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O pi su jàc gar ∏a cza po mor skie go
by ∏o by b∏´ dem nie si´ gnàç po

wia do mo Êci hi sto rycz ne, któ re sà od -
le g∏e w cza sie i doÊç cie ka we. R. B.
Bra ge od kry∏ daw ne dzie ∏o o pra cach
na ro li, po cho dzà ce z 1150 ro ku,
w któ rym uczo ny arab ski Abu Za ka -
ria Ja hia w cz´ Êci po Êwi´ co nej go ∏´ -
biom, wspo mi na o go ∏´ biach z upie -
rzo ny mi no ga mi pa pu cia te zwa ne
„tri po li nas”. Pi sze rów nie˝ o ra sie
gar ∏a czy pa pu cia tych, wy st´ pu jà cych
na pó∏ wy spie ibe ryj skim. 

Oko ∏o 1600 ro ku w∏o ski pi sarz Ulis -
ses Al dro van di w II cz´ Êci swo jej
ksià˝ ki pt.: „Or ni to lo giae” pi sze o go -

∏´ biach do mo wych, któ re wy -
st´ pu jà w ró˝ nych ra sach i po -
sta ciach barw nych z ry sun kiem
lub przy ozdo bio ne czub kiem, ko -
ron kà, ˝a bo tem lub ozdo ba mi struk -
tu ral ny mi z piór, jak locz ki, ko∏ nie rze
i pe ru ki. Wspo mi na te˝, ˝e w Ho lan dii
wy st´ pu jà du ̋ e gar ∏a cze z moc no
opie rzo ny mi no ga mi. Jak po da jà êró -
d∏a go ∏´ bie gar ∏a cze ja ko ra sa zna ne
by ∏y w Eu ro pie oko ∏o 850 lat te mu.
Na to miast ma ry na rze ho len der scy
przy wo zi li stat ka mi han dlo wy mi do
Ho lan dii z po ∏u dnio wej Azji (praw do -
po dob nie z In dii), du ̋ e gar ∏a cze pa -
pu cia te oko ∏o 1600 ro ku.. Go ∏´ bie te
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Gar ∏acz po mor ski
za rys hi sto rii

Rys St. Sejmicki

Gar∏acz pomorski czerwono-p∏owy z pó∏ksi´˝ycem. Fot. archiwum „Woliery“



prze trwa ∏y do dnia dzi siej sze go, no -
szàc na zw´ ja ko „sta ro daw ny gar ∏acz
ho len der ski”. Da ∏y one po czà tek wie -
lu po pu la cjom gar ∏a czy Eu ro pie. Gar -
∏acz sta ro ho len der ski krzy ̋ o wa ny
z ró˝ ny mi go ∏´ bia mi miej sco wy mi da∏
po czà tek ta kim ra som gar ∏a czy, jak
sta ro an giel ski z Nor wich i sta ro nie -
miec ki. Na st´p nie sta ro ho len der ski
krzy ̋ o wa ny z ró˝ ny mi gar ∏a cza mi
miej sco wy mi oraz ze sta rà ra sà nie -
miec kà gar ∏a cza „Oplo oper” (ra sa
daw no wy gi n´ ∏a) da∏ po czà tek no wym
ra som jak gar ∏acz an giel ski i fran cu -
ski. Oplo oper krzy ̋ o wa ny ze sta ro an -
giel skim z Nor wich da∏ po czà tek gar -
∏a czo wi am ster dam skie mu ba lo no we -
mu. Z gar ∏a cza sta ro nie miec kie go zo -
sta ∏y wy ho do wa ne gar ∏a cze tu ryƒ skie
i Êlà ski bia ∏o g∏o wy oraz mi nia tu ro wy
gar ∏acz brneƒ ski, któ ry z ko lei bra∏
udzia∏ w krzy ̋ ów kach dla po pra wy ra -
so wo Êci am ster dam skie go ba lo no we -
go oraz two rze nia gar ∏a cza an giel skie -
go kar ∏o wa te go. Gar ∏acz sta ro ho len -
der ski da∏ jesz cze po czà tek ro dzi nie
gar ∏a czy bar dzo bli sko spo krew nio -

