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Ka rol Ja sie ni ca

La zur ki 
– cie p∏e, pie rza ste „lo do we fi gur ki”

Kto wi dzia∏ zi mà w wo lie rze lub na da chu go ∏´b ni ka nie ru cho mo sie dzà ce 
la zur ki, mo ̋ e po my Êleç, ˝e sta ∏o sí  nie szcz´ Êcie – wszyst kie go ∏́  bie za mar z -
∏y, za mie ni ∏y si´ w „lo do we fi gur ki“. Wy star czy jed nak je sp∏o szyç, a sta -
nie si´ „cud”. Jak za do tkni´ ciem cza ro dziej skiej ró˝d˝ ki na gle o˝y jà, cho -
cia˝ mo ̋ e si´ zda waç, ˝e na dal na le ̋ à do „kra iny lo du”.

Para nakrapianych lazurków (pstràgowatych).
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Go ∏àb po gra ni cza

Wszyst kie od mia ny la zur ków ∏à -
czy jed no, a mia no wi cie pod sta wo -

wy ko lor upie rze nia, któ ry trud no opi saç. Naj -
cz´ Êciej okre Êla si´ go ja ko lo do wy lub nie bie -
sko -lo do wy. Dla te go w swo jej oj czyê -
nie, w Niem czech, na zy wa jà si´ – Eistau be (go -
∏´ bie lo do we). Cho cia˝ pol ska na -
zwa nie jest prze k∏a dem nie miec kiej, to jed -
nak nie jest bez pod staw na, bo w daw niej szej li -
te ra tu rze nie miec kiej wy st´ po wa ∏y one tak -
˝e pod na zwà – La zur tau be. 

Naj star sze wzmian ki o la zur kach, spo ty ka -
ne w li te ra tu rze nie miec kiej, po zwa la jà przy -
pusz czaç, ˝e po czàt ki tej nie zwy k∏ej ra sy si´ ga -
jà XVIII wie ku. Z opi sów pierw szych la zur -
ków wy ni ka, ˝e nie by ∏y to pta ki o jed no li -
tym po kro ju i pa no wa ∏y ró˝ ne ten den cje w ho -
dow li la zu ro wych go ∏´ bi. Do pie ro zrze sze -
nie ho dow ców tych go ∏´ bi w jed nym klu -
bie, co mia ∏o miej sce w 1924 ro ku, do pro wa -
dzi ∏o do usta le nia i ujed no li ce nia kie run ku dal -
szej pra cy ho dow la nej.  

Oj czy znà la zur ków sà ¸u ̋ y ce Gór ne (Obe -
rlau sitz), za chod nia cz´Êç Dol ne go Âlà -
ska oraz Sak so nia. Od mia na por ce la no wa zo -
sta ∏a wy ho do wa na na pó∏ no cy Nie miec. Na Âlà -
sku i Gór nych ¸u ̋ y cach wy ho do wa no la zur -
ki o po ma raƒ czo wych oczach, w Sak so -
nii zaÊ o ciem nych. Na prze ∏o -
mie XIX i XX wie ku, na sku tek skrzy ̋ o wa -
nia la zur ków z ∏ap cia ty mi tur ko ta mi, wy ho do -
wa no la zur ki z upie rzo ny mi no ga mi. Cho -
cia˝ nad wy ho do wa niem i uszla chet nie niem la -
zur kówna m´ czy li si´ Sak soƒ czy cy, to jed -
nak nie za li cza si´ ich do gru py sak soƒ skich go -
∏´ bi barw nych. Obec nie pta ki te ho do wa -
ne sà w ca ∏ych Niem czech, ale tak ̋ e w Cze -
chach (g∏ów nie za chod nio -pó∏ noc nych), Au -
strii, Skan dy na wii i Pó∏ noc nej Ame ry ce, bar -
dzo rzad ko w Pol sce. 

Daw niej go ∏´ bie o pod sta wo wym ubar wie -
niu lo do wym na le ̋ a ∏y do dwóch ró˝ -

nych ras. Go ∏´ bie z na kra pia ny mi tar cza -
mi i czar ny mi lot ka mi, o po ma raƒ czo -
wych oczach na zy wa ne by ∏y – Fo rel len tau -
ben (go ∏´ bie pstrà go wa te). Po zo sta ∏e od mia -
ny no si ∏y na zw´ go ∏´ bi lo do wych al bo la zur -
ków, cza sem na wet m∏y na rzy. Cho cia˝ nie -
miec cy ho dow cy na dal po s∏u gu jà si´ na -
zwà – Fo rel len tau be, to jed nak obec nie go ∏´ -
bie pstrà go wa te sà jed nà z od mian la zur ków. 

