
Go∏´bie

W swo jej 50-let niej ka rie rze ho dow la nej zaj mo wa ∏em si´ wie lo ma ra sa mi go ∏´ bi. Naj bar dziej in te re -
so wa ∏y mnie jed nak go ∏´ bie wy so ko lot ne i lot ne za rów no ras pol skich, jak i za gra nicz nych. Go ∏´ bie
te za wsze mo˝ na by ∏o spo tkaç w du ̋ ej ilo Êci w mo ich go ∏´b ni kach.
W ostat nich la tach zaj mu j´ si´ tak ̋ e ho dow là pol skich d∏u go dzio bych lot nych (PDL), a mo je srebr -
nia ki i per ∏o we, a tak ̋ e srebr nia ki pa sia ste, sza ro lo te oraz bia ∏e czar no dzio be wie lo krot nie pla so wa ∏y
si´ w Êci s∏ej czo ∏ów ce, mi´ dzy in ny mi I miej sca na wy sta wach w Po zna niu, War sza wie, Ra do miu oraz
II miej sce na wy sta wie klu bu srebr nia ka w Ra do miu, na wy sta wach ogól no pol skich.

Stefan Jegliƒski

Per∏owy pasiak szaroloty
– kierunek doskonalenia 

Per∏owe pasiaki szarolote z hodowli Stefana Jegliƒskiego
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Per ∏o we pa sia ki sza ro lo te (cz´Êç m∏o dzie˝y z 2008 r.) przy wie zio ne w ce lu po dzie le nia si´ wia do mo -
Êcia mi i po ka za nia do rob ku ho dow la ne go zna jo mym ho dow com

Prezentacja go∏´bia pasiaka per∏owego szarolotego (co nale˝y jeszcze w nim poprawiç?)

Pasiaki per∏owe szarolote w wolierze

Pasiaki per∏owe szarolote w wolierze

HHo dow la tych pta ków nie da wa ∏a mi
jed nak pe∏ nej sa tys fak cji, bo sà to od -
mia ny PDL (zw∏asz cza srebr niak

i per ∏o wy) bar dzo po pu lar ne i ho do wa ne
przez licz ne gro no ho dow ców w ca ∏ej Pol -
sce. Po za tym ich po krój ra so wy jest ju˝
bar dzo wy pra co wa ny i utrwa lo ny. W∏a Êci -
wie w kszta∏ to wa niu ich kla sy nie wie le
mo˝ na ju˝ zro biç, a ra czej na le ̋ y sta raç si´
utrzy maç to, co ju˝ wcze Êniej zo sta ∏o wy -
pra co wa ne, bo ich ho dow la stoi na bar dzo
wy so kim po zio mie.

Mnie jed nak za wsze po cià ga ∏y trud ne
wy zwa nia ho dow la ne, a do ta kich mo˝ na
za li czyç po sta wie nie na wy so kim po zio -
mie doÊç rzad kiej, moc no za nie dba nej od -
mia ny PDL, a mia no wi cie per ∏o we go pa -
sia ka sza ro lo te go.

Ak tu al nie od mia na ta doÊç da le ko od -
bie ga swo im po kro jem od wy mo gów
wzor ca PDL i dla te go te˝ ju˝ w 2004 ro ku
po sta no wi ∏em in ten syw nie nad nià po pra -
co waç.

Zda j´ so bie spra w´, ˝e jest to trud ne
za da nie, a do osià gni´ cia suk ce su nie wy -
star czà dwa czy trzy la ta pra cy. Tu po trze -
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ba du ̋ ej cier pli wo Êci, a mo ̋ e i spo rej do -
zy szcz´ Êcia oraz wie lu lat pra cy, któ ra
z cza sem po win na za koƒ czyç si´ suk ce -
sem – w co bar dzo wie rz´.

W pra cy nad uszla chet nia niem po kro ju
ra so we go pa sia ka per ∏o we go sza ro lo te go
doÊç cz´ sto u˝y wam go ∏´ bi o bar dzo do -
brym po kro ju i bar wie. My Êl´, ˝e jest to
w∏a Êci wa dro ga.

Efek ty swo jej kil ku let niej pra cy za pre -
zen to wa ∏em kil ka ty go dni te mu, we

wrze Ênio wà so bo t´, na co ty go dnio wej
gie∏ dzie go ∏´ bi przy ul. P∏o cho ciƒ skiej
w War sza wie.

W wy sta wio nej tam wo lie rze przed -
sta wi ∏em 15 sztuk pa sia ków per ∏o wych
sza ro lo tych w∏a snej ho dow li. Obie ca ∏em
to ju˝ wcze Êniej za in te re so wa nym tà ra -
sà ko le gom, s∏o wa do trzy ma ∏em i choç
pra ca nad po kro jem ra so wym tej od mia -
ny nie jest ∏a twa i pro sta, zda niem wie lu
ko le gów uda ∏o mi si´ uzy skaç w tej mie -

Por tret pa sia ka per ∏o we go sza ro lo te go, g∏o wa wy ma ga jesz cze ma ∏ych po pra wek w gór nej li nii wraz
z dzio bem. Go∏àb nie jest wypierzony do koƒca

Prawid∏owy ogon z ciemnà lentà, wykoƒczony
bia∏à lamówkà

Ogon prawid∏owy, nie jest odci´ta biel od szaroÊci ogona

Pra wi d∏o we skrzy de∏ ko, ka˝ de pió ro jest wy koƒ -
czo ne ciem niej szym akcentem
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rze zna czny po st´p i „by ∏o na co po pa -
trzeç”.

Bar dzo mnie ta opi nia ucie szy ∏a, al bo -
wiem wie lu mi ∏o Êni ków tej ra sy uwa ̋ a ∏o
do tàd, i˝ wy star czy, jak u pa sia ków per ∏o -
wych sza ro lo tych w skrzy d∏ach nie wy -
st´ pu jà tzw. bia ∏e prze lo ty (bia ∏e lot ki
I lub II rz´ du) i ju˝ ma my do czy nie nia
z do brym go ∏´ biem.

Tak jed nak nie jest, a pra wi d∏o wy po -
krój ra so wy jest o wie le wa˝ niej szym ele -
men tem ra so wym (a przede wszyst kim
o wie le trud niej szym do uzy ska nia) ni˝ ry -
su nek czy bar wa go ∏´ bia, któ re to ce chy
mo˝ na utrwa liç ju˝ na sa mym koƒ cu tej
trud nej dro gi. Mam na dzie j´, ˝e mój za pa∏
oraz kie ru nek w ho dow li pa sia ka per ∏o -
we go udzie li si´ tak ̋ e in nym mi ∏o Êni kom
tej ra sy, a go ∏´ bie te w nie d∏u gim cza sie
osià gnà po ziom ra sy zbli ̋ o ny do ich bli -
skie go ku zy na, czy li per ∏o we go, a ho dow -
cy za do wo le ni ze swych osià gni´ç za cznà
wy sta wiaç je na wy sta wach.

Fot. St. RoszkowskiSkrzyd∏o w wykoƒczeniu lotek pierwszego rz´du troch´ za jasne