nych ze so bà, a mia no wi cie gar ∏a czom
sak soƒ skim, gar ∏a czom po mor skim
oraz gar ∏a czom gent. Wa˝ ny jest fakt,
ja kà ro l´ spe∏ ni ∏y te czte ry ra sy gar ∏a -
czy i w ja kiej ko lej no Êci po wsta wa ∏y.
Sak soƒ ski to ra sa gar ∏a cza nie miec -
kie go, cha rak te ry zu jà cà si´ Êred niej
wiel ko Êci i pio no wà po sta wà. No gi

u tych go ∏´ bi sà doÊç wy so kie, opie -
rzo ne a w cz´ Êci Êród sto pia moc no
opie rzo ne d∏u gi mi pió ra mi. Wo le
umiar ko wa nie wy d´ te w kszta∏ cie wal -
ca. Gar ∏acz po mor ski po wsta∏
z wstecz ne go krzy ̋ o wa nia gar ∏a cza
sak soƒ skie go z gar ∏a czem sta ro ho len -
der skim. Odzie dzi czy∏ po sak soƒ skim

151/2006

Go∏´b ie

Fot. St Sejmicki, hod T. Krzemiƒski.

Fot. St Sejmicki, hod T. Krzemiƒski.



Go∏´b ie

wy so kie no gi oraz po sta w´ zbli ̋ o nà
do pio no wej, z tym ˝e oko nie jest
w pio nie w sto sun ku do nóg. Na to -
miast po gar ∏a czu sta ro ho len der skie -
mu moc ny gru by tu ∏ów, moc no opie -
rzo ne no gi, d∏u gie moc ne skrzy d∏a
i ogon oraz bar w´ upie rze nia. Wa˝ -
nym ele men tem jest wo le, któ re roz -
dy ma si´ do du ̋ ych roz mia rów, szy ja
jest od chy lo na lek ko do ty ∏u, a mo stek
two rzy pra wie pro stà li ni´ z wy d´ tym
wo lem. D∏u goÊç ca∏ ko wi ta wy no si
50 cm, a wy so koÊç w po sta wie wy pro -
sto wa nej 40 cm. Ja ko ostat ni z tej ro -
dzi ny jest gar ∏acz bel gij ski „Gent”
(na zwa nie miec ka). Gent po wsta∏
z krzy ̋ o wa nia gar ∏a cza sta ro ho len -
der skie go z gar ∏a czem po mor skim
w Ho lan dii oko ∏o 1830 ro ku. W tam -
tym okre sie Ho lan dia i Bel gia by ∏y
jed nym paƒ stwem, a po po dzia le
Gent zo sta∏ po bel gij skiej stro nie i wy -
st´ pu je ja ko ra sa bel gij ska. Na zwa te -
go gar ∏a cza po cho dzi od mia sta Gent
we flan dryj skiej cz´ Êci Bel gii, gdzie
zo sta∏ wy ho do wa ny. Jest to ra sa gar ∏a -
czy Êred nio du ̋ ych, o Êred nio wy so -
kich no gach moc no opie rzo nych d∏u -
gi mi pió ra mi. Po sia da cha rak te ry -
stycz nà syl wet k´. Tu ∏ów skrzy d∏a
i ogon no szo ne sà po zio mo. Szy ja nie -
zbyt d∏u ga no szo na wy so ko pod kà -
tem 80 stop ni. Wo le moc no wy d´ te,
ale tyl ko w przed niej cz´ Êci prze cho -
dzi w kie run ku most ka ∏a god nym ∏u -
kiem. Wy st´ pu je w ko lo rach jed no -
barw nych ty po wych dla go ∏´ bi do mo -
wych. Naj cz´ Êciej spo ty ka ny jest z ry -
sun kiem do mi ni ka ni na po nad to ja ko
ty gry so wa ty, pstry lub bia ∏y z barw -
nym ogo nem.

Ce chy ra so wo Êci
Po cho dze nie – wy ho do wa ny

w Niem czech. Ho do wa ny na Po mo -
rzu Nie miec kim w oko li cach Ru gii
oraz w za chod nio po mor skiej cz´ Êci
Pol ski. Mo der ni zo wa ny przez ho dow -
ców nie miec kich i pol skich. Wra ̋ e nie
ogól ne: bar dzo du ̋ y, ma syw ny, wy so -
ki, sk∏on po sta wy pod ka tem 45-60
stop ni, d∏u goÊç ca∏ ko wi ta 50 cm, wy -
so koÊç 40 cm, spra wia wra ̋ e nie do -
stoj ne go. G∏o wa moc na, czo ∏o Êred -
nio wy so kie, za okrà glo ne. Oczy –
przy bia ∏ych, pstrych lub z barw nym
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Gar∏acz pomorski jednolity bia∏y.

