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Go ∏´ bio wa te 
(Co lum bi dae)

Je rzy åwik Po wszech nie sà dzi si´, ˝e ho dow la go ∏´ bio wa tych w Pol sce jest
do brze roz wi ni´ ta i ma bo ga tà tra dy cj´. Jest to praw da, je Êli weê -
mie my pod uwa g´ licz b´ go ∏´ bi w ho dow lach, a jed no cze Ênie
fa∏sz, gdy b´ dzie my ana li zo waç ich sk∏ad ga tun ko wy. Po la cy ho du jà
prak tycz nie wy ∏àcz nie po tom ków go ∏´ bia skal ne go (Co lum ba 
li via), a przed sta wi cie li po zo sta ∏ych ok. 300 ga tun ków nie ma 
wca le lub sà spo ty ka ne spo ra dycz nie. Dla te go po sta no wi ∏em 
czy tel ni kom „Wo lie ry” przy bli ̋ yç ten rzàd, za ch´ ca jàc jed no cze Ênie
do ich ho dow li.

SYS TE MA TY KA
We wspó∏ cze snych cza sach do rz´ du go ∏´ -
bio wych (Co lum bi for mes) na le ̋ y tyl ko
jed na ro dzi na pta ków – go ∏´ bio wa te (Co -
lum bi dae). Daw niej do rz´ du Co lum bi for -
mes or ni to lo dzy za li cza li jesz cze ste pów ki
(Pte roc li di dae). Obec nie kla sy fi ku je si´ je
w osob ny rzàd Pte roc li for mes. Co praw da
w dal szym cià gu w kla sy fi ka cjach Co lum bi -
for mes wy mie nia si´ dru gà ro dzi n´ –
dron ty (Ra phi dae), jed nak ostat ni ich
przed sta wi cie le wy gi n´ li w XVIII wie ku.

W ra mach ro dzi ny go ∏´ bio wa tych (Co -
lum bi dae) wy ró˝ nia si´ 5 pod ro dzin:

* Co lum bi nae – go ∏´ bie,
* Oti di pha bi nae – ba ̋ an ci ki,
* Gou ri nae – ko roƒ ce,
* Di dun cu li nae – z´ ba cze,
* Tre ro ni nae – tre ro ny.

Abo ry ge nek d∏u go czu by
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Pod ro dzi ny ba ̋ an cia ków, z´ ba czy i ko -
roƒ ców ma jà bar dzo ma ∏o ga tun ków. Do
pod ro dzi ny ba ̋ an cia ków na le ̋ y tyl ko je -
den ga tu nek – ba ̋ an ciak (Oti di phaps no bi -
lis). Tak ̋ e je den ga tu nek – z´ bacz (Di dun -
cu lus stri gi ro stris) – re pre zen tu je pod ro -
dzi n´ z´ ba czy. Tro ch´ licz niej sza jest pod -
ro dzi na ko roƒ ców, któ ra z∏o ̋ o na jest
z pta ków 3 ga tun ków: ko roƒ ca sio d∏a te go
(Gou ra cri sta ta), ko roƒ ca b∏´ kit ne go
(Gou ra sche ep ma ke ri) i ko roƒ ca pla mo -
czu be go (Gou ra vic to ria).

Naj licz niej szà w ga tun ki, a jed no cze Ênie
ma jà cà naj wi´k szy are a∏ wy st´ po wa nia
jest pod ro dzi na Co lum bi nae – go ∏´ bie. Li -
czy ona ok. 180 ga tun ków pta ków po sze -
re go wa nych w ok. 30 ro dza jów. Naj bar -
dziej zna ny mi ro dza ja mi w ob r´ bie tej
pod ro dzi ny sà: 

Co lum ba – go ∏´ bie. Ro dzaj ten sk∏a da
si´ z ok. 55 ga tun ków, do któ rych na le ̋ y,
m.in.: go ∏àb skal ny (Co lum ba li via) – przo -
dek udo mo wio nych go ∏´ bi ozdob nych
i pocz to wych, grzy wacz (Co lum ba pa lum -
bus) – naj wi´k szy z eu ro pej skich go ∏´ bi
czy go ∏àb gwi nej ski (Co lum ba gu inea) 
– po pu lar ny w ho dow lach przed sta wi ciel
go ∏´ bi afry kaƒ skich.

