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Hodowla go∏´bi w mojej rodzinie to
tradycja. Ja równie˝ odziedziczy∏em
to zami∏owanie po przodkach.

Dziadek i ojciec hodowali przede wszystkim
go∏´bie rasy dragon i wywrotek, które wów-
czas nazywane by∏y zapo˝yczonà z Niemiec
nazwà „Werfel”. Mnie te˝ podoba∏y si´ go∏´-
bie tych ras, dlatego pierwszà parà w mojej
w∏asnej hodowli by∏y w∏aÊnie wywrotki.

Wówczas (1964 rok) na terenie powiatu
suwalskiego wywrotki by∏y bardzo popular-

nà rasà. Ich hodowla by∏a selekcjonowana
pod wzgl´dem lotnoÊci i „wywracania ko-
zio∏ków” podczas lotu. Byli te˝ tacy hodow-
cy, którzy zaczynali prowadziç hodowl´
w kierunku skracania dzioba.

W 1968 roku by∏em z ojcem w Sejnach
u bardzo znanego hodowcy Franciszka Ku-
nickiego. Zobaczy∏em u niego okaza∏e stado
wywrotków. Wi´kszoÊç z nich by∏a barwy
˝ó∏tej, kilka sztuk mia∏o bia∏e ∏apcie i bia∏e
lotki pierwszego rz´du w skrzyd∏ach. Wy-

ró˝nia∏y je te˝ krótkie dzioby, a jest to cecha
niezwykle ceniona przez hodowców. Pan
Kunicki opowiedzia∏ nam histori´ swojej nie-
zwyk∏ej hodowli. Mnie najbardziej intereso-
wa∏o, skàd w jego hodowli wywrotków po-
jawi∏y si´ krótkie dzioby. Okaza∏o si´, ˝e jest
to wynik krzy˝ówek tych go∏´bi z barwno-
g∏ówkami królewieckimi. Wielu hodowców
zamieszkujàcych okolice Sejn (wi´kszoÊç po-
chodzenia litewskiego), którzy hodujà barw-
nog∏ówk´ królewieckà, post´powa∏o w ten
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w∏aÊnie sposób. Barwnog∏ówki sà cz´sto
pstrokate i jednobarwne. W celu utrwalenia
barwy krzy˝owano je z wywrotkami. Po-
wsta∏e w ten sposób krzy˝ówki, po ponow-
nym po∏àczeniu z barwnog∏ówkà, dajà wy-
wrotki krótkodziobe. Takie go∏´bie by∏y
w tym czasie bardzo cenione, wi´c ich ho-
dowla rozpowszechnia∏a si´ coraz bardziej.

Najwi´kszà hodowlà tych go∏´bi w Suwa∏-
kach poszczyciç si´ mogli: (nie˝yjàcy ju˝)
S∏awomir Szuki∏owicz i jego syn oraz Józef
Biery∏o. Do m∏odszych hodowców, utrzy-
mujàcych do dzisiaj hodowl´ tych go∏´bi, na-
le˝à: Wac∏aw Knoch, Andrzej Knoch, Zbi-
gniew Przyborowski oraz ja. Najwi´cej wy-
wrotków w Augustowie wyhodowali bracia
Henryk i Antoni Gudanowscy. Krzy˝owali je
z maÊciuchami polskimi, wi´c ich wywrotki
ró˝ni∏y si´ od opisanych powy˝ej. Go∏´bie te
mia∏y krótkie dzioby i kostkowe g∏owy, a nie-
które posiada∏y du˝e ∏apcie.

Tego pokroju go∏´bie równie˝ znalaz∏y
swoje uznanie wÊród hodowców. W Augu-
stowie du˝à ich hodowl´ mia∏ Pan Bielawski
oraz Niedêwiecki i jego syn.

Suwalski hodowca, Zbigniew Przyborow-
ski posiada∏ wywrotki z ró˝nych hodowli. Sam
te˝ postanowi∏ jeszcze zmodyfikowaç t´ ras´.
Skrzy˝owa∏ je z maÊciuchem polskim koronia-
tym. Kilka sztuk maÊciucha przywióz∏ z Rze-
szowa od Mariana Pawlika. Pierwsze pokole-
nie jego krzy˝ówek mia∏o ma∏e ∏apcie i ró˝ne
kszta∏ty g∏owy oraz naprawd´ krótkie dzioby.

Dopiero kolejne lata hodowli zacz´∏y
spe∏niaç oczekiwania hodowców. Na poczàt-
ku lat osiemdziesiàtych ubieg∏ego stulecia su-
walscy hodowcy wystawili te go∏´bie
w Olsztynie, Elblàgu, Grudziàdzu i Poznaniu
pod nazwà „wywrotek pomorski” – dzisiaj
„wschodniopruski”.