Bu do wa
La zur ki to nie wiel kie go ∏´ bie ty pu po lne -

go, za li cza ne do gru py go ∏´ bi barw -
nych. Sà doÊç moc ne i bar dzo ˝y wot ne. Je -
Êli nie sà trzy ma ne w wo lie rze, ch´t nie ˝e ru -
jà na po lach. Wpraw ne oko ho dow cy go ∏´ -
bi za uwa ̋ y nie wiel kà ró˝ ni c´ w bu do wie kor -
pu su po mi´ dzy po szcze gól ny mi od mia na mi la -
zur ków. La zur ki z tzw. ∏a pc iami wy da -
jà si´ byç krót sze od go ∏´ bi g∏ad ko no -
gich. Ale napew no la zur ki z po ma raƒ czo wy -
mi ocza mi i z ciem ny mi pa sa mi sà tro ch´ d∏u˝ -
sze od∏u sko wa tych, z bia ∏y mi pa sa mi i bez pa -
sów, czy li z czy sty mi tar cza mi skrzy d∏o wy -
mi (niem. hoh lig). Te nie znacz ne ró˝ ni ce, cho -
cia˝ dla wie lu sà nie do strze gal ne, na le -
˝y braç pod uwa g´ przy oce nie la zur ków na wy -
sta wach. 

Ho do wa ne sà wy ∏àcz nie la zur ki g∏ad ko g∏o -
we. G∏o wa – nie co bar dziej po d∏u˝ na u go ∏´ -
bi z po ma raƒ czo wy mi ocza mi – po win -

na byç za wsze do brze za okrà glo na. Na wy sta -
wie oce n´ g∏o wy go ∏´ bia na le ̋ y do ko ny -
waç w cza sie je go obec no Êci w klat ce, kie -
dy jest spo koj ny i znaj du je si´ w bez ru -
chu. Oczy sà osa dzo ne w g∏o wie cen tral -
nie. U go ∏´ bi z czar ny mi pa sa mi po ma raƒ czo -
we, u na kra pia nych mo gà byç ˝ó∏ to - lub czer -
wo no -po ma raƒ czo we. Po zo sta ∏e od mia ny ma -
jà oczy ciem ne. Oka la je wà ska, de li kat na, sza -
ro -czar na brew. Brew cie li sta lub czer wo -
na jest uwa ̋ a na za bar dzo du -
˝y b∏àd. Dziób, Êred niej d∏u goÊci oraz cien -
ki, mu si byç ciem ny. Nie mo ̋ e byç cie li sty. Nie -
miec ki wzo rzec mó wi o Êred nim, pol -
ski zaÊ o d∏u gim dzio bie. Ró˝ ni ca wy da -
je si´ byç wy ni kiem od mien ne go po strze ga -
nia rze czy i wy obra ̋ e nia o d∏u go Êci dzio ba. 

G∏o wa osa dzo na jest na krót kiej szyi, roz sze -
rza jà cej si´ ku sze ro kiej, nie co wy su ni´ -
tej do przo du pier si. Tym sa mym ple cy w ra mio -
nach po win ny byç sze ro kie. Nie znacz nie opa da -
jà one w kie run ku zwar te go ogo na, któ ry no szo -
ny jest przez la zur ki pra wie po zio mo. 

No gi, o Êred niej d∏u go Êci, sà g∏ad kie lub opie -
rzo ne. Opie rze nie na no gach po win no byç ob -
fi te, jed nak ̋ e pió ra nie za d∏u gie. Wska za -
ne jest tak ̋ e, aby pió ra na udach by ∏y nie -
co d∏u˝ sze ni˝ u go ∏´ bi z g∏ad ki mi no ga mi. Ca -
∏e upie rze nie po win no byç bo ga te, pió ra mi´k -
kie, przy jem ne w do ty ku. U la zur ków ob ser -
wu je my ob fi te wy st´ po wa nie pu dru, któ ry mo -
˝e ho dow com spra wiaç wie le k∏o po tów.