Strep to pe lia – sy no gar li ce. W ra mach
te go ro dza ju wy od r´b nia si´ ok. 17 ga tun -
ków ∏a two przy sto so wu jà cych si´ do
zmien nych wa run ków Êro do wi ska. Przy -
k∏a dem te go mo ̋ e byç ca∏ ko wi cie udo mo -
wio na cu krów ka (Strep to pe lia ri so ria), bli -
sko z nià spo krew nio na sier pów ka (Strep -

to pe lia de ca oc to) – cià gle po sze rza jà ca
swo je te ry to rium czy sy no gar li ca se ne gal -
ska (Strep to pe lia se ne ga len sis) – do sko na -
le roz mna ̋ a jà ca si´ w na szych wo lie rach.

Geo pe lia – go ∏àb ki. Tu znaj du je si´ naj -
bar dziej zna ny ho dow com ga tu nek go ∏àb -
ków eg zo tycz nych – go ∏à bek dia men to wy
(Geo pe lia cu ne ata). Oprócz go ∏àb ka dia -
men to we go do ro dza ju Geo pe lia or ni to lo -
dzy za kwa li fi ko wa li go ∏àb ka ze bro wa ne go
(Geo pe lia stria ta) i po krew ne mu, a na wet
cz´ sto uzna wa ne za pod ga tun ki: go ∏àb ki
∏u sko wa ne (Geo pe lia pla ci da) i go ∏àb ki ti -
mor skie (Geo pe lia mau gei). Naj wi´k szym
przed sta wi cie lem te go ro dza ju jest go ∏à -
bek du ̋ y (Geo pe lia hu me ra lis), zna ny ho -
dow com pod na zwà go ∏´ bia mie dzia no -
kar kie go.

Co lum bi na – go ∏à becz ki. Ro dzaj ten
gru pu je ma ∏e go ∏àb ki z obu kon ty nen tów
ame ry kaƒ skich. Na le ̋ à do nie go m.in.:
go ∏à be czek cy na mo no wy (Co lum bi na tal -
pa co ti) – doÊç do brze roz mna ̋ a jà cy si´
w wa run kach ho dow li, go ∏à be czek kar ∏o -
wa ty (Co lum bi na mi nu ta) – naj mniej szy
przed sta wi ciel na Êwie cie go ∏´ bio wa tych
czy prze pi´k ny go ∏à be czek z∏o to dzio by
(Co lum bi na cru zia na) wy wo dzà cy si´
z Pe ru.

Cla ra vis – si niacz ki. W ob r´ bie te go ro -
dza ju skla sy fi ko wa no tyl ko 3 ga tun ki ma -
∏ych ame ry kaƒ skich go ∏àb ków. Naj pow -
szech niej szym z nich jest si nia czek pla mi -
sty (Cla ra vis pre tio sa) cha rak te ry zu jà cy si´
bar dzo wy raê nym dy mor fi zmem p∏cio -

wym, tak wy raê nym, ˝e pta ki ró˝ nych p∏ci
mo˝ na Êmia ∏o za kwa li fi ko waç do in nych
ga tun ków. Sam czy ki sà si no -nie bie skie,
a sa micz ki czer wo no -brà zo we.

