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Sak soƒ ski
BIA¸OGON

Sak soƒ ski bia ∏o gon ni czym nie przy po mi na swo je go imien ni ka, a wi´c ma je sta tycz nie
uno szà ce go si´ wy so ko nad zie mià or ∏a bie li ka, zwa ne go tak ̋ e bia ∏o go nem. Ale kie -
dy kro czy po zie mi lub po pó∏ ce w go ∏´b ni ku, to na pew no swo jà ma je sta tycz nà bu -
do wà prze wy˝ sza ˝y wy wzór na sze go go d∏a paƒ stwo we go. Po ru sza si´ bo wiem
dostojnie, cho cia˝ cza sem prze szka dza jà mu w tym bo ga te w pió ra ∏ap cie i wspó∏ -
miesz kaƒ cy wo lie ry.

Ka rol Ja sie ni ca

Saksoƒskie bia∏ogony niebieskie poÊród grupy innych go∏´bi saksoƒskich. Fot. K. Jasienica
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ZZa dzi wia jà ce jest za mi ∏o wa nie nie miec -
kich ho dow ców do go ∏´ bi za li czo nych
do gru py 5. Znaj du jà si´ w niej go ∏´ bie

barw ne. Efek tem ich pra cy ho dow la nej
jest oko ∏o pi´ç dzie siàt ras, któ re ró˝ nià si´
bu do wà i ry sun kiem, cho cia˝ nie któ re ra -
sy ma jà ry su nek bar dzo po dob ny, a na wet
iden tycz ny. Go ∏´ bie barw ne ho do wa ne sà
g∏ów nie na po ∏u dniu Nie miec oraz we
Fran ko nii, Tu ryn gii i Sak so nii. Ale zna ne sà
one nie mal ̋ e na ca ∏ym Êwie cie, g∏ów nie
w Cze chach, w Ame ry ce Pó∏ noc nej, Skan -
dy na wii, a przed II woj nà Êwia to wà by ∏y
tak ̋ e w doÊç du ̋ ej licz bie trzy ma ne w go -
∏´b ni kach na Âlà sku, szcze gól nie w re jo -
nach gra ni czà cych z Sak so nià. Âlà scy ho -
dow cy ma jà tak ̋ e swój udzia∏ w roz wo ju
nie któ rych ras barw nych, g∏ów nie la zur -
ków po ma raƒ czo wo okich. Za wsze nie -
któ re ra sy cie szà si´ wi´k szym za in te re so -
wa niem na kon kret nym te re nie, ani ̋ e li in -
ne. Nie mo˝ na so bie wy obra ziç Ma zow sza
i Ma ∏o pol ski bez stad srebr nia ków, per ∏o -
wych itp. Nie mo˝ na te˝ wy obra ziç so bie
Sak so nii bez nie zwy kle bo ga to ubar wio -
nych go ∏´ bi ∏ap cia tych, sie dzà cych na da -
chach lub w wo lie rach sak soƒ skich i gór -
no ∏u ̋ yc kich wio sek i osie dli. 

Opi sa li Êmy ju˝ sak soƒ skie mni chy, ∏y ski
dwu czu be, tar czo we i bo cia ny. Ko lej nà nie -
zwy kle uda nà ra sà go ∏´ bi barw nych w Sak -
so nii jest sak soƒ ski bia ∏o gon (Sächsi scher

Weißschwanz). War to z nià za po znaç pol -
skich mi ∏o Êni ków i ho dow ców go ∏´ bi ra so -
wych, cho cia˝ by ze wzgl´ du na cie ka wy
ry su nek i bo gac two od mian barw nych. 

Po cho dze nie
Jak na zwa wska zu je, opi sy wa na przez

nas ra sa po cho dzi z Sak so nii. Tu ryƒ czy cy
ma jà tak ̋ e swo je go bia ∏o go na, po dob nie
ho dow cy po ∏u dnio wych Nie miec. Wszyst -
kie ∏à czy wspól ny ry su nek, ale ró˝ nià in ne
szcze gó ∏y. Po ∏u dnio wo nie miec kie bia ∏o go -
ny ma jà ko ron k´, tu ryƒ skie i sak soƒ skie
nie ma jà ˝ad nych ozdób na g∏o wie. Sak -
soƒ skie bia ∏o go ny ma jà zaÊ bo ga to upie -
rzo ne no gi, czy li tzw. ∏ap cie. Po nad to
wszyst kie one ró˝ nià si´ pew ny mi szcze -
gó ∏a mi w bu do wie. Sak soƒ ski bia ∏o gon ma
ty po wà dla sak soƒ skich go ∏´ bi barw nych
bu do w´. Gdy by po zba wiç go ∏ap ci, to
w ˝ad nym wy pad ku nie móg∏ by byç uzna -
ny za bia ∏o go na po cho dzà ce go z La su Tu -
ryƒ skie go i oko lic, bo wiem go ∏´ bie z Tu -
ryn gii cha rak te ry zu je in na bu do wa i spo -
sób po ru sza nia si´. 

