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Sta ni s∏aw Sej mic ki

Ró˝ no rod noÊç ras go ∏´ bi pre zen to wa nych na wy sta wach 
za dzi wia nie tyl ko mi ∏o Êni ków tej gru py pta ków. Zdu mie wa jà cy
jest szcze gól nie fakt, ˝e to bo gac two barw i struk tur upie rze nia 
ho dow cy uzy ska li dzi´ ki swej mo zol nej pra cy z jed ne go tyl ko, 
sza ro nie bie skie go go ∏´ bia – Co lum ba li via.

Loczek – artysta wÊród go∏´bi.



Pierw sze pió ra po ja wia jà si´ w okre -
sie roz wo ju za rod ko we go. Do wo -

dem na to jest puch u no wo wy klu tych 
pi sklàt. Po kil ku dniach od wy klu cia pi -
sklak prze cho dzi pierw sze pie rze nie, a ob ja -
wia si´ to tym, ˝e puch wy pa da i w tym
miej scu po ja wia jà si´ pió ra w∏a Êci we, któ -
re u do ro s∏ych go ∏´ bi pod le ga jà co rocz -
nej wy mia nie, czy li pie rze niu. 

Pió ra, choç szczel nie okry wa jà pta ka, 
nie wy ra sta jà rów no mier nie na ca ∏ym cie le, 
lecz pa sa mi, któ rych u go ∏´ bi jest dzie wi´ç. 
Upie rze nie two rzy po w∏o k´ sk∏a da jà cà si´ 
z ró˝ ne go ro dza ju piór spe∏ nia jà cych od po -
wied nià ro l´ w za le˝ no Êci od umiej sco wie -
nia.

Lot ki pierw sze go i dru gie go rz´ du wy st´ -
pu jà w jed na ko wej ilo Êci, po 10 sztuk.
Na uwa g´ za s∏u gu je fakt, ˝e te dru gie go rz´ -
du w ca ∏o Êci wy mie nia jà si´ tyl ko przy pierw -
szym pie rze niu, a w ko lej nych la tach go ∏àb 
pie rzy tyl ko jed nà lot k´, za czy na jàc od Êrod -
ka skrzy d∏a. Wy mia na na st´p nej do ko nu je 
si´ w ko lej nym okre sie pie rze nia. Pió ro, któ -
re zo sta ∏o wy mie nio ne w da nym ro ku, 
jest nie co krót sze i za okrà glo ne. Po lot kach 
dru gie go rz´ du po zna je si´ wiek go ∏´ bia, 
np. go ∏àb czte ro let ni b´ dzie mia∏ czte ry lot ki 
krót sze i za okrà glo ne. 

W cz´ Êci ogo no wej wy st´ pu jà ste rów ki 
wy ra sta jà ce wa chla rzo wa to. S∏u ̋ à go ∏´ bio -
wi do utrzy ma nia rów no wa gi oraz do ste ro -
wa nia cia ∏em pod czas lo tu. Stan dar do -
wo jest ich 12. Wy jà tek sta no wià pa wi ki, 
gdzie iloÊç piór w ogo nie, za miast 12, mo ̋ e 
wy no siç od 28 do 48 sztuk, u∏o ̋ o nych 
w for mie wa chla rza. Go ∏àb mo ̋ e go sta -
wiaç w po zy cji pio no wej lub opusz -

czaç w cza sie spo czyn ku, a tak ̋ e sk∏a -
daç w tut k´ w cza sie lo tu.