Ze na ida – go ∏´ bia ki. Ko lej ny ro dzaj go -
∏´ bi ame ry kaƒ skich. Naj po pu lar niej sze
z nich to go ∏´ bia ki ka ro liƒ skie (Ze na idu ra
ma cro ura) – pta ki wiel ko Êci cu krów ki.
Tro ch´ mniej sze sà go ∏´ bia ki pla mo uche
(Ze na ida au ri cu la ta) i naj mniej sze go ∏´ bia ki
pla mi ste (Ze na ida ga la pa go en sis), zna ne
pod na zwà go ∏àb ków lub sy no gar lic z Ga -
la pa gos.

Oena – tur ka wecz ki. Ro dzaj z tyl ko jed -
nym ga tun kiem, ale za to jak ̋ e pi´k nym 
– tur ka wecz kà ka plandz kà (Oena ca pen -
sis). Go ∏à bek ten, nie gdyÊ po wszech ny i ta -
ni, ak tu al nie, po za wie sze niu im por tu
z Afry ki, trud no do st´p ny. 

Tur tur – tam bu ryn ki. Pta ki re pre zen tu -
jà ce ten ro dzaj sà bli sko spo krew nio ne
z tur ka wecz kà ka plandz kà. Naj po pu lar -
niej szym w ho dow lach, choç ostat nio bar -
dzo rzad ko spo ty ka nym ga tun kiem, jest
tam bu ry nek bia ∏o czel ny (Tur tur tym pa ni -
stria). Po zo sta ∏e ga tun ki, jak: tam bu ry nek
mo dro pla my (Tur tur afer), tam bu ry nek
zie lo no pla my (Tur tur chal co spi los), tam -
bu ry nek abi syƒ ski (Tur tur abys si ni cus) czy
tam bu ry nek mo dro g∏o wy (Tur tur breh -
me ri) to praw dzi we ra ry ta sy w ho dow -
lach.

Ocy phaps – abo ry gen ki. W tym ro dza -
ju kla sy fi ku je my tyl ko je den ga tu nek – abo -
ry gen ka d∏u go czu be go (Ocy phaps lo pho -
tes). To je den z naj po pu lar niej szych ga tun -
ków go ∏´ bi w na szych ho dow lach. Do sko -
na le si´ roz mna ̋ a i jest do brze przy sto so -
wa ny do kli ma tu na sze go kra ju. Na zwà
„abo ry ge nek” okreÊl my te˝ przed sta wi -
cie li po krew nych ro dza jów, ta kich jak:
Geo phaps – li czà cy 3 ga tun ki i Pe tro phas -
sa z 2 ga tun ka mi go ∏´ bi. Jed nak przed sta -
wi cie li tych ro dza jów ra czej nie spo tka my
w ho dow lach pol skich.

Chal co phaps – mie dzian ki. Ro dzaj obej -
mu jà cy tyl ko 2 ga tun ki, jed nak war ty
wspo mnie nia z uwa gi na mie dzian k´
szma rag do wà (Chal co phaps in di ca). Mie -
dzian ka szma rag do wa to po pu lar ny i pi´k -
ny go ∏à bek spo ty ka ny pod na zwà „go ∏àb ka
zie lo no skrzy d∏e go”.

Phaps – b∏y sko lot ki. W ob r´ bie ro dza ju
Phaps kla sy fi ku je my 3 ga tun ki. Dwa z nich
sà roz po wszech nio ne w eu ro pej skich ho -
dow lach. Sà to: b∏y sko lot ka ma ∏a (Phaps

Go ∏à bek du ̋ y (go ∏àb mie dzia no kar ki)
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ele gans), na zy wa na te˝ go ∏´ biem brà zo -
wo skrzy d∏ym mniej szym i b∏y sko lot ka brà -
zo wo skrzy d∏a (Phaps chal cop te ra), po pu -
lar ny w Pol sce go ∏àb „ziem ny”.