W 1818 ro ku, w ksià˝ ce pt. „Fra ben tau -
be” (Go ∏´ bie barw ne), opi sa ne zo sta ∏y go -
∏´ bie z ma ∏à bia ∏à ∏y skà i bia ∏ym ogo nem.
Póê niej w li te ra tu rze nie miec kiej opi sy wa -
no je re gu lar nie (Ch. Buh le, G. Prütz i in ni)
i do no szo no, ˝e z ta kim ry sun kiem wy st´ -
pu jà go ∏´ bie z upie rzo ny mi no ga mi, jak

i g∏ad ko no gie. Nie roz ró˝ nia no wów czas
mi´ dzy sak soƒ ski mi, tu ryƒ ski mi, po ∏u dnio -
wo nie miec ki mi, a tak ̋ e Êlà ski mi bia ∏o go -
na mi. Re gio nal ne ra sy ufor mo wa ∏y si´
znacz nie póê niej. Za sta na wia jà ce jest, co
sta ∏o si´ ze Êlà skim bia ∏o go nem. Mo ̋ e
jesz cze gdzieÊ wy st´ pu je i mo˝ li wy jest je -
go po wrót do Êlà skich go ∏´b ni ków i wo lier. 

Bu do wa
Sak soƒ ski bia ∏o gon jest go ∏´ biem ty pu

po lne go; go ∏´ biem sil nym, o ni skiej po sta -
wie, za wsze g∏ad ko g∏o wym, za to o moc -
no upie rzo nych no gach. ̧ ap cie two rzà do -
brze wy pe∏ nio ny pió ra mi pó∏ okràg. Za
krót kie ∏ap cie oraz bra ki w upie rze niu ∏ap -
ci uwa ̋ a si´ za du ̋ y b∏àd. Bo ga te w pió ra
∏ap cie spra wia jà wra ̋ e nie, ˝e ma my do
czy nie nia z go ∏´ biem nie zbyt du ̋ ym, ale za
to kr´ pym, pew nie sto jà cym na pod ∏o dze
lub miej scu swo je go od po czyn ku. S∏a bà
bu do w´ uzna je si´ za du ̋ à wa d´. 

Jak u wszyst kich go ∏´ bi sak soƒ skich, g∏o -
wa bia ∏o go na jest okrà g∏a, lecz nie co po -
d∏u˝ na, a dziób Êred niej wiel ko Êci z nie -
wiel ki mi no sów ka mi, bia ∏o przy pu dro wa -
ny mi. Czo ∏o po win no byç do brze wy skle -
pio ne. P∏a skie i ma ∏o wy skle pio ne czo ∏o
jest ce chà dys kwa li fi ku jà cà. Cen tral nie
osa dzo ne w g∏o wie oczy u go ∏´ bi czar -
nych, nie bie skich, nie bie sko p∏o wych, gro -
cho wych nie bie sko p∏o wych oraz mie dzia -

Sak soƒ ski bia ∏o gon – czerwony. Fot. K. JasienicaSak soƒ ski bia ∏o gon – ˝ó∏ ty. Fot. K. Jasienica
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Sak soƒ ski bia ∏o gon miedziany. Fot. P. Kalata

G∏owa saksoƒskiego bia∏ogona. Fot. P. Kalata

jest ogon i po kry cie ogo na, po nad to czó∏ ko,
któ re nie po win no byç ani za ma ∏e, ani te˝ za
du ̋ e. Bia ∏e c´t ki na g∏o wie oraz brak bia ∏e -
go czó∏ ka uwa ̋ a si´ za du ̋ à wa d´ w upie -
rze niu. Za b∏àd uwa ̋ a si´ tak ̋ e mniej ni˝
dwa na Êcie bia ∏ych sta ró wek w ogo nie.

Zwra caç na le ̋ y rów nie˝ uwa g´ na gra -
ni c´ po mi´ dzy bie là ogo na a ko lo ro wym
upie rze niem na ple cach. Zde cy do wa na
i pro sta po win na byç gra ni ca mi´ dzy bia ∏y -
mi pió ra mi po kry cia ogo na a ko lo ro wym
kor pu sem. B∏´ dem jest bia ∏y klin i bia ∏e
pió ra w oko li cach od by tu oraz na lot po -
dob ny do ple Êni na kli nie. Po zo sta ∏e upie -
rze nie, a wi´c g∏o wa (z wy jàt kiem ma ∏e go
czó∏ ka, wiel ko Êci fa sol ki), szy ja, pier si,
skrzy d∏a, brzuch i ple cy sà ko lo ro we. Ze
wzgl´ du na wy st´ po wa nie u bia ∏o go nów
bia ∏ej, nie wiel kiej ∏y ski na g∏o wie, do ty ka jà -
cej dzio ba, ale nie szer szej ni˝ wo sków ki,
nie ∏a twe jest osià gni´ cie w∏a Êci we go ko lo -
ru dzio ba. Du ̋ ym b∏´ dem jest ja sna gór na
cz´Êç dzio ba u nie bie skich i czar nych oraz
dziób z ciem niej szym na lo tem u czer wo -
nych i ˝ó∏ tych. 