Ubar wie nie
Naj bar dziej cha rak te ry stycz ne jest ubar wie -

nie okre Êla ne cz´ sto ja ko lo do we, nie bie sko -
-lo do we (mniej nie bie skie, wi´ cej lo do -
we) lub Êwie ̋ e go od t∏usz czo ne go mle -
ka. Jest ono wy ni kiem wy st´ po wa nia al le -
lu Ic, któ ry od po wie dzial ny jest za roz cieƒ cze -
nie bar wy nie bie skiej,  a wy st´ pu je tak ̋ e u go -
∏´ bi da ma sceƒ skich oraz u cze skich gar ∏a czy si -
wych. Ptak po wi nien byç ubar wio ny rów no -
mier nie od g∏o wy do ogo na. Na wy sta wach go -

Samica ∏uskowata.

Lazurek ∏apciaty bez pasów.



∏´ bie z ciem niej szà szy jà, ple ca mi (z wy jàt -
kiem na kra pia nych) i kli nem pod ogo -
nem otrzy mu jà kar ne punk ty.  Na ogo nie wy -
st´ pu je ciem niej szy pas. Czym ciem niej -
szy i wy raê niej od ci na jà cy si´ od nie bie sko -lo -
do we go ko lo ru, tym le piej. Po nad to za pa -
sem na ogo nie po win no jesz cze po zo staç ja -
sne ob ra mo wa nie. Wszyst kie od mia ny la zur -
ków ma jà ciem ne lot ki. U go ∏´ bi z ciem ny -
mi pa sa mi i u na kra pia nych z opie rzo ny mi no -
ga mi wy ma ga ne jest ciem ne obrze ̋ e nie d∏u -
gich piór na no gach. 

Do tych czas zna nych jest szeÊç od mian, po -
gru po wa nych pod wzgl´ dem roz ∏o ̋ e nia ry -
sun ku. Po dzie liç je mo˝ na na dwie gru -
py, a mia no wi cie: o po ma raƒ czo -
wych i o ciem nych oczach. Bio ràc pod uwa -
g´, ˝e la zur ki mo gà byç g∏ad ko no -
gie oraz z upie rzo ny mi no ga mi, ma -
my wi´c do czy nie nia z dwu na sto ma wa rian ta -
mi go ∏´ bi lo do wych. 

Z po ma raƒ czo wy mi ocza mi zna ne sà la zur -
ki z dwo ma rów no mier nie roz ∏o ̋ o ny -
mi na skrzy d∏ach czar ny mi pa sa mi oraz na kra -
pia ne (pstrà go wa te, niem. Fo rel len tau -
be). Cha rak te ry stycz ny jest ry su nek piór po -
kry wo wych na skrzy d∏ach go ∏´ bi na kra pia -
nych. Ciem ne plam ki ma jà kszta∏t trój kà -
ta o wiel ko Êci trzech pià tych wi docz nej cz´ -
Êci pió ra. La zur ki pstrà go wa te mo -
gà mieç mniej lub wi´ cej wy raê ne na kra pia -
nie na ple cach.

La zur ki o ciem nych oczach wy st´ pu -
jà w czte rech od mia nach. Naj pierw na le -
˝y wspo mnieç od mia n´ bez ciem nych pa -
sów na skrzy d∏ach, a wi´c o czy stych (pu -
stych – niem. gwar. – hoh lig) tar czach. Pi´k -
nie pre zen tu je si´ od mia na z czy sto bia ∏y -
mi pa sa mi na skrzy d∏ach, pod wa run -
kiem, ˝e pa sy sà wà skie, wy raê nie ciem -
no, wr´cz czar no obrze ̋ o ne od stro ny ogo -
na. U od mia ny bia ∏o ∏u sko wa tej wy st´ po -
waç po win ny bia ∏e trój kà ty, w po dob nym sto -
sun ku jak u na kra pia nych, z tym ˝e bia ∏e trój -
kà ty po win ny mieç ciem niej sze obrze ̋ e -
nia. U bia ∏o ∏u sko wa tych do pusz czal ny jest de -
li kat ny ry su nek na grzbie cie i pa pu ciach. Nie -
daw no wy ho do wa ne la zur ki por ce la no -
we ma jà ry su nek skrzy de∏ iden tycz ny jak u ∏u -
sko wa tych, lecz po mi´ dzy bia ∏y mi ∏u ska -
mi i czar nym obrze ̋ e niem wi dzi my de li kat -
ne, czer wo no -˝ó∏ te przej Êcie. U por ce la -
nek wy st´ pu je na lot kachry su nek cha rak te ry -
stycz ny dla zi´ by (ta ki sam wy st´ pu -
je te˝ u szczy g∏ów duƒ skich). Krop ki w lot -
kach po win ny mieç de li kat ny ˝ó∏ to -czer wo -
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Samiec z bia∏ymi pasami.
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ny ko lor. Po nad to w tym ko lo rze wy st´ pu -
je na pa sie w ogo nie tzw. lu stro. W lot -
kach do zwo lo na jest nie wi docz na – przy z∏o -
˝o nych skrzy d∏ach – si to woÊç i rdza. Do pusz -
czal na jest le d wo wi docz na rdza w ry sun -
ku grzbie tu i pa pu ci. 

