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Pol skie ra sy krót ko dzio be cz´Êç II

MA ÂCIUCH POL SKI
Zbi gniew Gi lar ski – moretel

MMO RE TEL – praw da i mi ty
Zna ko mi ty znaw ca go ∏´ biar stwa, Ste fan

Pe ter fi w swo jej ksià˝ ce pt. „Ho dow la Go -
∏´ bi” (W -wa 1987) tak opi su je te go ∏´ bie:
„Jed nà z od mian tej pol skiej ra sy (tj. ma -
Êciu cha pol skie go – przyp. Z.G.) jest pstro -
ka ty wy wro tek pol ski, zwa ny mo re te lem.
Sà to go ∏´ bie drob ne, g∏ad ko g∏o we, krót -
ko dzio be. Na czar nym, czer wo nym lub
˝ó∏ tym tle upie rze nia po sia da jà licz ne bia ∏e
plam ki. In nà od mia nà ma Êciu chów sà ofi ce -
ry – krót ko dzio be go ∏´ bie z bia ∏y mi po kry -
wa mi skrzy de∏ na barw nym tle upie rze -
nia”. Pierw sze wy da nie tej ksià˝ ki w j´ zy ku
ru muƒ skim mia ∏o miej sce w 1963 ro ku 
– a wi´c w cza sie, gdy mo re te le jesz cze
ho do wa ne by ∏y w pol skich go ∏´b ni kach.
Na to miast cz´Êç ma te ria ∏ów do ty czà cà
ras pol skich udo st´p ni∏ au to ro wi znaw ca
ras pol skich, H. Py rza kow ski z Lon dy nu.
Przy po mn´, ˝e re cen zen tem pol skie go
wy da nia ksià˝ ki S. Pe ter fie go by∏ rów nie
zna ko mi ty znaw ca go ∏´ biar stwa mgr Jó zef
Stoch z Kra ko wa, któ ry zna∏ i opi sy wa∏ t´
ra s´ w spe cja li stycz nym mie si´cz ni ku
„HDI”. Gdy by uwa ̋ a∏, ˝e opis Pe ter fie go
jest nie do k∏ad ny lub b∏´d ny, z ca ∏à pew no -
Êcià na niós∏ by po praw k´ lub te˝ za mie Êci∏ -
by w przy pi sach uwa g´ do ty czà cà za si´ gu
pstro ka ci zny. Wi docz nie uwa ̋ a∏, ˝e ta
krót ka wzmian ka o mo re te lu w spo sób
w∏a Êci wy opi su je pstro ka ci zn´ go ∏´ bia 
– jak wi daç, opis ten nie pre cy zu je za si´ gu
pstro ka ci zny, z cze go mo˝ na wy snuç
wnio sek, ˝e mo ̋ e ona byç roz ∏o ̋ o na na
ca ∏ym cie le go ∏´ bia. Jest to je dy na wzmian -
ka o tej od mia nie znaj du jà ca si´ w li te ra tu -
rze pol sko j´ zycz nej. Po za tà wzmian kà nie
ma ˝ad nych in nych ksià˝ ko wych pol sko j´ -

zycz nych opi sów mo re te la, wszyst kie in ne
twier dze nia do ty czà ce za si´ gu pstro ka ci -
zny to ra czej ni czym nie po par te, za s∏y sza -
ne wie Êci.

E.A. Ter lec ki w swo im dzie le pt. „Chów
go ∏´ bi” (Lwów 1907), przy opi sie ras pol -
skich, na wet nie wspo mi na o tej od mia nie.
Wspo mi na na to miast o „lwow skim plà sa -
czu krót ko dzio bym” (tj. ma Êciu chu pol -
skim – przyp. Z.G.), pi szàc, ˝e: „jest co raz
bar dziej za nie dba ny w ho dow li, a nie któ re

je go od mia ny sà na wy mar ciu”. Pi sze te˝
o sze ku lwow skim i wy mie nia dwie je go
od mia ny: „sze ka ciem ne go” i „sze ka wy -
wrot ne go”. Przy opi sie sze ków wspo mi na
o od mia nie „krót ko dzio bych plà sa czy”,
zwa nych we Lwo wie „ofi ce ra mi”. W tym
miej scu au tor po pe∏ ni∏ jed nak b∏àd, gdy˝
„ofi ce ry” sà bia ∏o tar czo wà od mia nà ma -
Êciu cha pol skie go. Na to miast nie wspo mi -
na nic o ma Êciu chach bia ∏o lo tych i mo re te -
lach. Dla cze go? 

Moretel klasyczny – samczyk – nr 21/2004 – ojciec
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Prze cie˝ w tym cza sie we Lwo wie, tak
jak i w ca ∏ej ów cze snej Ga li cji, ist nia ∏a nie -
zli czo na iloÊç ho dow li ró˝ nych ras go ∏´ bi.
Na pew no nie bra ko wa ∏o ho dow ców, któ -
rzy te mat ras pol skich zna li do g∏´b nie
i mo gli si´ po dzie liç swo jà wie dzà z au to -
rem ksià˝ ki.

