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Ka rol Ja sie ni ca

Hiszpan czerwony. Fot. P. Kalata

Hisz pan, któ ry nie po cho dzi z Hisz pa nii

Hisz pan z Tu ryn gii

Go ∏àb zwa ny hisz pa nem, cho cia˝ dla wie lu jest to „naj brzyd szy go -
∏àb na Êwie cie”, je Êli jest na le ̋ y cie i zgod nie ze wzor cem zbu do wa ny – mo -
˝e si´ po do baç nietyl ko mi ∏o Êni kom tej cie ka wej pod wie lo ma wzgl´ da mi ra -
sy. Zde cy do wa niez wie lu po wo dów za s∏u gu je on na uwa g´, miej sce w go -
∏´b ni ku i na wy sta wach. 
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Tu ryn gia jest oj czy znà wie lu ras go ∏´ -
bi. Miej sco wa lud noÊç w wio skach i nie -

zwy kle uro kli wych ma ∏ych mia stecz -
kach od wie ków z za mi ∏o wa niem ho du je pie -
rza ste „per ∏y“, któ re przy cià ga jà wzrok i cie -
szà ser ce.

Nie po wta rzal ny jest wi dok ja skó ∏ek tu ryƒ -
skich le cà cych na po le i là du jà cych tam z lek -
ko skie ro wa ny mi ku ty ∏o wi kor pu su skrzy d∏a -
mi. Ka˝ da z ro dzi mych ras tu ryƒ skich po sia -
da cha rak te ry stycz nà ce ch´, któ ra czy ni jà in te -
re su jà cà i god nà opie ki ho dow cy.

Tu ryn gia jest przede wszyst kim oj czy znà kil -
ku ras, na le ̋ à cych do gru py go ∏´ bi barw -
nych, ale zna ny jest tu tak ̋ e gar ∏acz tu ryƒ -
ski, skow ro nek ko bur ski, tur kot al ten bur -
ski i tur kot ze Schmölln (te dwa ostat nie to go -
∏´ bie po gra ni cza), mi tel ho izer (Miet -
telhäuser) i oczy wi Êcie hisz pan. Hisz pa na za li -
cza my do go ∏´ bi ufor mo wa nych, cho -
cia˝ pod wzgl´ dem po kro ju przy po mi na bag -
de t´. 

Dla cze go hisz pan a nie tu ryƒ czyk? Wy so -
ce wàt pli we jest hisz paƒ skie po cho dze nie go ∏´ -
bia, któ ry od sa me go po czàt ku na zy wa -
ny by∏ hisz pa nem. Nie po sia da on do miesz -
ki krwi bag de ty hisz paƒ skiej. Kto jed nak przyj -
rzy si´ hisz pa no wi w po zy cji pa rad nej, al -
bo gdy kro czy dum nie po de sce w wo lie -
rze czy na da chu i przy po mni so bie oglà da -
ne kie dyÊ za wo dy uje˝ d˝a nia ko nia, te mu za -
wsze b´ dzie hisz pan ko ja rzy∏ si´ z hisz paƒ -
skà szko ∏à uje˝ d˝a nia ko nia wierz cho we -
go*. Dum nie pod nie sio na g∏o wa, dziób nie -
co za krzy wio ny, nie mal ̋ e w po zio mie u∏o ̋ o -
ny kor pus jest od bi ciem kro czà ce go na are -
nie ko nia. Na wi dok tego go∏´bia wie lu mi ∏o Êni -
ków ho dow li ko ni wpa da w eks ta z´. To sko ja -

rze nie od lat na su wa si´ au to ro wi ni niej sze -
go ar ty ku ∏u i nie wy klu czo ne, ˝e mie li je rów -
nie˝ twór cy opi sy wa nej ra sy.  