Uwa gi ho dow la ne
Ho dow la la zur ków nie jest trud na, jed nak -

˝e ho dow ca po wi nien pa mi´ taç o pew -
nych za sa dach. Zwra caç trze ba uwa -
g´ na sk∏ad po da wa ne go tym pta kom ziar -
na. Do Êwiad cze ni ho dow cy sto su jà w kar -
mie wi´k szy pro cent j´cz mie nia, dzi´ ki któ re -
mu ry su nek jest de li kat niej -
szy, bez rdzy i plam, oraz w∏a Êci we jest ubar -
wie nie szyi. W okre sie wy staw mo˝ na do -
daç a˝ 70% j´cz mie nia. La zur ki wy twa rza -
jà bar dzo du ̋ o pu dru, któ ry czy ni pió ra de li -
kat ny mi, przy jem ny mi w do ty ku, ale po wo -
du je tak ̋ e zma to wie nie czer ni pa sów i prà˝ -
ków na skrzy d∏ach. Na trzy dni przed wy sta -
wà ho dow cy my jà wi´c swo je pta ki. Ty le cza -
su wy star czy, aby la zur ki wy two rzy ∏y no -
wy, czy sty pu der i pre zen to wa ∏y si´ oka za -
le. Wska za ne jest rów nie˝ po da wa nie la zur -
kom na sion s∏o necz ni ka, dzi´ ki któ rym pió -
ra nie co po ∏y sku jà, a czerƒ pa sów i prà˝ -
ków jest bar dziej wy raê na. 

Nie mo˝ na do wol nie ko ja rzyç z so bà ró˝ -
nych od mian la zur ków. Przede wszyst -
kim nie na le ̋ y ∏à czyç go ∏´ bi ciem no -
okich z pta ka mi o po ma raƒ czo -
wych oczach oraz g∏ad ko no gich z go ∏´ bia -
mi o upie rzo nych no gach. Wska za ne jest pa -
ro wa nie sam ca z bia ∏y mi pa sa mi, z sze ro -
kim ob ra mo wa niem, z sa mi cà bez pa -
sów lub z de li kat nym ob ra mo wa niem, al -
bo z bia ∏o ∏u sko wa tà. Po ta kich ro dzi -
cach otrzy ma my pi´k nie ubar wio ne po tom -
stwo. Ko ja rzo ne z so bà la zur ki ∏u sko wa -
te daç mo gà cza sem za ja sne po tom -
stwo (co nie jest jesz cze b∏´ dem, je Êli ∏u sko -
wa toÊç jest pra wi d∏o wa) bàdê z nie w∏a Êci -
wà ∏u sko wa to Êcià (∏u ski nie b´ dà w kszta∏ -
cie trój kà ta). Ta kie po tom stwo mo˝ na sko ja -
rzyç z bia ∏o pa sia sty mi, lecz nie z ∏u sko wa ty -
mi. Je Êli u  go ∏´ bi na pa sach wy st´ pu -
je rdza, wte dy ta kie pta ki na le ̋ y ko ja rzyç z ∏u -
sko wa ty mi. Wa˝ ne wi´c jest, aby ho dow -
ca zna∏ po cho dze nie swo ich
go ∏´ bi. 

La zur kom z g∏ad ki mi no ga mi na k∏a da -
my ob ràcz k´ nr 7 (na le ̋ y to zro -
biç doÊç wcze Ênie), z upie rzo ny mi no ga -
mi zaÊ nr 10.

Widok ogona z góry.

Widok ogona z do∏u.