Wy da je si´ jed nak, ˝e wspo mnia ny au -
tor przy opra co wa niu tej pu bli ka cji opie ra∏
si´ g∏ów nie na wie dzy za czerp ni´ tej z in -
nych spe cja li stycz nych wy daw nictw, g∏ów -
nie za gra nicz nych, a tam o pol skich ra sach
pi sa no nie wie le. DoÊç szcze gó ∏o wo opi su -
je ró˝ ne eg zo tycz ne ra sy, po Êwi´ ca jàc im
wie le miej sca. Na to miast opi sy wi´k szo Êci
pol skich ras sà krót kie i nie pe∏ ne. Au tor
nie wy ka za∏ si´ zbyt nià do cie kli wo Êcià
w szu ka niu wie dzy u jej „êró de∏”. Wy star -
czy ∏o prze cie˝ udaç si´ na lwow ski ba zar,
po roz ma wiaç z ho dow ca mi, obej rzeç go -
∏´b ni ki i go ∏´ bie, spi saç wie dz´ go ∏´ biar skà
po sia da nà przez sta rych ho dow ców. ̊ y wà
i na ma cal nà lek cjà go ∏´ biar stwa by ∏y te˝
or ga ni zo wa ne we Lwo wie wy sta wy go ∏´ -
bi i dro biu, gdzie wspo mnia ny au tor móg∏
za po znaç si´ ze sta nem pol skiej ho dow li;
dla przy k∏a du: na wy sta wie w 1900 ro ku
za pre zen to wa no ok. 300 szt. go ∏´ bi,
w tym wie le ras ro dzi mych. Na le ̋ a ∏o opi -
saç szcze gó ∏o wo ho do wa ne ów cze Ênie ra -
sy, uzu pe∏ niç to ry ci na mi i mie li by Êmy au -
ten tycz ny ma te ria∏ êró d∏o wy. Nie ste ty au -
tor ksià˝ ki te go nie zro bi∏ i dzi siaj opie ra my
si´ bar dziej na do my s∏ach ni˝ fak tach.

E.A. Ter lec ki, opi su jàc wie deƒ skie krót -
ko dzio be, pi sze: „po sia da jà one kr´ pà bu -
do w´ cia ∏a, a g∏o w´ ma jà sze ro kà, koƒ -
cza stà (tj. kost ko wà – przyp. Z.G.), w gó -
rze p∏a skà, z wy so kim czo ∏em”. Za zna cza
przy tym, ˝e pra wie za wsze sà one g∏ad -
ko g∏o we. Na tej pod sta wie mo˝ na wnio -
sko waç, ˝e wÊród wie deƒ skich wy st´ po -
wa ∏y rów nie˝ osob ni ki ko ro nia ste, a to
mo ̋ e byç po wa˝ nym do wo dem na po -
kre wieƒ stwo z na szy mi ma Êciu cha mi. Byç
mo ̋ e, ˝e by ∏y to na wet na sze ma Êciu chy.
W tym cza sie go ∏´ bie wie deƒ skie nie by ∏y
jesz cze w pe∏ ni ukszta∏ to wa nà ra sà. Na to -
miast brak opi sów na sze go ma Êciu cha
w li te ra tu rze za gra nicz nej mia∏ przy czy ny
po li tycz ne (okres za bo rów) i móg∏ byç
po wo dem te go, ˝e uto˝ sa mia no go z wie -
deƒ skim bàdê bu da pesz teƒ skim. Przy opi -
sie wie deƒ skie go krót ko dzio be go wy mie -
nia rów nie˝ od mia n´ zwa nà „mo ret te -
lem”, o bar wie czar nej z bia ∏y mi po licz ka -
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mi i bia ∏ym dzio bem; za zna cza, ˝e od -
mia na ta ju˝ wy gi n´ ∏a.

Co w ta kim ra zie sta ∏o si´ z na szym
mo re te lem i jak fak tycz nie wy glà da∏?

Czy by∏ jed no barw ny z pstrà g∏o wà
i pstry mi po licz ka mi?

Tak w∏a Ênie wy glà da∏ nasz „szek
ciem ny”, któ ry by∏ jed no li cie czar ny,
a tyl ko g∏o wa i szy ja by ∏y pstre. Ni gdy
jed nak sze ka ciem ne go nie na zy wa no
mo re te lem. Gdy by nasz mo re tel by∏
umasz czo ny iden tycz nie jak szek ciem -
ny, to obie ra sy by ∏y by bar dzo po dob ne
do sie bie, a tym sa mym trud ne do roz -
ró˝ nie nia.



Wspól ne ce chy to: g∏o wa w za ry sie
kost ko wa, krót ki dziób, zbli ̋ o na wiel koÊç
i iden tycz na bar wa.

W ja kim ce lu ho dow cy lwow scy two -
rzy li by dwie po dob ne ra sy, na da jàc im ró˝ -
ne na zwy?

Z du ̋ à do zà praw do po do bieƒ stwa mu -
si my przy jàç, ˝e obie te ra sy wy raê nie mu -
sia ∏y si´ ró˝ niç umasz cze niem.

Oto jak, przy wzor cu go ∏´ bi wie deƒ -
skich krót ko dzio bych, opi su je mo re te la
Gu staw Prutz ze Szcze ci na w swo im dzie -
le pt. „Il lu strier tes Mu ster tau ben -Buch”
(Ham burg 1886).

„Nie je den ho dow ca po sia da pstro ka te
go ∏´ bie – sze ki, u któ rych bia ∏e skrzy d∏o
ozdo bio ne jest kil ko ma barw ny mi piór ka -
mi, to pi´k ne zna mi´ na zy wa jà ró ̋ à sze ko -

wà (Ro sen schec ken), in ni ˝y czà so bie, aby
ca ∏e skrzy d∏o by ∏o jed no li cie bia ∏e – tzw.
lu stro wa ne.

Mo re tel (Mo ret tel), zwa ny tak ̋ e mu rzyn -
kiem (Moh reck), cz´ sto wy mie nia ny
i wspo mi na ny i przed la ty do k∏ad nie opi sa ny,
szcz´ Êli wym tra fem jesz cze ist nie je w pier -
wot nym wy da niu, ale ja ko pro dukt po wsta -
∏y ze skrzy ̋ o wa nia jed no barw ne go czar ne -
go z ciem no lo tym (bo cia no wa tym – dun kel -
ge storch ter) lub z go ∏´ biem szym lo wa tym.

