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Go∏´bie

Wywrotki
Tomasz Szymkiewicz

Wywrotek mazurski ˝ó∏ty z hodowli Stanis∏awa Grochowskiego. Fot. W∏. Kwiatkowski

Wspólnà cechà ca∏ej rodziny wywrotków jest okràg∏a
g∏owa, jasne oko, krótka, lejkowato ukszta∏towana szyja
poszerzajàca si´ ku do∏owi, bogato opierzone nogi
zgi´te w stawach skokowych.

12-18_golebie  05.01.2007  17:13 : ]  Page 12



WWywrotki nie tworzà osobnej rasy,
ale sà wyodr´bnionà grupà ras
go∏´bi o jednej wspólnej cesze.

Jest to fizjologiczne przystosowanie do wy-
wracania si´ w poziomej linii lotu oraz umie-
j´tnoÊç pionowego opuszczania si´ w linii
prostej z góry w dó∏ z nast´pujàcymi po so-
bie wywrotami. Sà to osobliwe ewolucje po-
wietrzne wykonywane w pe∏nym locie.

Wywracanie zaczyna si´ odrzuceniem g∏o-
wy wraz z tu∏owiem do ty∏u.

Jest ono popularnie nazywane kozio∏ko-
waniem. Go∏´bie z tej grupy ras wykonujà
wywroty po ziemi, gdy sà wypuszczane z r´-
ki lub nad ziemià. Wed∏ug Darwina, kozio∏-
kowanie rozpoczynajà go∏´bie pozostawione
na ziemi, gdy sà sp∏oszone w swym podnie-
ceniu. Grupa tych ptaków zosta∏a nazwana
wywrotkami przyziemnymi. Uspokojenie ich
nast´puje wtedy, gdy weêmiemy je do r´ki
i zaczniemy dmuchaç im w dziób i oczy,
wówczas koƒczy si´ stan aktywnoÊci kozio∏-
kowania.

Do tej pory nie znaleziono przyczyny tych
anomalii lotowych. Najprawdopodobniej za
zdolnoÊç wywracania odpowiada wada
w budowie kana∏ów pó∏kolistych ucha we-
wn´trznego, które dostarczajà informacji
o po∏o˝eniu g∏owy. Innà przyczynà mo˝e byç
degeneracja w budowie mó˝d˝ka, odpowia-
dajàcego za koordynacj´ ruchów i równowa-
g´. Teori´ t´ poparto badaniami naukowymi,
prowadzonymi w przypadkach urazowego
uszkodzenia kana∏ów pó∏kolistych i zwiàza-
nych z tym zaburzeƒ równowagi.

Wspólnà cechà wywrotków jest te˝ pale-
ta jednolitego ubarwienia. Paleta barw tych

ptaków ujednolica si´ przewa˝nie do kolo-
rów podstawowych, jak: czerwony, czarny,
˝ó∏ty, bia∏y, rzadziej niebieski, p∏owy z pasami
na skrzyd∏ach i w ogonie.

Ubarwienie i obwódki oczu jasne, dziób
jasny do rogowego.

èród∏em pochodzenia wywrotków ma-
zurskich sà go∏´bie hodowane na terenach
pó∏nocno-wschodniej Europy (Prusy Wschod-
nie). Najwi´cej tych ptaków jest trzymanych
w okolicach Suwa∏k, Gi˝ycka a˝ po Bia∏ystok,
wschodnià cz´Êç Litwy oraz tereny ¸otwy
i Estonii.

Najprawdopodobniej krótkodziobe go∏´-
bie wywrotne, o jednobarwnym upierze-
niu, pochodzà od prastarego go∏´bia wy-

wrotnego Königsberger einfarbiger Burzler.
Zacz´to hodowaç i uszlachetniaç je maso-
wo na Mazurach. Z tego miejsca wywodzà
si´ wi´c praojcowie innych wywrotków.
Najlepsze ptaki wywo˝one by∏y na zachód,
a˝ do Berlina. Nazywano je tam Ostpreus-
sische Werfer, a póêniej, uszlachetnione
w budowie g∏owy i dzioba, Pommeren We-
rfer. Zosta∏y te˝ wywiezione przez kupców
norweskich na pó∏noc, na tereny Skandyna-
wii, gdzie nazywano je wywrotkami norwe-
skimi.

W latach 60-tych, z resztek go∏´bi tej rasy
pozosta∏ych na Mazurach, zacz´to odbudo-
wywaç, prawie od poczàtku, ras´ wywrotek
mazurski.

Go∏´bie

13 styczeƒ/luty 2007

Wywrotek wschodniopruski Wywrotek mazurski Wywrotek norweski

1- punkt najwy˝szego sklepienia g∏owy.
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Go∏´bie

Wywrotki mazurskie hodowane by∏y w ko-
lorach: czerwonym, ˝ó∏tym, czarnym, rza-
dziej bia∏ym, a wyjàtkowo – jasno- i ciemno-
niebieskim z czarnymi pasami na skrzyd∏ach
i ogonie. Bia∏e, jako m∏ode, cz´sto mia∏y kali-
n´ (ró˝owo-czerwonawe plamki na szyi) – co
jest dowodem kojarzenia ich z czystookim
królewieckim. Jasnoniebieskie, rzadkie raryta-
sy, wywodzi∏y si´ z anomalii z praprzodków
jednobarwnych wywrotków królewieckich.
Majà czarne pasy i wst´g´ na ogonie, albo sà
jasno- i ciemnoniebieskie bez pasów na skrzy-
d∏ach i ogonie. Nazwano je b∏´kitnymi.