Pió ra po kry wo we sà ze wn´trz nym okry -
ciem go ∏´ bi. Naj bar dziej rzu ca jà si´ 
w oczy pió ra po kry wo we tarcz skrzy de∏, za -
cho dzà ce da chów ko wa to na sie bie. Po kry -
wa jà ce szy j´ i pierÊ go ∏´ bia sà drob niej sze, 
z po strz´ pio nà cho rà giew kà. Na g∏o wie wy -
ra sta jà bar dzo krót kie, g´ sto za kry wa jà ce 
wszyst kie cz´ Êci g∏o wy. Z oko li cy przed -
niej cz´ Êci otwo ru uszne go wy ra sta jà pió -
ra o cho rà giew ce sztyw nej, w∏o so wa tej, za -
bez pie cza jà ce ucho go ∏´ bia. Gór nà cz´Êç 
ogo na po kry wa jà pió ra two rzà ce po dusz -
k´, a od spodu pod trzy mu jà go pió ra wy ra -
sta jà ce pod ste rów ka mi i uk∏a da jà ce 
si´ w klin.

Pod pió ra mi po kry wo wy mi znaj du jà si´ 
pió ra pu cho we, pe∏ nià ce ro l´ izo la to rów 
oraz wy twa rza jà ce pu der, któ ry chro ni upie -
rze nie przed za wil go ce niem, na da jàc mu po -
∏ysk. Pu der na ze wn´trz nej stro nie piór po -
kry wo wych Êwiad czy o zdro wiu i kon dy cji 
go ∏´ bia. Pió ra pu cho we wy st´ pu jà u na sa -
dy ogo na, na brzu chu i w oko li cy ste ku.     

Pió ra mo gà ule gaç de for ma cji spo wo do -
wa nej za bu rze nia mi ge ne tycz ny mi lub sta na -
mi cho ro bo wy mi. Spo ty ka si´ cza sem go ∏´ -
bie, u któ rych sto si na wy st´ pu je bez cho rà -
giew ki. Ta kie pió ra na zy wa my oÊci sty mi. Pió -
ra je dwa bi ste ma jà cho rà giew k´ bez pro my -
ków. Locz ki po sia da jà na tar czach skrzy de∏ 
pió ra skr´ co ne spi ral nie. Spo wo do wa ne jest 
to tym, ˝e sto si na roz wi ja si´ nie rów no mier -
nie: z ze wn´trz nej stro ny szyb ciej, a z we -
wn´trz nej wol niej, co po wo du je, ˝e pió ro 
zwi ja si´ spi ral nie. Pa wi ki w swo im wa chla -
rzu ma jà pió ra po strz´ pio ne na koƒ cach. By -

∏a to ce cha utrwa lo na ge ne tycz nie, ale obec -
nie od cho dzi si´ od tej for my upie rze nia. 

Pió ra u go ∏´ bi wy ra sta jà od g∏o wy w kie -
run ku ogo na, na wszyst kich cz´ Êciach cia ∏a, 
two rzàc op∏y wo wy kszta∏t. Zda rza jà si´ wy -
jàt ki, gdy pió ra wy ra sta jà w od wrot nym kie -
run ku. Np. u go ∏´ bi pe ru ka rzy i chiƒ skich 
struk tu ral nych pió ra pier si i szyi wy ra sta jà 
do gó ry, w kie run ku g∏o wy. Pe ru karz, w swo -
jej struk tu rze ozdob nej, po sia da pió ra d∏u -
gie, wà skie i spr´ ̋ y ste, wy ra sta jà ce ra dial -
nie z dol nej cz´ Êci szyi. U go ∏´ bi ra sy tur kot 
bu char ski pió ra przy na sa dzie dzio ba wy ra -
sta jà w kie run ku od wrot nym, za cho dzà 
na dziób two rzàc ró ̋ ´ czo ∏o wà. Po dob nie 
jest np. u tur ko tów nie miec kich, u któ rych 
ta struk tu ra jest jed nak tro ch´ mniej sza i na -
zy wa si´ goê dzi kiem.