Mo ret tel ma dziób krót ki, gru by, bar -
wy bia ∏ej, ca ∏y jest bar wy czar nej, a na
g∏o wie, po licz kach i szyi ma du ̋ à iloÊç
bia ∏ych c´ tek (pla mek – bia ∏ych zna -
mion), im wzór bar dziej re gu lar ny, tym
lep szy – dzi siaj nie ste ty po sia da Êred nio -
krót ki czar ny dziób, a na g∏o wie i szyi du -
˝à iloÊç bia ∏ych i sza ro czar nych piór.

Do mo re te la (Mo ret tel) po dob ny jest
spo krew nio ny z nim ar le kin (Har le qu in),
któ ry po sia da nie re gu lar ny wzór oraz brà -
zo wo-czar ny ko lor – ude rza jà co po dob ny
do pig men tu (∏u sk o wania) „gris pi que” wy -
st´ pu jà ce go u in dia na (tj. na sre brzy sto -
-bia ∏ym lub sre brzy sto -sza rym tle czar ne
na kra pia nie; Gris (franc.) – sza ry, brà zo wa -
wy, ni ja ki; Pi que (franc.) – trud ne do prze -
t∏u ma cze nia – mo ̋ e ozna czaç zre du ko wa -
nà lub ci´ tà bar w´, a byç mo ̋ e jest to
zdrob nie nie od s∏o wa pig ment – przyp. 
Z.G.); go ∏àb ten jesz cze ist nie je, lecz ho -
do wa ny jest nie licz nie i wkrót ce mo ̋ e wy -
gi nàç. 

Ka˝ dy ho dow ca zwra ca szcze gól nà uwa -
g´ na rów no mier ne roz ∏o ̋ e nie pig men tu,
a bar dzo ce nio ne sà go ∏´ bie z ide al nà
pstro ka ci znà g∏o wy i z te go po wo du za -
wsze pa ru jà jed no barw ne z pstro ka ty mi.”

Wspó∏ cze sna spe cja li stycz na ter mi no lo -
gia nie miec ko j´ zycz na ra czej nie u˝y wa ju˝
sta rych nazw: mo ret tel, har le qu in, moh -
reck, ro sen schec ken.

W ksià˝ ce pt. „Unse re Tau ben ras sen”
(wyd. ok. 1906 r.), na stro nie 404, przy
opi sie od mian barw nych wie deƒ skie go
krót ko dzio be go, zna la z∏em ta ki opis:
„wÊród wie deƒ skich krót ko dzio bych wy -
st´ po wa ∏a nie gdyÊ od mia na „wie lo barw -
na” i „mo ret tel”, któ ry rów nie˝ nie wy st´ -
pu je w swej pier wot nej for mie. Wie deƒ ski
„wie lo barw ny”, na zy wa ny te˝ „ar le ki -
nem”, po dob ny by∏ do go ∏´ bi al mondz -
kich, lecz je go bar wa pod sta wo wa by ∏a ja -
Êniej sza od wie lo barw nych al mon dów
w ich pierw szym ro ku ˝y cia. By ∏y te˝ „ar -
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le ki ny”, któ rych pod sta wo wy ko lor by∏
bia ∏y i mia ∏y one ja sno brà zo we, ciem no -
brà zo we oraz czar na we plam ki (piór ka).

„Mo ret tel” lub „moh reck”, jak wie deƒ -
czy cy na zy wa li t´ ra s´, mia∏ cie mi´ i skro nie
oszro nio ne na bia ∏o i by∏ po dob ny do jed no -
ko lo ro wych go ∏´ bi wy wrot nych, wy st´ po -
wa∏ w bar wie czar nej, czer wo nej i ˝ó∏ tej”.

Wzmian ka o „jed no ko lo ro wych go ∏´ -
biach wy wrot nych” naj praw do po dob niej
do ty czy na szych ma Êciu chów i jest to ko lej -
ny do wód, ̋ e na sze ma Êciu chy by ∏y tam ho -
do wa ne i ˝e mo re tel móg∏ byç ich od mia nà.

I znów wra ca my do punk tu wyj Êcia.
Czy nasz mo re tel mia∏ bar w´ iden tycz -

nà z wie deƒ skim „mo ret te lem” i jak si´ to
ma do na sze go sze ka ciem ne go?

Czy te˝ mo ̋ e opi sy wa ny „mo ret tel
wie deƒ ski” to w∏a Ênie nasz szek ciem ny?
Mu si my pa mi´ taç, ˝e w∏a Ênie w tym cza sie
ca ∏a Ma ∏o pol ska znaj do wa ∏a si´ w gra ni -
cach mo nar chii habs bur skiej, a dwu stron -
ne kon tak ty Wied nia ze Lwo wem by ∏y
czymÊ nor mal nym, stàd te˝ lwow skie ra sy
praw do po dob nie doÊç licz nie tra fia ∏y w r´ -
ce ho dow ców au striac kich. Zna mien ne
jest, ˝e po upad ku mo nar chii habs bur skiej
i ze rwa niu wi´ zi ad mi ni stra cyj nych ∏à czà -
cych Lwów z Wied niem „mo re tel wie deƒ -
ski” wy gi nà∏ bez pow rot nie, co mo ̋ e byç
do wo dem, ˝e by ∏a to ra sa nie licz na i przy -
wie zio na z ze wnàtrz. Na to miast nasz szek
ciem ny, ho do wa ny licz niej, prze trwa∏ do
na szych cza sów.

Mo ̋ e my te˝ przy jàç wer sj´, ˝e nasz
mo re tel by∏ ar le ki nem, czy li by∏ zbli ̋ o ny
do opi su przed sta wio ne go przez Ste fa na
Pe ter fie go i wy raê nie od ró˝ nia∏ si´ ubar -
wie niem od sze ka ciem ne go.

Przy usta la niu praw dy mu si my okre Êliç,
któ ra z tych ras jest chro no lo gicz nie naj -
star sza?

