia sta, p∏a ska g∏o wa.

Dziób d∏u˝ szy ni˝ krót ki, cien ki, spi -
cza sty, êle zwar ty. Oko o ko lo ro wej t´ -
czów ce lub ze zbyt du ̋ à ilo Êcià krwa -
wych ˝y ∏ek. Ró ̋ o wa lub czer wo -
na brew. Nie pro por cjo nal na, wy d∏u ̋ o -
na syl wet ka. Ob wi s∏e skrzy d∏a, ma -
∏e ∏ap cie lub,, bu fy”. Krót ka, pro sta
i za gru ba szy ja, brak wci´ cia pod gar -
dla. Brak kon tra stu w ko lo rze upie rze -
nia, a tak ̋ e wy st´ po wa nie wi´k szych
plam na g∏o wie i kar ku (war kocz),
pod gar dlu (bro da) lub pier si (bla cha).
Brak od po wied nio roz ∏o ̋ o ne go pstre -
go upie rze nia. Bar wa ma ∏o in ten syw -
na lub z do miesz kà in nych od cie ni.
Bia ∏e pió ra w ∏apciach.

Wy klu cza si´ z oce ny go ∏´ bie z bia -
∏y mi pió ra mi w ogo nie oraz lot -
kach I II rz´ du.

Uwa gi do oce ny:
G∏o wa – oko, brew, dziób i ich ko -

lor – bu do wa fi gu ry – szy ja – ry su -
nek – ko lor – upie rze nie nóg – ogól -

ny wy glàd.
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An to ni Âwiec ki 
Fot. K. Grochowski, 

W. Kwiatkowski
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