Wspólnà cechà ca∏ej rodziny wywrotków
jest okràg∏a g∏owa, jasne oko, krótka, lejko-
wato ukszta∏towana szyja poszerzajàca si´ ku
do∏owi, bogato opierzone nogi zgi´te w sta-
wach skokowych.

Ró˝nice, jakie wytworzy∏y si´ w d∏u-
gim procesie hodowli ca∏ej grupy wy-
wrotków, przedstawiam na rysunkach.
Wià˝à si´ one z: wielkoÊcià i d∏ugoÊcià dzio-
ba, pochyleniem szpary dziobowej wzgl´-
dem linii pionowej, przebiegajàcej przez Êro-
dek oka, ustawieniem punktu g∏owy (najwy-
˝ej ustawione miejsce na szczycie g∏owy
wzgl´dem linii przebiegajàcej w pionie przez
Êrodek oka). Ró˝nice zaznaczy∏y si´ tak˝e
w wielkoÊci poszczególnych ras oraz w wy-
sokoÊci uda i kàcie jego zgi´cia.

1. Wywrotek mazurski. Punkt g∏owy
ustawiony jest na samym szczycie okràg∏ej li-
nii g∏owy, tu˝ nad okiem. Dziób ma krótki,
t´py, szeroki u nasady, lekko pochylony ku
do∏owi. Woskówki delikatne, ma∏e, przylega-
jàce i przypudrowane.

2. Wywrotek wschodniopruski. Punkt
g∏owy ma tak˝e nad okiem, a ustawiony jest
na samym szczycie okràg∏ej, lekko elipsowa-
tej linii g∏owy. Dziób ma Êredni, t´py, umiar-
kowanie szeroki u nasady, pochylony ku do-
∏owi. Woskówki zbudowane umiarkowanie,
przypudrowane. 

3. Wywrotek norweski. Punkt g∏owy
jest przesuni´ty znacznie ku przodowi,
umiejscowiony przed okiem na mocno roz-
budowanym czole. Dziób ma gruby, krótki,
u nasady szeroki, pochylony ku do∏owi zgod-
nie z linià wypuk∏oÊci rozbudowanego czo∏a.
Woskówki nosowe lekko przebudowane,
minimalnie wypuk∏e, przypudrowane.

Oczy u wszystkich trzech odmian sà jasne,
bez przebarwieƒ czy krwinek. Oprawa oczu
cielista, g∏adka, przylegajàca, umiarkowanie
szeroka, ale nie za wàska. Wspólnà cechà
wywrotków jest kràg∏oÊç g∏owy (bez kantów
czy sp∏aszczeƒ). Poliki uwydatnione, przez
co g∏owa jest pe∏na, puco∏owata.

Wszystkie wywrotki sà bogato opierzone,
z g´stym, dobrze rozwini´tym puchem
(efekt pó∏nocno-wschodnio-europejskiego
pochodzenia).

Nogi majà mocno obroÊni´te trójwarstwo-
wà pokrywà piór. Od ugi´cia skoków mocno
poroÊni´te, krótkie udo. Jego d∏ugie pióra
tworzà obfite bufy, sztylpy, zamykajàce prze-
Êwit mi´dzy nogami. Bufy, le˝àce na tylnej cz´-
Êci ∏apki, zamykajà tylnà cz´Êç talerza opierzo-
nych nóg. Wra˝enie jest takie, jakby go∏àb by∏
posadzony na bogato zbudowanych ∏apciach.

Ró˝nice w postawie wywrotków (wyso-
koÊç uda uniesionego nad skokami nóg).

1. Wywrotek mazurski – najni˝sza po-
stawa z mo˝liwych. Ma wyglàd jakby le˝a∏ na
pi´knie ukszta∏towanych i bogatych w upie-
rzenie ∏apciach. Bufy mocno rozbudowane
i d∏ugie, zamykajàce si´ mi´dzy nogami.

2. Wywrotek wschodniopruski. Lekko
uniesiona postawa, udo nieco wy˝sze przy
lekko podniesionej nodze. Bardzo rozbudo-
wane opierzenie, potrójna warstwa okrywa-
jàca, ∏apcie. Mocne, szeroko zbudowane
opierzenie uda, „bufy”.

3. Wywrotek norweski – paradnie unie-
siona sylwetka, ∏àcznie z udami, Êrednio
krótkimi, bufy nieco mniejsze, Êrednio, ale
mocno zbudowane opierzenie nóg, potrójna
warstwa okrywajàca ∏apcie.

Rys. autora

Czerwona samica wywrotka mazurskiego. 
Fot. archiwum Tomasza Szymkiewicza (1985 r.)

Portret kawowego wywrotka mazurskiego. Fot. W∏. Kwiatkowski
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