Hi sto ria na sze go ma Êciu cha li czy po nad
300 lat, nie co m∏od szà ra sà jest „szek
ciem ny” i „szek wy wrot ny”, naj m∏od szà
zaÊ wie deƒ ski krót ko dzio by. Z te go mo ̋ e -
my wy snuç wnio sek, ˝e opi sa ne od mia ny
„wie deƒ skie go mo ret te la” to naj praw do -
po dob niej nasz „mo re tel” i „szek ciem ny”. 

Cze ski au tor, dr Sy lvestr Chra stil,
w swo im opra co wa niu pi sze: „Na po czàt -
ku dwu dzie ste go wie ku, a˝ do I woj ny
Êwia to wej, bu da pesz teƒ ski krót ko dzio by
od swych ku zy nów, tj. wie deƒ skie go i pra -
skie go, nie zbyt si´ ró˝ ni∏. Do pie ro po
1918 ro ku ho dow cy w´ gier scy za cz´ li

ostrà se lek cj´ i for so wa li od mien ny typ
g∏o wy z wy raê ny mi pier Êcie nia mi wo kó∏
oczu”.

Z te go wy ni ka, ˝e do pie ro po roz pa dzie
mo nar chii Au stro -W´ gier skiej ho dow la
tych go ∏´ bi po to czy ∏a si´ od mien ny mi to -
ra mi. I jest to jesz cze je den do wód na to,
˝e nasz ma Êciuch jest naj star szym przed -
sta wi cie lem tej gru py.

Jak za tem wy glà da∏ nasz mo re tel?
Czy by∏ tyl ko g∏ad ko g∏o wy, czy te˝ mo -

˝e ko ro ni as ty?
Pstro ka ty wy wro tek pol ski, czy li mo re -

tel, opi sa ny przez S. Pe ter fie go, naj bar dziej

zbie˝ ny jest z opi sem „ar le ki na”, czy li opi -
sa ne go ju˝ wie deƒ skie go wie lo barw ne go.

Z opi su Pe ter fie go wy ni ka, ˝e by ∏y to
go ∏´ bie g∏ad ko g∏o we. Na to miast w opra -
co wa niu zna ne go ho dow cy i znaw cy go ∏´ -
bi krót ko dzio bych, kol. Eu ge niu sza Sta -
chow skie go z Bo le s∏aw ca (1980 r., nie pu -
bli ko wa ne), zna la z∏em ry ci n´ „mo re te la”
ko ro nia ste go pod pi sa nà „Po lni sche mo ret -
tel”. Nie ste ty z∏a tech nicz nie czar no -bia ∏a
kse ro ko pia ry ci ny nie po zwa la usta liç za -
si´ gu pstro ka ci zny na cie le go ∏´ bia.

Czy na pod sta wie te go opra co wa nia
uda nam si´ jed no znacz nie zde fi nio waç
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wy glàd na sze go mo re te la? Jest to za da nie
trud ne, wy ma ga jà ce du ̋ ej wy obraê ni, do -
brej wo li i sk∏on no Êci do kom pro mi su.
Mu si my uwzgl´d niç fakt, ˝e kszta∏ to wa nie
si´ opi sa nych ras krót ko dzio bych mia ∏o

miej sce w ol brzy mim ty glu na ro do wo -
Êcio wym i j´ zy ko wym, ja kim by ∏a mo nar -
chia habs bur ska. Te sa me ra sy w za le˝ no -
Êci od re gio nów cz´ sto no si ∏y ró˝ ne na -
zwy, co utrud nia ∏o iden ty fi ka cj´ i by ∏o po -

wo dem wie lu nie po ro zu mieƒ. Mu si my
te˝ pa mi´ taç, ˝e wi´k szoÊç ów cze snych
ho dow ców to lu dzie pro Êci, po zba wie ni
do st´ pu do spe cja li stycz nej li te ra tu ry.
Dys po no wa li oni naj cz´ Êciej wie dzà ust nà
prze ka zy wa nà z po ko le nia na po ko le nie.
A ta ka wie dza, jak wia do mo, cz´ sto ule ga
nie Êwia do mym prze k∏a ma niom.

Co w ta kim ra zie ozna cza ∏o s∏o wo „mo -
re tel” i ja ka jest je go ety mo lo gia?

Byç mo ̋ e po cho dzi ono od w∏o skie go
zwro tu „sal to mor ta le” – co ozna cza skok
Êmier ci, skok z du ̋ ej wy so ko Êci po ∏à czo ny
z ko zio∏ ko wa niem. Mo ̋ e to byç ana lo gia
do wy wro tów do ko ny wa nych przez go ∏´ -
bie. Wia do mo, ˝e nie któ re go ∏´ bie do ko -
nu jà kar ko ∏om nych i nie bez piecz nych wy -
wro tów. Z j´ zy ka w∏o skie go po cho dzi te˝
s∏o wo mo ret to = mu rzyn i teo re tycz nie
od te go s∏o wa te˝ mo ̋ e po cho dziç na zwa
mo re tel („mo ret tel”). W spe cja li stycz nej
ter mi no lo gii w∏o skiej u˝y wa ne jest s∏o wo
mar tel la to, co w wol nym t∏u ma cze niu zna -
czy „ude rze nie m∏ot kiem” (m∏o tecz ko wa -
nie), sto su je si´ go dla okre Êle nia ry sun ku
i bar wy na zy wa nej u nas „gro cho wym”,
np. blu mar tel la to di ner – ciem no nie bie -
sko -gro cho wy lub ros so mar tel la to – czer -
wo no -gro cho wy. Ter min ten byç mo ̋ e
(przez ana lo gi´) na wià zu je do sta rej ar ty -
stycz nej tech ni ki sto so wa nej w me ta lo pla -
sty ce, tzw. cze kan ka, gdzie ar ty sta po -
przez ude rza nie m∏ot kiem wy ko ny wa∏
cha rak te ry stycz ny wy pu k∏y, „punk to wy”
wzór, np. na cien kiej mie dzia nej p∏y cie.

