
Bia ∏o g∏ów ka gum biƒ ska jest co raz po pu lar niej szà ra sà go ∏´ bi ho do wa nych
w Pol sce i Niem czech. Wy st´ pu je w dwóch od mia nach: z ob ro Êni´ ty mi 
nó˝ ka mi i g∏ad ko no ga. W Pol sce wi´k szà po pu lar no Êcià cie szà si´ go ∏´ bie
z krót ko, ale g´ sto opie rzo ny mi no ga mi (∏àcz nie z po kry ciem pal ców), zaÊ
w Niem czech – g∏ad ko no gie. Czym ta ra sa go ∏´ bi pod bi ∏a ser ca ho dow ców?
Za pew ne wdzi´ kiem, tem pe ra men tem, nie po wta rzal nym ry sun kiem 
i do brym, utrwa lo nym w kil ku na stu od mia nach, ko lo rem.
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Ho dow la
bia ∏o g∏ó wek
gum biƒ skich

To masz Szym kie wicz

Portret samca bia∏og∏ówki gumbiƒskiej z hodowli
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Ho dow là bia ∏o g∏ó wek gum biƒ skich
za jà ∏em si´ na po czàt ku lat 70-tych,

ale pro fe sjo nal nie pod sze d∏em do te go do -
pie ro w 1979 r. Wów czas roz po czà ∏em po -
szu ki wa nie eg zem pla rzy na da jà cych si´ do
ko ja rze nia, z my Êlà o ich uszla chet nie niu.

Ho dow cy z W∏o c∏aw ka i oko lic w swo jej
pra cy ho dow la nej nie przy wià zy wa li wi´k -
szej wa gi do zmniej sze nia wiel ko Êci po kro jo -
wej, czy upi´k sze nia g∏o wy ko ron kà o wy glà -

dzie mu szel ki za koƒ czo nej ro ze tka mi. Nie
zwra ca li te˝ uwa gi na bu do w´ dzio ba 
i kszta∏t g∏o wy, nie mó wiàc ju˝ o czy sto Êci
oka. Naj wa˝ niej szy by∏ dla nich ko lor i po -
praw ny ry su nek. Pa no wa ∏a wów czas mo da,
by iloÊç lo tek pierw sze go rz´ du w ko lo rze

bia ∏ym wy no si ∏a od 6 do 10. Ten den cja ta do -
pro wa dzi ∏a do uwol nie nia bar wy bia ∏ej na
nie ko rzyÊç pod sta wo wej, ciem nej. W efek -
cie koƒ co wym po wsta waç za cz´ ∏y bia ∏e

brzu chy i g∏´b sze wy bra nie ko lo ru g∏o wy,
po ni ̋ ej 5 mm pod okiem oraz bia ∏e plam ki
na szyi czy ko ron ce.

Pierw sze kon tak ty ho dow la ne z mi ∏o Êni -
ka mi tej ra sy na wià za ∏em w Lip nie. Zwo len -
ni ka mi bia ∏o g∏ó wek gum biƒ skich by li pa no -
wie Ro man Nad row ski i Umiƒ ski. W Skà -
pym po zna ∏em Jó ze fa Du dziƒ skie go, Ja na
Ci miƒ skie go, Eu ge niu sza By lew skie go i je go
sy na Wie s∏a wa. Ho dow li w Ry pi nie prze wo -
dzi li: Jan Za budê, Zdzi s∏aw Ku kow ski i Ro -
man Lan ge. W oko li cach tych mia ste czek,
na Ku ja wach, znaj do wa ∏a si´ ko leb ka ho -
dow li te go pi´k nie umasz czo ne go go ∏´ bia,
z poƒ czosz ka mi w ko lo rze ciem nej wi Êni
(czer wo ne) i g∏´ bo kiej po ma raƒ czy (˝ó∏ te).
By ∏y to du ̋ e pta ki, o dzio bach wi´ cej ni˝
Êred nich.

Du ̋ ym pro ble mem by ∏o wy ho do wa nie
eg zem pla rzy o ja snej, cie li stej brwi.

Mia ∏y za to prze pi´k nie ukszta∏ to wa ne
i wy so kie ko ron ki, ob fi te w piór ka oraz pa -
rad nà fi gu r´.

Te ce chy odzie dzi czy ∏y po przod kach
(krzy ̋ o wa nie z pe ru ka rza mi), co da ∏o
w efek cie moc nà bu do w´, wy d∏u ̋ o ny kor -
pus i brak po ro Êni´ tych pal ców. G∏o wa
i struk tu ra ko ron ki by ∏y za to do brze
ukszta∏ to wa ne i bar dzo pu szy ste. Ina czej by -
∏o z pta ka mi w ko lo rze czar nym i nie bie skim
(si wym), z pa sa mi. Go ∏´ bie te by ∏y mniej sze
i zgrab niej sze, ale ko ron ki mia ∏y ni skie i s∏a -
bo do pra co wa ne.