Do tàd zna ne i ho do wa ne sà bia ∏o go ny
czar ne z bia ∏y mi pa sa mi lub bia ∏o ∏u sko wa -
te. Bia ∏o ∏u sko wa te wy st´ pu jà bez lub z ry -
sun kiem zi´ by. Rów nie˝ licz nie wy st´ pu jà
nie bie skie bez lub z czar ny mi al bo bia ∏y mi
pa sa mi, a tak ̋ e nie bie skie bia ∏o ∏u sko wa te,
nie bie skie gro cho we, nie bie sko p∏o we bez
lub z czar ny mi al bo bia ∏y mi pa sa mi, nie bie -
sko p∏o we bia ∏o ∏u sko wa te, gro cho we nie -
bie sko p∏o we, czer wo ne, ˝ó∏ te i mie dzia ne.
Wszyst kie ko lo ry po win ny byç czy ste i zde -
cy do wa ne. Nie odzow nà rze czà jest opi sa -
nie od mia ny mie dzia nej. Kor pus u mie dzia -
nych po wi nien byç czar ny, o zde cy do wa -
nym i wy raê nym po ∏y sku, a tar cze skrzy de∏
kasz ta no we, koƒ ce piór czar ne lub z czar -
nym ob ra mo wa niem, lot ki zaÊ na ze wnàtrz
czar ne, bez lub z brà zo wym ry sun kiem zi´ -
by, we wnàtrz, przy sto si nie, brà zo we. Do -
pusz czal ny jest s∏a by na lot na ∏ap ciach, po
bo kach kor pu su i na kli nie. Jed nak ̋ e du ̋ ym
uchy bie niem jest u go ∏´ bi nie bie skich rdza -
wy na lot i nie rów no mier nie roz ∏o ̋ o ny ko -
lor oraz brak po ∏y sku u czar nych, czer wo -
nych i ˝ó∏ tych, a tak ̋ e bar dzo ubo gie pa sy
i ∏u sko wa nie. 

Ce le ho dow la ne
Ho dow ca sak soƒ skich bia ∏o go nów

w pierw szym rz´ dzie po wi nien zwra caç
uwa g´ na cha rak te ry stycz ne ce chy bu do -

nych sà ciem ne, u czer wo nych i ˝ó∏ tych
zaÊ od po ma raƒ czo wych do ˝ó∏ tych.
U nie zmier nie pi´k nej mie dzia nej od mia ny
do pusz cza si´ sza ro czar ny ko lor oczu.
Wo kó∏ oczu u wszyst kich od mian bia ∏o go -
nów sak soƒ skich po win na byç wà ska
brew, u czer wo nych i ˝ó∏ tych od bla dej do
czer wo nej, u po zo sta ∏ych od mian barw -
nych ciem na. Do pusz cza si´ pew ne od -
st´p stwo u od mia ny mie dzia nej. Ja sna
brew u niej nie jest uzna wa na za wa d´. 

G∏o wa osa dzo na jest na Êred niej d∏u go Êci
szyi, sze ro kiej przy pier si. A wi´c i pierÊ jest
sze ro ka, do brze wy skle pio na i doÊç ni sko
osa dzo na. I w∏a Ênie te ce chy bu do wy sà
cha rak te ry stycz ne dla wi´k szo Êci go ∏´ bi
barw nych z Sak so nii. Po nad to sak soƒ skie
bia ∏o go ny ma jà sze ro kie ple cy, zwar ty

ogon, a tak ̋ e sze ro kie skrzy d∏a, do brze
przy le ga jà ce do doÊç d∏u gich ple ców. Cho -
cia˝ sto jà na sto sun ko wo wy so kich no gach,
g∏´ bo ko osa dzo nych w kor pu sie, to jed nak
dzi´ ki bo ga tym w pió ra ∏ap ciom nie wy da -
jà si´ byç go ∏´ bia mi wy so ki mi. Te wszyst kie
ce chy czy nià bia ∏o go ny sak soƒ skie go ∏´ bia -
mi ele ganc ki mi i har mo nij nie zbu do wa ny -
mi. Za krót kie ∏ap cie oraz bra ki w upie rze -
niu ∏ap ci uwa ̋ a si´ za du ̋ y b∏àd. 