W j´ zy ku an giel skim nie uda ∏o mi si´ od -
na leêç po cho dze nia s∏o wa mo re tel. Wy -
st´ pu je tam tyl ko s∏o wo „mot tles” ozna -
cza jà ce pe wien ro dzaj sze ko wa to Êci u go -
∏´ bi. Na to miast nie miec kie okre Êle nie
„moh reck” mo ̋ e ozna czaç mu rzyn ka, tj.
go ∏´ bia czar ne go: mohr = mu rzyn. Przy
po szu ki wa niu zna cze nia i po cho dze nia da -
ne go okre Êle nia na le ̋ y uwzgl´d niç rów -
nie˝ b∏´ dy j´ zy ko we i znie kszta∏ ce nia u˝y -
wa ne w j´ zy ku po tocz nym. Byç mo ̋ e
okre Êle nie mo re tel wy wo dzi si´ od nie -
miec kie go s∏o wa „mor tel”, co ozna cza za -
pra w´ bu dow la nà – a pstro ka ty ry su nek
go ∏´ bia wy glà dem przy po mi na „spry ska -
ne go za pra wà mu rar skà”. Prze kszta∏ ce nie
s∏o wa „mor tel” na mo re tel jest wiel ce
praw do po dob ne i nie wy klu czo ne, ˝e w∏a -
Ênie stàd wzi´ ∏a si´ ta na zwa. Nie mo˝ na
wy klu czyç, ˝e Au stria cy mia nem „mo ret -
te la” ochrzci li za rów no na sze go sze ka
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Samczyk, maÊciuch polski koroniasty barwy czerwonej, nr 5/2004 – ∏adna barwa i sylwetka, bardzo
∏adna g∏owa, brew jasna, wyrazista, dobre osadzenie dzioba
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ciem ne go, jak i ma Êciu cha pstro ka te go,
gdy˝ wy mo wa pol skich nazw by ∏a dla nich
zbyt trud na. Na to miast na si ho dow cy t´
na zw´ za ak cep to wa li ja ko rów no rz´d nà
dla tych ras. Jest to mo˝ li we, prze cie˝ nasz
srebr niak te˝ mia∏ ró˝ ne na zwy, np.: si wek
pol ski, srocz ka pol ska sre brzy sta, pol ski la -
ta wiec, Kra kau er, Ga li zier. Do dzi siaj te˝
pol skie bia ∏o go ny zwa ne sà „wa isz wan ca -
mi”, a bia ∏o g∏ów ki „wa isz ko pa mi”. Sà to
ger ma ni zmy, któ re bar dzo trud no wy ple -
niç z j´ zy ka po tocz ne go.

MA ÂCIUCH POL SKI – OPIS RA SY
Ele ganc ki, szla chet ny, ma ∏y go ∏àb

o dum nej i pe∏ nej wdzi´ ku po sta wie. Z du -
˝ym tem pe ra men tem, lecz uf ny i ∏a god ny.
Fi gu ra pro por cjo nal na, zwar ta, z wy pi´ tà
pier sià, pro sto i wy so ko no szo nà szy jà.
Uro dy do da je go ∏´ bio wi kost ko wa g∏o wa
oraz per ∏o we oko o ˝y wym spoj rze niu
oto czo ne ja snà, wy ra zi stà brwià.

G∏o wa: ma ∏a, kost ko wa. Czo ∏o sze ro -
kie, stro me, wy so kie. Gór na cz´Êç g∏o wy
(cie mi´) sp∏asz czo na, z nie znacz nym wkl´ -
Êni´ ciem utwo rzo nym przez lek ko wy czu -
wal ny guz po ty licz ny i dwa oczne. Lu ki po -
mi´ dzy gu za mi po win ny byç do brze wy -
pe∏ nio ne mi´ Ênia mi. Wszyst kie kra w´ dzie
∏a god nie za okrà glo ne. Sà od mia ny g∏ad ko -
g∏o we i z ko ron kà. U czu ba tych ko ron ka
po win na byç pó∏ ko li sta, wy so ko osa dzo na
i do brze przy le ga jà ca do g∏o wy, brzeg ko -
ron ki po wi nien si´ gaç szczy tu g∏o wy.

Oczy: ga∏ ka oczna du ̋ a, okrà g∏a, lek ko
wy pu k∏a. T́  czów ka ko lo ru per ∏o we go.

Brwi: wy ra zi ste, ko lo ru cie li ste go,
rów no mier nie oka la jà ce oczy, o de li kat nej
struk tu rze, sze ro kie, si´ ga jà ce szczy tu
g∏o wy, lecz nie  za cho dzà  na cie mi´ g∏o wy.

Dziób: krót ki, gru by, sze ro ki u na sa dy,
t´ po za koƒ czo ny, ko lo ru cie li ste go, wsta -
wio ny nie znacz nie uko Ênie ku do ∏o wi, kra -
w´dê gór nej szcz´ ki dzio ba two rzy z czo -
∏em kàt roz war ty. W∏a Êci we osa dze nie
dzio ba jest bar dzo wa˝ ne. Wo sków ki
drob ne, do brze przy le ga jà ce.

Szy ja: krót ka, przy g∏o wie cien ka,
pro por cjo nal na, okrà g∏a, pro sto no szo -
na, moc no osa dzo na, sze ro ka u na sa dy,
pro por cjo nal nie zw´ ̋ a si´ ku g∏o wie.

PierÊ: sze ro ka, wy pu k∏a, za okrà glo na,
unie sio na.

Ple cy: krót kie, umiar ko wa nie sze ro -
kie, opa da jà ce lek ko wraz z li nià ogo na.