Wzmian ki do ty czà ce hisz pa na wy st´ pu -
jà od 1850 ro ku. W naj star szej li te ra tu rze za je -
go oj czy zn´ po da je si´ Tu ryn gi´. Ho do wa -
ne by ∏y g∏ów nie nad El ste rà (p∏y nie przez Ge -
r´) i So ∏a wà (niem. Sa ale; p∏y nie przez Je n´; le -
wy do p∏yw ¸a by). Póê niej wie le uwa gi tej ra -
sie poÊwi´ co no tak ̋ e w in nych cz´ Êciach Nie -
miec. Przyj mu je si´, ˝e ra s´ tà wy ho do wa -
no na ba zie bag de ty no rym ber skiej, ró˝ -
nych go ∏´ bi po lnych, pocz to wych, a tak ̋ e go ∏´ -
bi tu rec kich. Po czàt ko wo ho do wa no je wy ∏àcz -
nie dla ce lów ku li nar nych, ale szyb ko hisz pa -
ny za go Êci ∏y w klat kach wy sta wo -
wych. Od 1894 ro ku ka ta lo gi wy ka zu -
jà ich obec noÊç na wy sta wach w Lip sku. W paê -
dzier ni ku 1924 ro ku za wià za∏ si´ klub ho dow -
ców hisz pa nów w Niem czech. Po II woj -
nie Êwia to wej bliê nia cze klu by dzia ∏a -
∏y w NRD i RFN. Po zjed no cze niu Nie -
miec dzia ∏a ju˝ tyl ko je den, w któ rym do ko na -
no ujed no li ce nia wzor ca i wy ty czo no wspól -
ne ce le ho dow la ne.

Bu do wa
Hisz pan jest go ∏´ biem ro s∏ym, o zwar tej bu -

do wie oraz ujed no li co nej, ele ganc kiej i pa rad -
nej po sta wie. Wzrok przy ku wa cha rak te ry -
stycz ny kszta∏t g∏o wy, two rzà cy z nie co za krzy -
wio nym dzio bem – z pro fi lu – ∏uk przy bli ̋ o -
ny do pó∏ okr´ gu. Czo ∏o po win no byç wà -
skie i z dzio bem two rzyç ostry klin. Ty∏ g∏o -
wy ∏a god nie ∏à czy si´ ze Êred niej d∏u go Êci szy -
jà, rów no mier nie po sze rza jà cà si´ w kie run -
ku kor pu su. Wzo rzec nie prze wi du je ko ron -
ki na g∏o wie. Ja kie kol wiek za ∏a ma nia na li nii g∏o -

wy sà du ̋ ym b∏´ dem. Dziób po wi -
nien byç Êred niej d∏u go Êci, od 26 
do 28 mm, a wo sków ka w kszta∏ cie ser ca, do -
brze przy le ga jà ca. Tyl ko u kil ku let nich go ∏´ -
bi mo ̋ e byç nie co roz bu do wa na, ale nie po fa∏ -
do wa na. ˚y we, po ma raƒ czo we oczy tkwià nie -
mal ̋ e ide al nie w Êrod ku g∏o wy, oto czo -
ne brwià w ko lo rze in ten syw nie czer wo -
nym, o de li kat nej struk tu rze. Tyl ko u bia ∏ych go -
∏´ bi i tzw. gà sek oko jest ciem ne. Oczy per ∏o -
we sà dys kwa li fi ku jà cym b∏´ dem. Za okrà glo -
ne pod gar dle i sze ro ka, lek ko unie sio -
na pierÊ do da jà hisz pa nom nie po wta rzal ne -
go uro ku. Tzw. w´ ze∏ bag de to wy na pier si za li -
cza si´ do wa dy. Szy ja nie mo ̋ e byç zbyt d∏u -
ga ani zbyt krót ka. Ptak ten nie po wi nien wy glà -
daç jak ∏a b´dê, ani te˝ jak kacz ka.

Sto sun ko wo krót kie ple cy, sze ro kie w ra -
mio nach, lek ko opa da jà w kie run ku ogo na, któ -
ry po wi nien byç no szo ny po zio mo. Ogon mu -
si byç nie zbyt d∏u gi i zwar ty, skrzy d∏a rów -
nie˝ nie zbyt d∏u gie, przy le ga jà ce do kor pu -
su i nie si´ ga jà ce do koƒ ca ogo na (oko ∏o jed ne -
go cen ty me tra od koƒ ca ogo na), ale po mi -
mo to do brze no szà ce go ∏´ bia w lo cie.  