W ro ku 1982 mo je kon tak ty po sze rzy ∏y
si´ o ho dow ców z To ru nia. Po zna ∏em Ry -
szar da No wa kow skie go i Ja na Pie tru szew -
skie go. Na by ∏em od nich eg zem pla rze bar -
dzo zbli ̋ o ne do no wo cze sne go stan dar du
gum biƒ skich, w ko lo rze nie bie skim i czar -
nym. Na st´p nym kro kiem by ∏o skon tak to -
wa nie si´ z ho dow ca mi z Gdaƒ skie go
Zwiàz ku Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych, pa -
na mi: Al fon sem La bu dà, Je rzym Ra taj cza -
kiem i Ma ria nem Za char czu kiem. W tym
okre sie po wsta ∏y te˝ pla ny utwo rze nia przy
HDI, Klu bu Ho dow ców Bia ∏o g∏ów ki Gum -
biƒ skiej. Kon tak to wa ∏em si´ rów nie˝ z ho -
dow ca mi z Nie miec: Geo r giem Splet tem
i Han sem Eri chem Bre me rem.

Ze tkni´ cie si´ dwóch ty pów ge ne tycz -
nych da ∏o nie ocze ki wa ne efek ty w ho dow li.
Po pra wi ∏a si´ bu do wa g∏o wy, skró ci∏ i po -
gru bi∏ dziób, pod wy˝ szy∏ i wy pe∏ ni∏ przód
g∏o wy (czo ∏a) oraz wzbo ga co na zo sta ∏a pu -
szy stoÊç ko ron ki, przy jed no cze snym pod -
wy˝ sze niu jej wy so ko Êci. Spo wo do wa ∏o to

Grupa niebieskich bia∏og∏ówek gumbiƒskich z hodowli Bogdana Kury∏y. Fot. B. Kury∏o

Niebieski samiec. Fot. B. Kury∏o
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bar dziej musz lo wa te ukszta∏ to wa nie ko ron -
ki, kosz tem za ni ku ob fi tych ro ze tek. Te
zmia ny by ∏y wi docz ne zw∏asz cza u go ∏´ bi
w ko lo rze czar nym i nie bie skim.

W la tach 90-tych gum biƒ skie by ∏y ju˝ bar -
dzo uszla chet nio ny mi go ∏´ bia mi. Mà dra i da -
le ko wzrocz na po li ty ka ho dow la na wy eli mi -
no wa ∏a go ∏´ bie o zbyt du ̋ ej ilo Êci bia ∏ych lo -
tek pierw sze go rz´ du (stan dar do wo jest ich
3-6 w skrzy dle). By ∏o to uwa run ko wa ne
prak ty kà ho dow la nà: im mniej sza iloÊç lo -
tek, tym czyst szy ry su nek g∏o wy i pod brzu -
sza.

Hi sto ria po wsta wa nia tej ra sy si´ ga od le -
g∏ych cza sów. By ∏y to wiej skie go ∏´ bie lot ne,
o wy d∏u ̋ o nej g∏o wie, zna ko mi tej wi tal no Êci
i zdol no Êciach do kar mie nia m∏o dych. Do -
dat ko wo mia ∏y szyb ki, spraw ny lot, po mi mo
ko zio∏ ko wa nia. Te ce chy za wa ̋ y ∏y o ich po -
pu lar no Êci, bo na tu ral ny wróg, ja strzàb, nie
móg∏ ich z∏a paç. W la tach 80-tych gum biƒ -
ski mi bia ∏o g∏ów ka mi za in te re so wa li si´ ho -
dow cy z Prus Wschod nich. Ba zu jàc na bia ∏o -
g∏ów ce z Gum bin nen i ko ja rzàc jà z czy sto -
okim kró le wiec kim i Altstämme rem, wy ho -
do wa li oni w krót kim okre sie bia ∏o g∏ów k´
el blà skà. Przy oka zji te go pro ce su ho dow la -
ne go uszla chet ni ∏y si´ gum biƒ skie. Du ̋ y
wk∏ad w uszla chet nie nie ra sy w∏o ̋ y li ho -
dow cy z oko lic Gum bin nen (dzi siaj oko li ce
Za chod niej Li twy), któ rym prze wo dzi∏
ksiàdz Wol ter. Po 1920 r. po ja wi ∏y si´ pierw -
sze no tat ki w ka ta lo gach wy sta wo wych.
Bra cia Kin der mann z Gum bin nen i zna ny
ho dow ca barw no g∏ó wek kró le wiec kich
Kröhning, wy sta wia li gum biƒ skie w trzech
ko lo rach.