Skrzy d∏a: krót kie, moc ne, do brze

zwar te, le ̋ à na ogo nie, nie si´ ga jà koƒ ca
ogo na.

Ogon: zwar ty, opa da jà cy z li nià ple ców,
nie co d∏u˝ szy ni˝ lot ki, nie do ty ka pod ∏o ̋ a.

No gi: krót kie, pro por cjo nal ne do bu do -

wy fi gu ry, czer wo ne, o de li kat nym koÊç cu,
sko ki nie opie rzo ne, pa zur ki ja sne, uda cz´ -
Êcio wo scho wa ne w pió rach pod brzu sza.

Upie rze nie: ob fi te, do brze przy le ga -
jà ce.

MaÊciuch polski nr 902/2008 w upierzeniu juwenalnym – w czasie pierzenia barwne piórka
zast´powane sà bia∏ymi. Na uwag´ zas∏uguje ∏adna sylwetka, dobra postawa, wyjàtkowo ∏adna g∏owa
z wysokim czo∏em oraz krótki, dobrze osadzony dziób, t´czówka (ze wzgl´du na m∏ody wiek)
jeszcze nie jest wybarwiona

MaÊciuch polski koroniasty, jednolicie bia∏y – bardzo ∏adna sylwetka, ∏adna g∏owa z wysokim czo∏em,
prawid∏owe oko i brew, dobrze osadzony dziób



Ro dza je ko lo rów: czar ne, czer wo ne,
˝ó∏ te, bia ∏e, ka wo we oraz dwu barw ne (bia -
∏o -czar ne, bia ∏o -czer wo ne, bia ∏o -˝ó∏ te, bia -
∏o -ka wo we).

Ko lor i ry su nek: jed no barw ne: czar -
ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, bia ∏e, ka wo we. Bar -
wa po win na byç jed no li ta i in ten syw na,
z me ta licz nym po ∏y skiem na szyi i cz´ Êcio -
wo pier si. Odmiany dwubarwne:
1. Bia ∏o tar czo we, tzw. ofi ce ry: czar ne,

czer wo ne, ˝ó∏ te z bia ∏y mi tar cza mi
skrzy de∏.

2. Bia ∏o lo te: pod sta wo wa bar wa czar na,
czer wo na, ˝ó∏ ta lub ka wo wa, lot ki
pierw sze go rz´ du bia ∏e. 

3. Pstro ka te, tzw. mo re te le: pod sta wo wa
bar wa czar na, czer wo na lub ˝ó∏ ta. Na
g∏o wie i szyi na kra pia ne ma ∏y mi bia ∏y mi
piór ka mi.
Mam na dzie j´, ˝e ju˝ nie d∏u go uzna ne

zo sta nà in ne wa rian ty pstro ka ci zny asy -
me trycz nej, zgod nie z wnio ska mi ho dow -
ców zrze szo nych w Klu bie Ma Êciu cha Pol -
skie go. 

DU ̊ E WA DY
G∏o wa z wà skim, po chy ∏ym lub ni skim

czo ∏em. Brak kost ko we go uk∏a du g∏o wy.
Cie mi´ wy pu k∏e. Dziób cien ki, d∏u gi lub
spi cza sty i pod z∏ym kà tem wsta wio ny
(osa dzo ny). Dziób krzy wy lub z prze Êwi -
tem po mi´ dzy szcz´ ka mi. Du ̋ e wo sków -
ki, czer wo na, ró ̋ o wa, wà ska, mi´ si sta lub
ziar ni sta brew. Ko lo ro wa t´ czów ka. Szy ja
nie pro por cjo nal na do bu do wy pta ka (zbyt
cien ka, d∏u ga lub krót ka i gru ba). PierÊ wà -
ska, ma ∏o wy su ni´ ta. Wà skie, d∏u gie ple cy.
Opusz czo ne lub „przy sta wio ne” skrzy d∏a.
Ogon sze ro ki lub dasz ko wa ty. Wy so kie
no gi, opie rzo ne sko ki. Wa dli wy ry su nek
lub ko lor upie rze nia. 

Gru pa IX – Lot ne; ob ràcz ka nu mer 7;
ostat nia no we li za cja wzor ca 2006 r. 

UWA GI DO WZOR CA
G¸O WA – zgod nie z wzor cem powin -

na byç „ma ∏a, kost ko wa”. Do pusz cza si´
nie znacz ne wkl´ Êni´ cie, jed nak ide a∏em
jest g∏o wa z p∏a skim cie mie niem. 

CZO¸O – „sze ro kie, stro me, wy so kie”
– przy wzor co wej, ma ∏ej, kost ko wej g∏o -
wie czo ∏o powin no byç umiar ko wa nie sze -
ro kie, gdy˝ w prze ciw nym przy pad ku na -
ru szo ne zo sta nà w∏a Êci we pro por cje g∏o -
wy. Wy so koÊç i stro mi zna czo ∏a rów nie˝
po win ny byç we w∏a Êci wych pro por cjach.
Nie po ̋ à da ne jest czo ∏o wy pu k∏e.

OCZY – ga∏ ka oczna nie po win na byç
nad mier nie du ̋ a i wy pu k∏a; ta ka ce cha mo -
˝e Êwiad czyç o do lew ce krwi bu da pesz -
teƒ skie go krót ko dzio be go. Na le ̋ y zwra -
caç uwa g´ na bar w´ t´ czów ki, któ ra po -
win na byç per ∏o wa, in ne za bar wie nie na le -
˝y trak to waç ja ko wa d´.

DZIÓB – nie zmier nie wa˝ ne jest w∏a Êci -
we osa dze nie dzio ba, tak aby gór na kra w´dê
dzio ba two rzy ∏a z czo ∏em kàt roz war ty. 
Dziób nie po wi nien byç nad mier nie krót -
ki, gdy˝ ta ka ten den cja pro wa dzi do bra -
ku sa mo dziel no Êci i w kon se kwen cji do
de ge ne ra cji ra sy.