Wywrotki suwalskich hodowców nie by-
∏y jednak zgodne ze wzorcem i w zwiàzku
z tym ró˝nie (wr´cz skrajnie) by∏y oceniane
przez s´dziów na wystawach. Mimo to po-
pularnoÊç go∏´bi tej rasy wcià˝ ros∏a.

Majàc na uwadze problemy hodowców,
postanowi∏em stworzyç wzorzec dla tych
ptaków. Zg∏osi∏em ten zamiar przewodni-
czàcemu kolegium do spraw ocen go∏´bi ra-
sowych oraz Hodowli Drobnego Inwentarza
w Warszawie, Jerzemu Szawielowi i uzyska-
∏em aprobat´. Uzgodni∏em z nim kilka szcze-
gó∏ów, np. dotyczàcych g∏owy (bo cechà
wszystkich wywrotków musi byç okràg∏a
g∏owa) i ustaliliÊmy nazw´ – wywrotek ma-
zurski.
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Goràce dyskusje podczas szkolenia w paêdzierniku 2006 r. Z prawej strony Józef Gref.

Wywrotek mazurski, odmiana czerwona z hodowli Miros∏awa Mia∏kowskiego.

Rzadko która g∏owa spe∏nia wymagania wzorca.
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Nazwa ta uwzgl´dnia wk∏ad pracy
w kszta∏towaniu tej rasy hodowców z ca∏ego
regionu, zarówno tych z Suwa∏k, Sejn, jak
i Augustowa.

Wzorzec napisa∏em z koƒcem lat osiem-
dziesiàtych, przede wszystkim w oparciu

o hodowl´ Zbigniewa Przyborowskiego. Zo-
sta∏ on zatwierdzony w 1990 roku przez 
Kolegium S´dziów przy Polskim Zwiàzku
Hodowców Go∏´bi Rasowych i Drobiu
Ozdobnego pod przewodnictwem Eugeniu-
sza Czepczyƒskiego.

Potem hodowla wywrotka mazurskiego
rozpowszechni∏a si´ z powodzeniem na te-
renie ca∏ej Polski. Pod koniec lat dziewi´ç-
dziesiàtych ubieg∏ego stulecia przy Bia∏ostoc-
kim Zwiàzku powsta∏ Klub Wywrotka Ma-
zurskiego i Krymki Bia∏ostockiej. Klub ten,
pod przewodnictwem Jerzego Lisowskiego,
zorganizowa∏ 1 paêdziernika 2006 roku ze-
branie hodowców tej rasy. Zosta∏y wtedy
omówione problemy hodowlane tych pta-
ków, a tak˝e postanowiono przeprowadziç
nowelizacj´ wzorca. Sàdz´, ˝e dzi´ki temu
wzorzec stanie si´ bardziej zrozumia∏y dla
wszystkich hodowców. Nowy rysunek
wzorca wykona∏ Tomasz Szymkiewicz.

Zastrze˝enia hodowców z Niemiec, do-
tyczàce tej rasy, mijajà si´ z celem. Historia
powstania wywrotka mazurskiego opisana
w tym artykule, jak te˝ cechy ró˝niàce nasze-
go go∏´bia od niemieckiego, sà ewidentne
i nie podlegajà dyskusji.

Fot. S. Roszkowski

Wywrotek mazurski, odmiana ˝ó∏ta z hodowli
Miros∏awa Mia∏kowskiego. Go∏àb w trakcie
pierzenia. Prawid∏owa, okràg∏a g∏owa przy nieco
obni˝onej koronce. ¸apcie z przerwà (du˝a
wada) ogólnie zbyt d∏ugi w budowie.
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POCHODZENIE
Polska. G∏ównà prac´ hodowlanà nad

uszlachetnieniem rasy wywrotek mazurski
nale˝y przypisaç hodowcom z regionów
Bia∏ostockiego i Suwa∏k oraz okolicznych
miejscowoÊci, gdzie go∏´bie tej rasy wyst´-
powa∏y ju˝ od lat 20-tych ubieg∏ego wieku.
Wzrost zainteresowania i uszlachetnienie
tej rasy nastàpi∏o po roku 1980 g∏ównie za
sprawà hodowców z Suwa∏k.