Gal li co lum ba – wy spiar ki. Ten ro dzaj
gro ma dzi gru p´ pi´k nych go ∏´ bi z wysp In -
do ne zji po ru sza jà cych si´ g∏ów nie po zie mi
i tam te˝ szu ka jà cych po ̋ y wie nia. W ob r´ -
bie ro dza ju skla sy fi ko wa no ok. 20 ga tun -
ków, z któ rych naj po pu lar niej sze to: wy -
spia rek Bar tle ta (Gal li co lum ba cri ni ger),
wy spia rek zbro czo ny (Gal li co lum ba lu zo -
ni ca) czy wy spia rek ce le be ski (Gal li co lum -
ba tri stig ma ta).

Dru gà pod wzgl´ dem licz by ga tun ków
pod ro dzi nà go ∏´ bio wa tych sà tre ro ny
(Tre ro ni nae). Tre ro ny dzie là si´ na 10 ro -
dza jów, w ob r´ bie któ rych wy ró˝ nia si´
ok. 125 ga tun ków. Naj licz niej szy mi ro dza -
ja mi Tre ro ni nae sà: musz ka tel le (Du cu la)
z 36 ga tun ka mi, owo co ̋ e ry (Pti li no pus) 
– 50 ga tun ków i tre ro ny (Tre ron) li czà ce
23 ga tun ki. Go ∏´ bie z tej pod ro dzi ny za sie -
dla jà re jo ny tro pi kal ne, a pod sta wà ich wy -
˝y wie nia sà owo ce.

WY ST¢ PO WA NIE
Go ∏´ bio wa te za sie dla jà wszyst kie kon -

ty nen ty za wy jàt kiem An tark ty dy. Naj wi´ -
cej ich ga tun ków spo ty ka si´ w tro pi kal -
nych re jo nach Azji, Afry ki, Ame ry ki Po ∏u -
dnio wej, Au stra lii oraz na wy spach oce -
anicz nych. Kon ty nen ty „zim ne”, czy li
Ame ry ka Pó∏ noc na i Eu ro pa, sà „oj czy znà”
nie wie lu ga tun ków. Do te go wi´k szoÊç
z nich zi mà mi gru je na po ∏u dnie. 

Do ro dzi mej fau ny pol skiej or ni to lo dzy
za li cza jà 5 ga tun ków (L. To mia ∏ojç „Pta ki
Pol ski – roz miesz cze nie i li czeb noÊç”,
PWN, War sza wa 1990). Sà to: 

Go ∏àb skal ny (miej ski) (Co lum ba li via)
o sta tu sie „Êred nio licz ny ptak l´ go wy
wi´k szych miast”. 

Si niak (Co lum ba oenas) o sta tu sie „bar -
dzo nie licz ny ptak l´ go wy ca ∏e go kra ju”.

Grzy wacz (Co lum ba pa lum bus) o sta tu sie
„Êred nio licz ny ptak ĺ  go wy ca ∏e go kra ju”.

Sier pów ka (Strep to pe lia de ca oc to)
o sta tu sie „Êred nio licz ny ptak l´ go wy ca -
∏e go kra ju”.

Tur kaw ka (Strep to pe lia tur tur) o sta tu -
sie „Êred nio licz ny, lo kal nie nie licz ny, ptak
l´ go wy”.

Na li stach „awi fau ny kra jo wej” Ko mi sji
Fau ni stycz nej Sek cji Or ni to lo gicz nej Pol -
skie go To wa rzy stwa Zoo lo gicz ne go

umiesz czo no rów nie˝ tur kaw k´ wschod -
nià (Strep to pe lia orien ta lis) ja ko „pta ka za -
la tu jà ce go wy jàt ko wo”, czy li któ re go
obec noÊç stwier dzo no po ni ̋ ej 5 ra zy na
te ry to rium na sze go kra ju.