NO GI – bar wy czer wo nej. Na le ̋ y
zwra caç uwa g´ na cha rak te ry stycz ne stà -
pa nie ma Êciu chów na ko niusz kach pal ców,
jest to ce cha wro dzo na tej ra sy.

KO LOR – u ma Êciu chów jed no barw -
nych na szyi i pier si wy st´ pu je cha rak te ry -

Go∏´bie
Portret maÊciucha bia∏ego – ∏adna g∏owa,
wysokie czo∏o, poprawna brew i oko, dobrze
osadzony dziób

MaÊciuch polski – bia∏a samica nr 43/2006 – na
uwag´ zas∏uguje czysta barwa, dobra postawa,
poprawna g∏owa, dobrze osadzony dziób. Ma∏e
wady – s∏abo zwarty ogon



Go∏´bie

stycz ny me ta licz ny po ∏ysk. Naj bar dziej wi -
docz ny jest u osob ni ków czar nych i czer wo -
nych, mniej wi docz ny u ˝ó∏ tych i ka wo wych
i le d wie do strze gal ny u osob ni ków bia ∏ych.

OD MIA NY DWU BARW NE
Bia ∏o tar czo we (ofi ce ry) – iloÊç barw -

nych lo tek w skrzy d∏ach po win na byç
rów na, lecz do pu Êciç mo˝ na nie wiel kie
ró˝ ni ce.

Bia ∏o lo te – wzo rzec nie pre cy zu je do -
k∏ad nie ilo Êci bia ∏ych lo tek w skrzy d∏ach.
Mo˝ na do mnie my waç, ˝e tak jak u in nych
ras bia ∏o lo tych do pusz cza si´ pew nà do -
wol noÊç w tej ma te rii, min. iloÊç bia ∏ych lo -
tek to 3 x 3, maks. 7 x 7. Przy wi´k szej ilo -
Êci bia ∏ych lo tek po ja wia jà si´ nie po ̋ à da ne
bia ∏e piór ka, np. w oko li cach od by tu i pod -
brzu sza. 

Pstro ka te (mo re te le) – wg. ak tu al ne -
go wzor ca pstro ka ci zna po win na wy st´ -
po waç na g∏o wie i szyi; umow nie ten ro -
dzaj pstro ka ci zny na zwa ∏em „mo re te lem
kla sycz nym”. Jak ju˝ wspo mnia ∏em, za pis
ten jest ra czej opar ty na wàt pli wych
prze ka zach ust nych, a nie na wia ry god -
nych ma te ria ∏ach êró d∏o wych. Na to miast
S. Pe ter fi nie ogra ni cza za si´ gu pstro ka ci -
zny i pi sze, ˝e: „na czar nym, czer wo nym
al bo ˝ó∏ tym tle upie rze nia wy st´ pu jà licz -
ne bia ∏e plam ki”, dla te go te˝ uwa ̋ am, ˝e
na tym eta pie re kon struk cji ra sy mo ̋ e my
do pu Êciç do wy staw i uznaç wszel kie wa -
rian ty pstro ka ci zny. Je ̋ e li dzi siaj nie zde -
cy du je my si´ na uzna nie tej od mia ny
barw nej, to los mo re te la jest prze sà dzo -
ny, tym ra zem wy gi nie bez pow rot nie,
gdy˝ nikt nie b´ dzie ho do wa∏ od mian,
któ rych nasz Zwià zek nie chce uznaç. Dla
od ró˝ nie nia od mo re te la kla sycz ne go,
pro po nu j´ dla nich na zw´ „mo re te le ja -
sne”. Do cza su uzna nia po zo sta ∏ych od -
mian pstro ka tych (tj. mo re te li ja snych),
za in te re so wa ni ho dow cy mo gà wy sta -
wiaç te go ∏´ bie na wy sta wach, po da jàc
fak tycz ne ubar wie nie go ∏´ bia. Na to miast
wy sta wia nie tych go ∏´ bi w kla sie AOC,
czy li wszyst kie po zo sta ∏e ko lo ry (all other
co lo urs), nie spo tka ∏o si´ z po par ciem
w∏adz na sze go zwiàz ku i te go fak tu nie
b´ d´ ko men to wa∏.

STRUK TU RA UPIE RZE NIA
Ma Êciu chy wy st´ pu jà w od mia nie g∏ad -

ko g∏o wej i ko ro nia stej. Naj licz niej ho do -
wa na jest od mia na ko ro nia sta. Z wzor ca

jed no znacz nie wy ni ka, ˝e wszyst kie od -
mia ny barw ne sà rów no praw ne i wy st´ -
pu jà za rów no z ko ro nà, jak i bez niej.
Dla te go te˝ ofi ce ry, mo re te le i bia ∏o lo te
mo gà byç ko ro nia ste i g∏ad ko g∏o we.

UWA GI DO TY CZÑ CE RAS KRÓT KO DZIO BYCH
Mo je za strze ̋ e nia do ty czà ce nad mier -

ne go skra ca nia dzio ba u nie któ rych ras
krót ko dzio bych od lat kie ru j´ te˝ pod ad -
re sem: ma Êciu cha pol skie go, mew ki pol -

MaÊciuch polski czarny, nr 84/2005 – ∏adna sylwetka, dobra postawa, bardzo ∏adna g∏owa z wyrazistà
jasnà brwià, jasna t´czówkà, dziób jasny, dobrze osadzony

MaÊciuch polski, moretel jasny – nr 7617/2007 – matka
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skiej, sze ka, sta lu cha i bro daw cza ka,
a pro blem ten do ty czy te˝ krym ki bia ∏o -
stoc kiej i wy wrot ka ma zur skie go. Mo je
oba wy sà w pe∏ ni uza sad nio ne – nad mier -
nie krót ki dziób to naj bar dziej wi docz na
ce cha (po wol nej) de ge ne ra cji ra sy.
„M∏ód ków” z nad mier nie krót kim dzio -
bem nie chcà (lub nie mo gà) wy kar miç
na wet do bre mam ki i tyl ko in ge ren cja ho -
dow cy ra tu je ta kie osob ni ki przed Êmier -
cià g∏o do wà.