Spo ty ka si´ ca ∏à ga m´ ko ro nek, czub ków, 
˝a bo tów i in nych kom bi na cji struk tu ral nych 
z piór. Nie któ re ra sy ma jà opie rzo ne no gi. 
W za le˝ no Êci od wiel ko Êci te go opie rze nia 
roz ró˝ nia si´: poƒ czosz ki (skok po ro Êni´ ty 
ma ∏y mi piór ka mi), ge try (piór ka d∏u go Êci 
do 2-3 cm), ∏ap cie ma ∏e (pió ra do 5 cm), ∏ap -
cie du ̋ e (d∏u gie pió ra, jak u nie któ rych gar ∏a -
czy i tur ko tów).

Go ∏´ biom ra so wym ko lo ry sty ka zo sta ∏a 
na rzu co na przez cz∏o wie ka. Ho dow ca w za -
mie rzo ny spo sób mo ̋ e stwo rzyç ró˝ ne bar -
wy go ∏´ bi, przez od po wied nie do bie ra nie 
osob ni ków z ró˝ nym ko lo rem upie rze nia, 
otrzy mu jàc co raz to no we bar wy lub kom bi -
na cje barw. Naj do bit niej szym te go efek -
tem sà gi le. Upie rze nie ich jest dwu barw ne,
np.: pió ra szyi, pier si i brzu cha sà z∏o ci sto ̋ ó∏ -
te, na to miast resz ta jest kru czo czar na. Ry sie 
na to miast po sia da jà pi´k ny wzór na tar czach 
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Rysie polskie majà ciekawy rysunek na skrzyd∏ach. Gile wyró˝niajà si´ wÊród innych ras bogactwem kolorów. Fot. S. Sejmicki
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Poƒczoszki to typ opierzenia skoku bia∏og∏ówki gumbiƒskiej. Pawik indyjski - taki rodzaj opierzenia skoku to getry.

Turkot vogtlandzki prezentuje ∏apcie du˝e i goêdzik na g∏owie u nasady
dzioba.

Turkot bucharski obok du˝ych ∏apci posiada obfità ró˝´ czo∏owà u nasady
dzioba.

¸apcie ma∏e u barwnog∏ówki królewieckiej. Mewka mazowiecka odznacza si´ wydatnym ˝abotem.



skrzy d∏o wych. Ra sy go ∏´ bi w ko lo rze al -
mond ma jà na ka˝ dym pió rze trzy lub czte -
ry nie re gu lar ne prze bar wie nia. Czar ny osob -
nik mo ̋ e po sia daç dwa bia ∏e pa sy na skrzy -
d∏ach. Po za od mia na mi jed no barw ny mi, 
w ró˝ nych to na cjach, wy st´ pu jà jesz cze 
go ∏´ bie z ry sun kiem. Ry su nek mo ̋ e byç 
okre Êla ny ja ko sy me trycz ny (kie dy bia ∏y 

go ∏àb po sia da barw ne tar cze skrzy de∏ 
lub od wrot nie - na barw nym upie rze -
niu wy st´ pu jà bia ∏e tar -
cze) lub pstry (na upie rze niu wy st´ pu jà nie -
re gu lar ne ele men ty in nej bar wy, roz miesz -
czo ne asy me trycz nie).

Ga m´ barw i struk tur upie rze nia go ∏´ bi 
ra so wych mo˝ na pre cy zyj nie opi sy waç, 

ale naj le piej wy braç si´ na wy sta w´, 
gdzie w jed nym miej scu, w tym sa mym cza -
sie, mo˝ na po dzi wiaç i po rów ny waç wszyst -
kie opi sa ne przy k∏a dy. 

Fot. P. Kalata. 
Zdj´cia wykonano na wystawie 

w Szczecinie w 2006 r.
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U mewki chiƒskiej mo˝emy odnaleêç ciekawe struktury upierzenia:
ko∏nierzyk, ˝abot, astry (przy nogach).

Zamojski ma z ty∏u g∏owy czubek.

Specjalistyczne klatki dla ptaków
INTERZOO-ADAM
Adam Florczuk, ul. KoÊciuszki 1A, 05-120 Legionowo
tel. 022 784 15 85, fax: 022 784 16 85, www.interzoo-adam.pl