POD STA WY BIO LO GII GO ̧ ¢ BI
Go ∏´ bie sà pta ka mi o kr´ pej bu do wie

cia ∏a, ze sto sun ko wo ma ∏à g∏o wà i dzio -
bem, u na sa dy któ re go znaj du je si´ mi´k -
ka wo sków ka. Ich wiel koÊç jest zró˝ ni co -
wa na. Naj mniej szym przed sta wi cie lem
rz´ du jest go ∏à be czek kar ∏o wa ty (Co lum -
bi na mi nu ta), o wiel ko Êci na sze go wró bla,
a naj wi´k sze sà ko roƒ ce (Gou ra sp.) osià -
ga jà ce roz mia ry ku ry.

Wszyst kie ga tun ki go ∏´ bi sà mo no ga -
micz ne i za wsze w opie ce nad ja ja mi i m∏o -
dy mi bio rà udzia∏ oby dwa pta ki z pa ry.
Gniaz da bu du jà za zwy czaj na drze wach.
Nie któ re, jak go ∏àb skal ny, wy ko rzy stu jà
pó∏ ki skal ne i ja ski nie, w któ rych mo gà
gniaz do waç w ko lo niach. Kil ka ga tun ków
gniaz du je te˝ na zie mi, jak choç by au stra lij -
ski abo ry ge nek wà sa ty (Geo phaps scrip ta). 

Gniaz da cz´ sto ma jà wy glàd nie dba le
rzu co nych pa ty ków, tak prze Êwi tu jà cych,
˝e ob ser wu jàc od spodu, mo˝ na za uwa ̋ yç
wy sia dy wa ne ja ja. W l´ gu zno szà 1 lub
2 ja ja. Tak ma ∏a licz ba jaj w jed nym l´ gu
zmu sza pta ki do od by cia kil ku l´ gów w se -
zo nie. Ja ja sà wy sia dy wa ne od 13 do 30
dni. Wy sia du jà obo je ro dzi ce, sa miec naj -
cz´ Êciej w Êrod ku dnia, a sa micz ka resz t´
do by. Pi skl´ ta przez pierw sze 7 dni ˝y cia

sà kar mio ne tzw. „go ∏´ bim mlecz kiem”.
Jest to sub stan cja przy po mi na jà ca sk∏a dem
mle ko ssa ków, a wy twa rza na jest przez
b∏o n´ Êlu zo wà wy Êcie∏a jà cà wo le. Od 
6-7 dnia do ro s∏e pta ki za czy na jà wpro wa -
dzaç do me nu pi sklàt cz´ Êcio wo prze tra -
wio ny „nor mal ny” po karm. Z ka˝ dym
dniem za war toÊç mlecz ka w dzien nej
daw ce po kar mo wej zo sta je zmniej szo na
a˝ do przej Êcia, ok. 10 dnia, na kar mie nie
wy ∏àcz nie nad tra wio ny mi na sio na mi czy
owo ca mi. Gniaz do pi skl´ ta mniej szych ga -
tun ków go ∏´ bi opusz cza jà po 2 ty go -
dniach, a sa mo dziel ne sta jà si´ po oko ∏o
na st´p nych 14 dniach. U wi´k szych ga tun -
ków ten pro ces jest znacz nie d∏u˝ szy.
Przy k∏a do wo: m∏o de ko roƒ ce opusz cza jà
gniaz do w wie ku 5 ty go dni, a m∏o de ba -
˝an cia ki sà ca∏ ko wi cie sa mo dziel ne do pie -
ro w 4 mie sià cu ˝y cia.

Pod sta wo wym po kar mem go ∏´ bi jest
po karm po cho dze nia ro Êlin ne go, cza sa mi
uzu pe∏ nia ny bez kr´ gow ca mi. Prze wa˝ nie
sà to owo ce i na sio na zbie ra ne na zie mi.
Jed nak nie któ re go ∏´ bie, jak np. owo co ̋ e -
ry, po tra fià ca∏ kiem spraw nie po ru szaç si´
w ko ro nach drzew i g∏ów nie tam po szu -
ku jà po kar mu.