Hisz pa ny sto jà na Êred niej d∏u go Êci, sze ro -
ko roz sta wio nych no gach o czer wo nym ko lo -
rze, któ re za wsze mu szà byç g∏ad kie, bez upie -
rze nia. 

Ubar wie nie
Ho dow cy hisz pa nów mo gà wy bie raç z bo -

ga tej pa le ty ko lo rów. Zna ne sà jed no barw -
ne: bia ∏e, czar ne, nie bie skie z czarny mi pa sa -
mi (sta lo wo -nie bie skie), jed no li cie czer wo -
ne i ˝ó∏ te. Wy st´ pu jà tak ̋ e czar ne, nie bie -
skie, czer wo ne i ˝ó∏ te z bia ∏y mi pa sa mi. Czar -
ne z bia ∏y mi pa sa mi mo gà mieç tzw.
lu stra na ogo nie i ja Êniej sze lot ki czar no obrze -
˝o ne. Po nad to czar ne z bia ∏y mi pa sa mi wy st´ -
pu jà tak ̋ e z bia ∏ym pó∏ ksi´ ̋ y cem na pier -
si. Rdza wy ko lor na bia ∏ych pa sach jest b∏´ dem. 

In te re su jà ce sà hisz pa ny z bia ∏y mi tar cza -
mi na skrzy d∏ach. Do tàd wy st´ pu jà bia ∏o tar czo -
we w ko lo rze czar nym, czer wo nym i ˝ó∏ -
tym. Ma ∏o zna ne sà czer wo ne i ˝ó∏ te z ró -
˝à na skrzy dle. Go ∏´ bie z ró ̋ à mo gà mieç kil -
ka bia ∏ych piór na ple cach. 

Pi´k ne, cho cia˝ cza sem nie co za d∏u -
gie sà hisz pa ny ∏u sko wa te (ma ze ry). Do nie -
daw na ho do wa no wy ∏àcz nie ma ze ry czar -
ne i czer wo ne. Od pa ru lat do ∏à czy -
∏y do nich ˝ó∏ to ∏u sko wa te. Go ∏´ bie ∏u sko wa -
te po win ny mieç ciem niej szà g∏o w´ i szy j´, a ∏u -

* W hisz paƒ skiej szko le uje˝ d˝a nia u˝y wa si´ g∏ów nie ko ni, któ re zo sta ∏y przez Mak sy mi lia na II spro wa dzo ne do Au strii, oko ∏o 1520 ro ku, z Hisz pa nii (krzy ̋ ów ka ko ni arab skich i miej sco -
wych ras, wy st´ pu jà cych na Pó∏ wy spie Ibe ryj skim. Obec nie na zy wa si´ je li pi cja na mi).

Czarny i bia∏y hiszpan. Fot. K. Jasienica



sko wa toÊç ma byç rów no mier na, szcze gól -
nie na po kry wach skrzy de∏. Lot ki i ste rów ki po -
win ny byç obrze ̋ o ne. Na le ̋ y pre fe ro -
waç osob ni ki, któ re ma jà ciem niej sze lot -
ki i ogon. U go ∏´ bi ∏u sko wa tych na le ̋ y zwra -
caç uwa g´ na oczy. Cz´ sto si´ zda rza, ˝e czar -
no ∏u sko wa te ma jà tzw. z∏a ma ne oko, co ozna -
cza, ˝e t´ czów ka nie jest jed no li cie po ma raƒ -
czo wa, jest to b∏´ dem. Zda rza si´ i to cz´ -
sto, ˝e ma ze ry z wy raê ny mi bra ka mi da jà bar -
dzo ∏ad ne, o pi´k nym wzo rze i po ma raƒ czo -
wym oku po tom stwo. 

Hisz pa ny czar ne, nie bie skie i czar no ∏usko- -
wa te ma jà na koƒ cu dzio ba ciem niej szà plam -
k´.  