Po za tym dziób u go ∏´ bi pe∏ ni rów nie˝
nie zmier nie wa˝ nà funk cj´ zwià za nà z pie -
l´ gna cjà upie rze nia. Na wy sta wach doÊç
cz´ sto zo ba czyç mo˝ na ma leƒ kie, ra chi -
tycz ne, êle opie rzo ne i za nie dba ne sta lusz -
ki i sze ki – to w∏a Ênie efekt nad mier nie
krót kie go dzio ba. Po pierw sze pro blem
z po bie ra niem po kar mu, po dru gie pro -
blem z pie l´ gna cjà piór, po trze cie za nik in -

stynk tu ma cie rzyƒ skie go, co ma prze ∏o ̋ e -
nie na p∏od noÊç ra sy. Nie za wsze to, co
po do ba si´ ho dow com, jest do bre dla da -
nej ra sy.

Ko lej nym wa˝ nym za gad nie niem z po -
gra ni cza sta ty sty ki po pu la cji jest za pew -
nie nie od po wied nie go przy ro stu na tu ral -
ne go w ka˝ dym go ∏´b ni ku, gdy˝ od te go
czyn ni ka za le ̋ y prze trwa nie da nej ra sy.
Dla za pew nie nia w mia r´ nor mal ne go
roz wo ju ra sy po trzeb ne jest uzy ska nie po
ka˝ dej pa rze ro dzi ciel skiej mi ni mum
4 m∏o dych go ∏´ bi w se zo nie l´ go wym. Po
uwzgl´d nie niu ubyt ków na tu ral nych oraz
wy bra ko wa niu osob ni ków nie spe∏ nia jà -
cych na szych wy ma gaƒ, stan po pu la cji
po zo sta je bez zmian, ewen tu al nie mo˝ na
osià gnàç nie wiel ki przy rost na tu ral ny. Je -
˝e li ja kaÊ ra sa w ska li ca ∏ej po pu la cji nie
no tu je do dat nie go przy ro stu na tu ral ne go,

to wraz z up∏y wem cza su ska za na jest na
wy mar cie.

Cie ka wost ki z mo je go go ∏´b ni ka: z po ∏à -
cze nia mo re te la kla sycz ne go z mo re te lem
ja snym po ja wi ∏o si´ po tom stwo w bar wie:
jed no li cie czer wo na (0: 1), mo re tel kla sycz -
ny czar ny (0: 1), mo re tel ja sny czar ny (1: 0 –
2 szt.), jed no li cie bia ∏y z lek ko pstrà g∏o wà
i szy jà (1: 0 – tzw. ne ga tyw mo re te la kla -
sycz ne go) oraz 1 szt. w ata wi stycz nej bar -
wie ciem no nie bie skiej (co zgod ne jest
z teo rià Dar wi na o po cho dze niu ga tun -
ków). Po ja wie nie si´ bar wy nie bie skiej jest
pew nym za sko cze niem, gdy˝ znam po cho -
dze nie swo ich go ∏´ bi od wie lu po ko leƒ, ten
sam przy pa dek (po ro dzi cach mo re te lach)
od no to wa∏ w swo im go ∏´b ni ku kol. W.
Uznaƒ ski.

Na to miast re gu ∏à jest po ja wia nie si´
m∏o dych ma Êciu chów w ubar wie niu ˝ó∏ -
tym po dwóch ro dzi cach czer wo nych. Sà
to sa micz ki, gdy˝ umasz cze nie ˝ó∏ te
w tym przy pad ku sprz´ ̋ o ne jest z p∏cià
go ∏´ bia. Ni gdy jesz cze z ta kie go sko ja rze -
nia nie otrzy ma ∏em ˝ó∏ te go sam czy ka.
Przed wie lu la ty zda rzy ∏o mi si´ otrzy maç
po czar nych ro dzi cach (nie zna ne go po -
cho dze nia) 3 szt. czar ne, 3 szt. czer wo ne
i 1 szt. ka wo wà. 

Uwa ga: Ar ty ku∏ ten jest frag men tem
opra co wa nia po Êwi´ co ne go hi sto rii pol -
skie go go ∏´ biar stwa, któ re uka ̋ e si´
wkrót ce w bo ga to ilu stro wa nej ksià˝ ce
Zbi gnie wa Gi lar skie go pt. „NA SZE GO ̧ ¢ -
BIE – RA SY POL SKIE”.

Fot. autora

W pierw szej cz´ Êci ar ty ku ∏u
o ma Êciu chu, str. 9 („Wo lie ra” nr
6/2008) wkrad∏ si´ nie wiel ki b∏àd
(do da no krop k´ w Êrod ku zda nia),
któ ry jed nak zmie ni∏ zna cze nie
ory gi nal ne go tek stu. Dla te go po ni -
˝ej za miesz cza my ca ∏y frag ment,
ju˝ w pra wi d∏o wym brzmie niu.

„Je stem w po sia da niu ko re spon -
den cji pa na W. Stol fa ad re so wa nej do
ów cze snych de cy den tów na sze go
Zwiàz ku, do ty czà cej zmia ny wzor ca
ma Êciu cha pol skie go i wspól nie z pa -
nem Stol fem wsz czà ∏em sta ra nia
o przy wró ce nie ma Êciu cho wi na le˝ ne -
go mu miej sca”.