Gar∏acz pomorski niebieski groch z pó∏ksi´˝ycem. Fot. archiwum „Woliery“

Fot. St Sejmicki, hod T. Krzemiƒski.



ogo nem ciem no -piw ne, przy po zo sta -
∏ych po ma raƒ czo we. Brew ma ∏a de li -
kat na, ko lor uza le˝ nio ny od bar wy
upie rze nia. Dziób d∏u gi moc ny, pod -
par ty wo lem, ko lor dzio ba uza le˝ nio -
ny od bar wy upie rze nia i tak u bia -
∏ych, cie li sto ro go wy, u czer wo nych
i ˝ó∏ tych ja sne go ro gu, na to miast nie -
bie sko brà zo we, czar ne dziób w ko lo -
rze ciem ne go ro gu do czar ne go. Wo -
sków ka ma ∏a u sam ców nie co wi´k sza
ko lo ru cie li ste go, bia ∏o przy pu dro wa -
na. Szy ja d∏u ga no szo na wy so ko. Wo -
le moc no wy d´ te, wy su ni´ te w gór nà
czeÊç szyi, ty∏ szyi od po ty li cy do tu ∏o -

wia jest lek ko wkl´ s∏y. PierÊ sze ro ka,
moc no z le d wo do strze gal nà ta lià,
mo stek z wy d´ tym wo lem two rzy pra -
wie pro sta li ni´. Ple cy sze ro kie, moc -
no, lek ko za okrà glo ne opa da jà ce
w kie run ku ogo na pod kà tem 45-60
stop ni. Skrzy d∏a d∏u gie moc ne, do -
brze przy le ga jà ce, 2 cm krót sze od
ogo na, spo czy wa jà na ste rów kach
ogo na nie krzy ̋ u jà si´. Ogon sze ro ki,
umiar ko wa nie d∏u gi, sta no wi prze -
d∏u ̋ e nie sk∏o nu po sta wy, nie do ty ka
pod ∏o ̋ a. No gi wy so kie moc ne ze
wzgl´ du na ob fi te upie rze nie, roz sta -
wio ne umiar ko wa nie sze ro ko. Pod

bar dzo ma ∏ym kà tem ugi´ te w ko la -
nach. Upie rze nie nóg na pod udziu
wy st´ pu jà s´ pie pió ra, na to miast od
ko la na, d∏u gie i sze ro kie pió ra two rzà
bar dzo ob fi te ∏ap cie. U pod sta wy za -
okrà glo ne sze ro kim ∏u kiem od przo -
du po przez bok a˝ do ty ∏u. Upie rze -
nie z ra cji, ˝e jest to go ∏àb du ̋ y, pió -
ra po sia da ob fi te, moc ne, d∏u gie, sze -
ro kie, nie zbyt twar de, do brze przy le -
ga jà ce. Ko lo ry – wszyst kie ko lo ry jed -
nobarw ne, bia ∏e z barw nym ogo nem
oraz ry sun kiem ty po wym dla gar ∏a czy
an giel skich z ma ∏ym wy jàt kiem, nie
mo ̋ e po sia daç ró ̋ y skrzy d∏o wej
(epo let) na wo lu wy st´ pu je bia ∏y pó∏ -
ksi´ ̋ yc (ryn grat), któ ry nie po wi nien
si´ gaç oczu, a za tem i pod bró dek wi -
nien byç ko lo ro wy.

Pod sta wo we ce chy do oce ny: bu do -
wa, po sta wa, sk∏on po sta wy, wo le, no -
gi wraz z upie rze niem, wra ̋ e nie ogól -
ne oraz ry su nek, je Êli wy st´ pu je.

Sta ni s∏aw Sej mic ki
Ostro wiec Âwi´ to krzy ski 
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Gar∏acz pomorski niebieski. Fot. archiwum „Woliery“

Gar∏acz pomorski (w Êrodku) w asyÊcie stawaków
Êlàskich z hod. M. Górznego.

Fot. St Sejmicki, hod T. Krzemiƒski.