POD STA WY HO DOW LI GO ̧ ¢ BI
Na te mat ho dow li po tom ków go ∏´ bia

skal ne go ist nie je bo ga ta li te ra tu ra. Nie ma
wi´c sen su po ru sza nie te go te ma tu, na to -
miast Êmia ∏o mo˝ na wy ko rzy staç do Êwiad -
cze nia z ich ho dow li w opie ce nad go ∏´ bia -

Ko ro niec z Pta sie go Par ku Wal sro de
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mi eg zo tycz ny mi. Pod sta wo wà ró˝ ni cà
mi´ dzy go ∏´ biem skal nym a po zo sta ∏y mi
ga tun ka mi go ∏´ bi jest ich przy wià za nie do
„ja skiƒ”, ja ki mi obec nie sà go ∏´b ni ki. Po zo -
sta ∏e ga tun ki nie przy wià zu jà si´ do kon -
kret ne go miej sca, a wy bie ra jà te re ny ob fi -
tu jà ce w po karm i miej sca do gniaz do wa -
nia. Gdy w ho dow li uwzgl´d ni my jesz cze
uwa run ko wa nia kli ma tycz ne oraz pre fe -
ren cje po kar mo we go ∏´ bi eg zo tycz nych,
to Êmia ∏o mo ̋ e my ko rzy staç z wie lo let niej
prak ty ki ho dow li go ∏´ bi „do mo wych”.

Naj lep sze efek ty l´ go we uzy sku je si´
w wo lie rach. Dla wi´k szo Êci ga tun ków nie
mu szà one byç zbyt du ̋ e. Cz´ sto w wo -
lie rach 2 x 0,8 x 1,5 m (d∏u goÊç, sze ro koÊç,
wy so koÊç) uda je si´ roz mna ̋ aç go ∏´ bie
mniej szych i Êred nich wiel ko Êcio wo ga tun -
ków. G∏ów nie cho dzi o za pew nie nie pa rze
in tym nych wa run ków w oko li cy gniaz da.
Dla te go pod k∏ad gniaz do wy (ko szy czek,
skrzyn k´) na le ̋ y umie Êciç w miej scu pod
da chem, w po bli ̋ u pe∏ nych Êcian wo lie ry.
Do dat ko wo do brze jest jesz cze os∏o niç
miej sce gniaz do we ga ∏´ zia mi z ro Êlin igla -
stych, np. z ja ∏ow ca. Nie któ re ma ∏e go ∏àb -
ki, jak np. go ∏àb ki dia men to we, tur ka -
wecz ki ka plandz kie czy go ∏àb ki z ro dza ju
Co lum bi na mo ̋ e my rów nie˝ z po wo dze -
niem roz mna ̋ aç w klat kach. W klat ce mu -
si my oczy wi Êcie pa rze za pew niç in tym ne
wa run ki w oko li cy gniazd ka.

Te za sa dy nie do ty czà cu kró wek, któ -
rych udo mo wie nie po sz∏o tak da le ko, ˝e
sà mniej p∏o chli we ni˝ go ∏´ bie do mo we,
a na wet ku ry. Cu krów ki po tra fià wy pro -
wa dzaç l´ gi w skraj nie nie ko rzyst nych wa -
run kach. Na wet w nie wiel kiej klat ce,
w któ rej zmie Êci si´ tyl ko ko szy czek l´ go -
wy i po jem ni ki na je dze nie i wo d´, umiesz -
czo nej w ru chli wym miej scu, sà w sta nie
si´ roz mna ̋ aç!