Wra˝enie ogólne
Go∏àb ma∏y, o dobrze zwartej budowie

cia∏a, tu∏ów krótki, mocny, na pierwszy rzut
oka bardzo zgrabna figura, oko barwy bia-
∏ej, krótki dziób i du˝e ∏apcie na nogach.
Wywrotek mazurski ma najni˝szà postaw´
z mo˝liwych, wyglàda, jakby le˝a∏ na pi´k-
nie ukszta∏towanych, bogatych w upierze-
nie ∏apciach. Potrójna warstwa okrywajàca,
bufy mocno rozbudowane, d∏ugie, zamyka-
jàce si´ mi´dzy nogami.

WZORZEC, CECHY RASOWOÂCI

G¸OWA: ma∏a, okràg∏a, o doÊç szerokim
czole z obfità, szerokà i wysoko osadzonà
koronà, muszlowato ukszta∏towana, u szczy-
tu korony pióra skierowane sà ku przodowi
i si´gajà szczytu g∏owy. Z obu stron korona
powinna byç zakoƒczona rozetami. Punktem
odniesienia kràg∏oÊci g∏owy jest punkt piono-
wo przechodzàcy przez Êrodek oka.

OKO: barwy bia∏ej, Êredniej wielkoÊci,
o ma∏ej êrenicy.

BREW: doÊç szeroka, lekko matowa, rów-
nomiernie okalajàca oko koloru cielistego.

DZIÓB: wstawiony w g∏ow´ lekko uko-
Ênie, krótki, gruby, t´po zakoƒczony, szeroki
u podstawy, koloru jasnego u ˝ó∏tych, czer-
wonych, popielatych i bia∏ych. Natomiast
u czarnych koloru rogowego z dopuszczalnà
tak zwanà „muszkà”, dobrze zwarty, two-
rzàcy z linià czo∏a kàt rozwarty. Woskówki
nosowe drobne, dobrze przylegajàce, lekko
przypudrowane.

SZYJA: krótka, sto˝kowo ukszta∏towana,
podgardle ∏agodnie wci´te, dobrze zaokrà-
glone.

PIERÂ: doÊç szeroka, umiarkowanie za-
okràglona.

GRZBIET: pe∏ny, zaokràglony, krótki,
ukoÊnie opadajàcy.

SKRZYD¸A: Êredniej d∏ugoÊci, dobrze
zwarte, przylegajàce do tu∏owia, lotki spo-
czywajàce na ogonie, nie krzy˝ujàce si´ ze
sobà.

OGON: dobrze zwarty, Êredniej d∏ugo-
Êci, utrzymany w jednym po∏o˝eniu z linià
grzbietowà.

NOGI: mocno obroÊni´te z trójwar-

stwowà pokrywà piór. Od ugi´cia skoków
mocno poroÊni´te krótkie uda, a d∏ugie je-
go pióra tworzà obfite „bufy”, zamykajàc
przeÊwit mi´dzy nogami. Bufy, le˝àce na tyl-
nej cz´Êci ∏apci, zamykajà tylnà cz´Êç talerza
opierzonych nóg. Wra˝enie wizualne jest
takie, jakby go∏àb posadzony by∏ na bogato
zbudowanych ∏apciach.

WYST¢PUJÑ W KOLORACH:
czarnym, kawowym, czerwonym, ˝ó∏-

tym i bia∏ym. Barwa powinna byç czysta,
jednolita, o intensywnym kolorze i po∏ysku.

DU˚E B¸¢DY
G∏owa wàska, d∏uga, sp∏aszczona lub

kostkowa, dziób cienki, d∏ugi, oko o barwie
ciemnej, pomaraƒczowej, du˝a iloÊç krwa-
wych ˝y∏ek, czerwona lub ró˝owa brew,
braki w koronie lub za nisko osadzona, za
d∏uga szyja, brak wyci´cia podgardla, nie
przylegajàce oraz opuszczone poni˝ej ogona
skrzyd∏a.

UWAGI DO OCENY
G∏owa, oko, brew i ich kolor, dziób i jego

kolor, budowa figury, kolor upierzenia i jego
nasycenie, ∏apcie, ogólny wyglàd.

Wywrotek mazurski - wzorzec
Nowelizacja wzorca

Klub Krymki Bia∏ostockiej i Wywrotka Mazurskiego
Rysunek wzorca - Tomasz Szymkiewicz, paêdziernik 2006 rok.

W numerze 12/2006 „Woliery”, w artykule „Krymka polska”, na s. 12 pokazaliÊmy zdj´cie 
p. Stanis∏awa Grochowskiego z ˝ó∏tà krymka polskà. Niestety, podpisaliÊmy nieprawid∏owym
nazwiskiem, za co przepraszamy. Redakcja
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