Z Prus Wschod nich, a przede wszyst kim
z mia sta Gum bin nen i oko lic, go ∏´ bie te roz -
po wszech ni ∏y si´ na Pol sk´ (wów czas pod
za bo ra mi) i do tar ∏y a˝ do Ber li na. Tam zna -
la z∏y swe go mi ∏o Êni ka, a wr´cz fa na ty ka,
któ rym by∏ wiel ki ar ty sta fil mo wy Theo
Mack. To on, przez swo je za mi ∏o wa nie do
gu biƒ skich i barw no g∏ó wek kró lew skich,
do pro wa dzi∏ do roz kwi tu tych ras na te re -
nie Ber li na i Lan du Bran den bur gii. Wy ko rzy -
sta∏ swo je zdol no Êci ar ty stycz ne w dzie dzi -
nie ma lar stwa i ma lo wa∏ ry ci ny gum biƒ skich,
roz da jàc je swo im ko le gom -ho dow com
z Nie miec i Pol ski. By∏ to ho dow ca, któ ry ̋ y∏
dla swo ich go ∏´ bi, a na wet z ni mi spa∏. Opis
mó wi, ˝e na kra w´ dzi ob szer ne go, me ta lo -
we go ∏ó˝ ka sie dzie li je go naj przy tul niej si
ulu bieƒ cy. Od cho dy zaÊ spa da ∏y do spe cjal -
nej ryn ny, umiesz czo nej na ob r´ czy ∏ó˝ ka.

W okre sie mi´ dzy wo jen nym (1918-1939)
g∏ów nym oÊrod kiem ho dow la nym gum biƒ -
skich sta ∏a si´ ¸ódê. Spra wi∏ to ko rzyst ny
roz kwit tej me tro po lii tek styl nej w tym cza sie.
Ra s´ gum biƒ skich ho do wa li i udo sko na la li,
nie tyl ko pol scy ho dow cy, ale i ˝y dow scy

oraz nie miec cy fa bry kan ci. Fa bry kant poƒ -
czoch Pfe ifer i ho dow ca z Alek san dro wa
¸ódz kie go – Ar thur Kle iber ho do wa li
wszyst kie ko lo ry gum biƒ skich. Prze wa ̋ a ∏y

u nich go ∏´ bie z ob ro Êni´ ty mi nó˝ ka mi lub
krzy ̋ ów ki z g∏ad ko no gi mi, bez okry tych
pal ców, ale po sia da jà ce ge try. Wszyst kie eg -
zem pla rze mia ∏y prze pi´k ne g∏o wy i ob fi te
ko ron ki. By ∏y ma ∏e go po kro ju i kr´ pe w bu -
do wie.

W cza sie II woj ny Êwia to wej, po dob nie
jak wie le in nych ras szla chet nych, ra sa gum -
biƒ skich za gi n´ ∏a. Na te re nie Nie miec wy gi -
n´ ∏y gum biƒ skie z ob ro Êni´ ty mi nó˝ ka mi,

Para bia∏og∏ówek gumbiƒskich. Fot. B. Kury∏o

Tomasz Szymkiewicz i Georg Splett z m∏odymi bia∏og∏ówkam.
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go∏´bie Bia∏og∏ówka gumbiƒska: czarna samica i samiec z hodowli Georga Spletta. 
Fot. G. Splett i T. Hellman

Samiec p∏owoniebieski z hodowli Georga
Spletta. Fot. T. Hellman

któ re w Pol sce uda ∏o si´ oca liç. Do pie ro
w la tach 80-tych za cz´ to w Niem czech od -
re stau ro wy waç t´ od mia n´, pod czas gdy
w Pol sce sta no wi ∏a ona prze wa ̋ a jà cà wi´k -
szoÊç. Dzi siaj bia ∏o g∏ów ki gum biƒ skie ho do -
wa ne sà nie mal w ca ∏ej Pol sce, na to miast
w Niem czech g∏ów nie we Wschod nich Lan -
dach. Ho dow ca mi, któ rzy u nas przy k∏a da jà 
du ̋ à wa g´ do ho dow li wy so kiej ja ko Êci
gum biƒ skich sà: Bo gu s∏aw Ku rzy ka, W∏a dy -

s∏aw Buj ko, Ma rian Sa char czuk i Mi ro s∏aw
Le wan dow ski. 

Obec nie pra ce ho dow la ne zmie rza jà
w kie run ku odej Êcia od utrzy ma nia Êred nie -
go, gru be go dzio ba, na rzecz wy d∏u ̋ e nia go
do 1 cm. Do pro wa dzi to do wstecz nej po li -
ty ki ho dow la nej i za nie cha nia prac nad
kszta∏ to wa niem g∏o wy oraz kà tem usta wie -
nia dzio ba. W za mian ma to byç go ∏àb wi´k -
szy, d∏u˝ szy, o bar dzo wy so kiej ko ron ce.

Z mo ich ob ser wa cji wy ni ka, ˝e na sze gum -
biƒ skie go ∏´ bie ob fi te i wy so ko usta wio ne
ko ron ki mia ∏y ju˝ daw no. Trend do zwi´k -
sza nia bu do wy i wy d∏u ̋ e nia dzio ba spra wi,
˝e atrak cyj noÊç ho dow la na i wy sta wo wa
zma le je. Pra ca wie lu po ko leƒ wy bit nych ho -
dow ców i mi ∏o Êni ków tej ra sy pój dzie na
mar ne. No we gum biƒ skie zde gra do wa ne
zo sta nà do ro li ma mek, a ho dow la zo sta nie
za nie cha na.