Go ∏´ bie sà pta ka mi te ry to rial ny mi.
Szcze gól nie nie cier pià in nych pta ków te go
sa me go ga tun ku lub po dob nej wiel ko Êci.
Dla te go w wo lie rze, szcze gól nie w okre sie
l´ go wym, na le ̋ y lo ko waç tyl ko jed nà pa -
r´. Cza sa mi z pa rà go ∏´ bi wi´k szych ga -
tun ków mo ̋ e my umie Êciç par k´ mniej -
szych go ∏àb ków. Na le ̋ y jed nak bacz nie
ob ser wo waç ich za cho wa nie. Z go ∏´ bia mi
mo ̋ e my ho do waç ba ̋ an ty i pta ki wró blo -
wa te, ale wte dy po karm dla go ∏´ bi le piej
po da waç w po jem ni kach za wie szo nych
wy ̋ ej, aby ba ̋ an ty nie ata ko wa ∏y ko rzy -
sta jà cych z kar mi de∏ go ∏´ bi. Cz´ sto pi skl´ -

ta go ∏´ bi, bez po Êred nio po opusz cze niu
gniaz da, prze sia du jà na zie mi, co mo ̋ e
spo wo do waç za ata ko wa nie ich przez ba -
˝an ta. Je Êli ho du je my go ∏´ bie w prze zna -
czo nej dla nich wo lie rze, do brze jest
przejÊç wie czo rem i po wk∏a daç do gniazd
prze sia du jà ce na zie mi pi skl´ ta. Cz´ sto
opu Êci ∏y gniaz do zbyt szyb ko, a i tem pe ra -
tu ra no cà mo ̋ e byç zbyt ni ska, co od bi je
si´ ne ga tyw nie na sta nie zdro wot nym pi -
skla ków.

Spo ra cz´Êç ga tun ków tro pi kal nych go -
∏´ bi bez szko dy dla zdro wia prze trzy mu je
na szà Êrod ko wo eu ro pej skà zi m´. Ta ki mi
wy trzy ma ∏y mi go ∏´ bia mi sà m.in.: cu krów -
ki i in ne sy no gar li ce, go ∏´ bie gwi nej skie,
abo ry gen ki d∏u go czu be, b∏y sko lot ki brà zo -
wo skrzy d∏e i in ne. Jed nak wi´k szoÊç go ∏´ -
bi tro pi kal nych wy ma ga zi mà za pew nie nia
po miesz cze nia z tem pe ra tu rà co naj mniej
do dat nià, a nie któ re ga tun ki mu szà zi mo -
waç w po miesz cze niach o tem pe ra tu rze
15 stop ni C i wy˝ szej.

˚y wie nie go ∏´ bi z ga tun ków „na sio no -
˝er nych” nie sta no wi ˝ad ne go pro ble mu
dla ho dow ców go ∏´ bi do mo wych. Mu szà
tyl ko pa mi´ taç o do sto so wa niu wiel ko Êci
na sion do wiel ko Êci dzio ba kar mio nych go -
∏àb ków. Nie wszyst kie bo wiem sà w sta nie
po ∏knàç groch, ku ku ry dz´ czy na wet psze -
ni c´. Spo ra cz´Êç go ∏´ bi eg zo tycz nych wy -
ma ga jed nak owo ców. Sà ga tun ki ˝y wià ce
si´ prak tycz nie wy ∏àcz nie owo ca mi, jak
owo co ̋ er wspa nia ∏y (Pti li no pus su per bus),
sà te˝ ga tun ki wy ma ga jà ce na sion i owo -

ców, jak choç by doÊç po wszech ny w na -
szych ho dow lach go ∏àb ˝ó∏ to oki (Co lum ba
arqu atrix), cz´ Êciej spo ty ka ny pod na zwà
go ∏´ bia oliw ko we go.

Za ch´ cam wszyst kich ko le gów ho dow -
ców, a szcze gól nie ho dow ców go ∏´ bi do -
mo wych, do za in te re so wa nia si´ po zo sta -
∏y mi ga tun ka mi go ∏´ bi i wpro wa dze nia ich
do swo ich ho dow li ju˝ w No wym, 2009
Ro ku.
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Pa ra go ∏´ bi oku la ro wych (gwi nej skich)
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