Ry su nek i ko lo ry
U go ∏´ bi na le ̋ à cych do gru py 5 (barw ne)

pra wi d∏o wy ry su nek oraz ja koÊç ko lo rów
od gry wa jà nie ba ga tel nà ro l´. Ho dow ca sak -
soƒ skich bia ∏o go nów mu si wi´c zwra caç
szcze gól nà uwa g´ na ry su nek i bar w´ swo -
ich pta ków. U sak soƒ skich bia ∏o go nów bia ∏y
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wy. Nie mo gà one od bie gaç od wzor ca,
bo wiem w cza sie oce ny na wy sta wie bie -
rze si´ g∏ów nie pod uwa g´ bu do w´ wy sta -
wia ne go go ∏´ bia. W dru giej ko lej no Êci oce -
nie pod le ga ry su nek i ko lor. Go ∏´ bie z du -
˝y mi nie pra wi d∏o wo Êcia mi w ry sun ku po -
win ny byç usu wa ne z ho dow li. Cza sem
jed nak go ∏àb bez wy raê nej bia ∏ej plam ki na
czo le, cho cia˝ nie na da je si´ do po ka za nia
na wy sta wie, da je bar dzo do bre po tom -
stwo, cha rak te ry zu jà ce si´ ry sun kiem wy -
ma ga nym przez wzo rzec, a szcze gól nie
wów czas, kie dy part ner po sia da zbyt du ̋ à
bia ∏à plam k´. Je Êli de cy du je my si´ na ho -
dow l´ go ∏´ bi ∏u sko wa tych, to mu si my
dbaç o to, aby ∏u sko wa toÊç by ∏a wy raê na
i mo˝ li wie rów no mier nie roz ∏o ̋ o na na
tar czach skrzy de∏, w kszta∏ cie ma ∏ych trój -
kà tów. Po nad to bar dziej ce nio ne sà go ∏´ -
bie ∏u sko wa te z ry sun kiem zi´ by. Ho dow -
ca po wi nien zwra caç tak ̋ e uwa g´ na pa sy
wy st´ pu jà ce na skrzy d∏ach. Je Êli pa ru je my
ze so bà go ∏´ bie o zbyt krót kich pa sach lub
z prze ry wa ny mi pa sa mi, wów czas nie mo -
˝emy ocze ki waç, ˝e po tom stwo b´ dzie

mia ∏o wy ma ga ny ry su nek. Po nad to pa sy
po win ny byç do sta tecz nie sze ro kie. 

Nie za wsze w ogo nie m∏o dych sak soƒ -
skich bia ∏o go nów znaj du je si´ dwa na Êcie
bia ∏ych ste ró wek. Zda rza si´, ˝e bocz ne
ste rów ki – jak u tu ryƒ skie go ∏y ska bia ∏o ogo -
nia ste go – sà ko lo ro we. Nie miec cy ho dow -
cy wów czas usu wa jà ko lo ro we ste rów ki
i cz´ sto si´ zda rza, ˝e w miej sce ko lo ro -
wych wy ra sta jà bia ∏e. Na le ̋ y jed nak usu -
waç te ste rów ki z pew nà ostro˝ no Êcià, aby
nie spra wiç go ∏´ biom bó lu i nie wy wo ∏aç
u nich gwa∏ tow ne go stre su. Je Êli spa ro wa ne
zo sta ∏y ze so bà dwa go ∏´ bie, któ re od sa -
me go po czàt ku mia ∏y wszyst kie pió ra bia ∏e

w ogo nie, wów czas mo ̋ e si´ zda rzyç, ˝e
ich po tom stwo b´ dzie mia ∏o bar dzo du ̋ o
bia ∏ych piór w kli nie, co jest po wa˝ nà wa dà. 

Sak soƒ skie bia ∏o go ny – jak to ju˝ zo sta -
∏o po wie dzia ne – sà go ∏´ bia mi o bo ga to
upie rzo nych no gach. Wy ma ga ne sà wi´c
dla nich w go ∏´b ni kach i wo lie rach od po -
wied nie miej sca do spo czyn ku. Struk tu r´
upie rze nia nóg po pra wia tak ̋ e kà piel z od -
po wied ni mi do dat ka mi do wo dy. Na wy -
sta wie mo˝ na po ka zaç wy ∏àcz nie go ∏´ bie
z do brze utrzy ma ny mi ∏ap cia mi. 

Sak soƒ skim bia ∏o go nom na k∏a da my ob -
ràcz ki o Êred ni cy 11 mi li me trów. 

Saksoƒski bia∏ogon – czarny z bia∏ymi pasami. Fot. P. Kalata