In te re su jà co wy glà da jà hisz pa ny o ry sun -
ku przy po mi na jà cym gà sk´ wie deƒ skà. Hisz pa -
ny -gà ski wy st´ pu jà w czte rech ko lo rach: czar -
nym, czer wo nym, nie bie skim i ˝ó∏ tym. U gà -
ski bia ∏e sà skrzy d∏a, brzuch i g∏o wa z bia ∏ym Êli -
niacz kiem, si´ ga jà cym a˝ do pier si. Li nia bia -
∏ych piór od g∏o wy do pier si mu si byç bez za ∏a -
maƒ. Po zo sta ∏e pió ra na cie le po win ny mieç in -
ten syw ny ko lor. Po je dyn cze bia ∏e pió -
ra pod ogo nem nie sà du ̋ ym b∏´ dem. 

Wy ma ga si´, aby wszyst kie ko lo ry by ∏y in ten -
syw ne, lÊnià ce, o me ta licz nym po ∏y -
sku, bez rdzy, a pió ra do brze przy le ga jà ce do cia -
∏a.

Uwa gi ho dow la ne
Hisz pa ny do brze la ta jà i ˝e ru jà na po -

lach. Mo˝ na je z du ̋ ym po wo dze niem ho do -
waç tak ̋ e w wo lie rach, pod wa run kiem, ˝e b´ -
dà do brze kar mio ne. Szcze gól nie hisz pa -
nom, jak zresz tà wszyst kim go ∏´ biom ho do wa -
nym w wo lie rze, na le ̋ y do star czyç nie zb´d -
nych sk∏ad ni ków po trzeb nych do roz wo -
ju, a wi´c uroz ma ico ne ziar no i mie szan ki mi ne -
ral no -wi ta mi no we. 

Hisz pa ny sà bar dzo ru chli we, ˝y wot ne, do -
brze wy sia du jà ja ja i wy cho wu jà po tom -
stwo. Wy cho wa jà nie mal ̋ e ka˝ de m∏ód ki, któ -
re pod rzu ci si´ im do gniaz da. Ho dow la ne pa -
ry pil nie strze gà swo ich gniazd. Bia da in tru zo -
wi, któ ry pró bu je za gar nàç ich miej sce gniaz do -
wa nia. Tak ̋ e ho dow ca mo ̋ e obe rwaç kil ka sil -
nych ude rzeƒ ostrym dzio bem, kie dy zde cy du -
je si´ na kon tro l´ gniaz da. Z ob ser wa cji au to -
ra ni niej sze go ar ty ku ∏u wy ni ka, ˝e pa ry ho dow -
la ne nie wy rzu ca jà z miej sca gniaz do wa nia in -
nych par, cho cia˝ by to na wet by ∏y ma ∏e tur ko -
ty arab skie. Ale m∏o de, luê ne sam ce, mo gà cza -
sem byç agre syw ne i pró bo waç ju˝ na przy -
sz∏oÊç zdo byç dla sie bie od po wied nie miej -
sce gniaz do wania. Le piej wi´c sa mot ne sam -
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Hiszpan niebieski. Fot. K. Jasienica

Hiszpan ∏uskowaty czarny (mazer). Fot. K. Jasienica
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ce trzy maçod dziel nie. Prze strze ga si´ w li te ra -
tu rze przed trzy ma niem z hisz pa na mi in -
nych ras go ∏´ bi. Au tor trzy ma w jed nym go ∏´b -
ni ku z ni mi dra go ny i dwie pa ry tur ko tów arab -
skich i do tàd nie za ob ser wo wa∏, aby „hisz paƒ -
ska gwar dia” to czy ∏a „woj n´” z dra go -
nami i prze Êla do wa ∏a pí k nie Êpie wa jà ce „ara by”.

Nie po win no si´ ∏à czyç gà ski z in ny mi od -
mia na mi. Uni kaç na le ̋ y rów nie˝ ko ja rze -
nia bez po trze by czer wo nych hisz pa -
nów z czar ny mi. Naj le piej pa ro waç czer wo -
ne z czer wo ny mi. Je Êli ro dzi ce sà ho mo zy go ta -
mi, wów czas mo ̋ e my si´ spo dzie waç in ten -
syw nie czer wo no ubar wio ne go po tom -
stwa. Je Êli ∏u sko wa te sko ja rzy my z bia ∏y -
mi, wte dy po tom stwo b´ dzie przy po mi na -
∏o w ry sun ku ∏u sko wa te go stras se -
ra, ale oko i dziób b´ dà u nie go zbyt ciem -
ne. Ho dow ca mo ̋ e jed nak po ta kim sko ja rze -
niu spo dzie waç si´ po tom stwa o pi´k nej bu do -
wie, a wi´c otrzy ma ma te ria∏ do po pra wie -

nia bu do wy swo ich go ∏´ bi ∏u sko wa tych, oczy -
wi Êcie je Êli sà êle zbu do wa ne. Je Êli sko ja rzy -
my bia ∏e go hisz pa na, któ ry ma cie li -
sty dziób z czer wo nym, któ ry tak ̋ e ma cie li -
sty dziób, wów czas otrzy ma my po tom -
stwo z ciem ny mi dzio ba mi. Do pie ro po sko ja -
rze niu ta kie go po tom stwa z ro dzi ca mi, otrzy -
ma my pi´k ne go ∏´ bie o od Êwie ̋ o -
nej krwi. Mo˝ li we dla po pra wie nia ko lo ru ˝ó∏ -
te go jest ko ja rze nie ˝ó∏ tych z czer wo ny -
mi. Naj le piej ∏à czyç ˝ó∏ te go sam ca z czer wo -
nà sa mi cà. 

Przy ko ja rze niu hisz pa nów na le ̋ y uwa -
˝aç, aby przy szli part ne rzy nie oka le czy li si´ na -
wza jem. Naj le piej wi´c roz po czàç pa ro wa -
nie w od po wied nio przy go to wa nych klat -
kach, w któ rych go ∏´ bie wi dzà si´ po czàt ko -
wo je dy nie po przez prze dzie la jà cà je siat k´.  

Przy ko ja rze niu w pa ry na le ̋ y braç pod uwa -
g´ ce chy obu part ne rów. Naj wa˝ niej -
sze jest, aby sa miec mia∏ pod ka˝ dym wzgl´ -

dem naj lep sze ce chy, gdy˝ b´ dzie je prze ka zy -
wa∏ swo je mu po tom stwu. 

Nie na le ̋ y ∏à czyç w pa r´ hisz pa na z bag de -
tà fran koƒ skà, chy ba ˝e ho dow -
ca chce przez to osià gnàç z gó ry za mie rzo -
ny cel. Nie do Êwiad czo ny ho dow ca mo -
˝e uznaç np., ˝e bia ∏a bag de ta fran koƒ -
ska jest bia ∏ym hisz pa nem. Cho cia˝ ró˝ ni ca po -
mi´ dzy hisz pa nem, a bag de tà fran koƒ -
skà jest doÊç wy raê na, to po my∏ ka jest mo˝ li -
wa. Bag de ty te sà jed nak wiel kà rzad ko -
Êcià w Pol sce, a tak ̋ e w Niem czech. 

W okre sie pie rze nia naj le piej hisz pa -
nom pod ∏o ̋ yç gip so we ja ja, szcze gól nie czer -
wo nym, gdy˝ m∏ód ki z te go okre su, mi mo wy -
si∏ ków ho dow cy, nie b´ dà na le ̋ y cie upie rzo -
ne, a i do ro s∏e osob ni ki nie naj le piej si´ prze pie -
rzà.

Czy hisz pan ro dem z Tu ryn gii na do bre za go -
Êci w pol skich go ∏´b ni kach? War to si´ o to po -
sta raç.

Hiszpan czarny z wystawy w Lipsku (2005 r.). Fot. P. Kalata

Hiszpan bia∏y z wystawy w Lipsku (2005 r.). Fot. P. Kalata


