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Go∏´bie

Z∏o ta wiec
– nie chrzàszcz, lecz GO¸ÑB

Ka rol Ja sie ni ca

Nie cho dzi tu o po pu lar ne -
go w na szej sze ro ko Êci geo -
gra ficz nej chrzàsz -
cza, lecz o go ∏´ bia, któ -
ry jest nie zwy kle rzad ki na -
wet w swo jej oj czyê nie,
Tu ryn gii.

OOd daw na nie zmien nym po wo dze -
niem cie szà si´ go ∏´ bie, któ re ze wzgl´ -
du na nie co dzien ne ubar wie nie na zy -

wa si´ gi la mi. Po pu lar ne sà one nie tyl -
ko w Eu ro pie, ale tak ̋ e licz nie ho du -
je si´ je w Ame ry ce Pó∏ noc nej oraz w Au stra -
lii. W Niem czech naj wi´k szym oÊrod -
kiem ho dow li gi li by ∏o od daw na i jest Arn -

stadt w Tu ryn gii. Tu taj na prze ∏o -
mie XIX i XX wie ku po wsta ∏a myÊl wy ho do -
wa nia go ∏´ bia, któ ry przy po mi naç mia∏ ko lo -
ry stycz nie gi la, ale je go tar cze mia ∏y byç mie -
dzia ne, po zo sta ∏e upie rze nie zaÊ czar ne. Pró -
ba po wio d∏a si´. Po wsta∏ na wet wzo rzec i co -
raz wi´ cej mi ∏o Êni ków go ∏´ bi barw nych po -
Êwi´ ca∏o si´ ho dow li i udo sko na la niu go ∏´ -

bia, któ ry by∏ w pew nym sen sie od wrot -
nym od bi ciem mie dzia ne go gi la czar no skrzy -
d∏e go. Ho dow com gi li nie po do ba∏ si´ jed -
nak po mys∏, ani te˝ efekt pra cy ho dow la -
nej. Gil ma byç gi lem, a ja kaÊ je go dzi wacz -
na od mia na nie mo ̋ e byç na wet bra -
na pod uwa g´ – ar gu men to wa li ho dow cy gi -
li. Kie dy w 1923 ro ku uka za∏ si´ nie miec -
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ki wzo rzec go ∏´ bi ra so wych, nie by -
∏o w nim wzor ca owych „dzi wacz nych” gi -
li. Ho dow la tych go ∏´ bi wi´c upa d∏a. Dru -
ga woj na Êwia to wa do pro wa dzi ∏a do wy nisz -
cze nia wie lu ho dow li, szcze gól nie czar -
nych go ∏´ bi z mie dzia ny mi skrzy d∏a -
mi. Ale raz rzu co na myÊl nie ode sz∏a ca∏ ko wi -
cie do hi sto rii, od ̋ y ∏a i wpro wa dzi ∏a fer -
ment. Po woj nie, dzi´ ki kil ku oca la ∏ym go ∏´ -
biom i prze my Êla nej pra cy ho dow la nej, do -
sz∏o na te re nie Tu ryn gii do od two rze nia daw -
nej ra sy i za twier dze nia no we go wzor -
ca. Czar ne go ∏´ bie z mie dzia ny mi tar cza -
mi na zwa no wte dy z∏o taw ca mi (Gold -
-käfer), w∏a Ênie ze wzgl´ du na roz miesz cze -
nie ko lo rów na tu ∏o wiu i skrzy d∏ach. Go ∏´ -
bie te na dal sà bar dzo rzad kie i po ka zy wa -
ne sà tyl ko na wiel kich i spe cja li stycz nych wy -
sta wach. Za wsze jed nak cie szà si´ za in te re -
so wa niem zwie dza jà cych. 

Bu do wa
Bu do wa tu ryƒ skich z∏o taw ców za sad ni -

czo nie od bie ga od po kro ju go ∏´ bi tu ryƒ -
skich, na le ̋ à cych do gru py „barw -
ne”, a wi´c z∏o taw ce to go ∏´ bie o wy d∏u ̋ o -
nej po sta wie, ty pu po lne go, z pra wie po zio -
mà po sta wà. Jed nak ̋ e zda jà si´ byç nie -
co krót sze i bar dziej kr´ pe ni˝ np. tu ryƒ -
skie czaj ki, ja skó∏ ki, barw no pier Êne oraz in -
ne, bo wiem wspó∏ cze sne z∏o taw ce ma jà nie -
co krwi mo raw skich stras se rów. Sto -
jà wi´c pew nie na Êred niej d∏u go Êci, nie opie -
rzo nych no gach. G∏o wa ich jest okrà g∏a, jed -
nak nie co po d∏u˝ na, z do brze wy skle pio -
nym czo ∏em. Na niej osa dzo ne sà po ma raƒ -
czo we oczy, ob ra mo wa ne de li kat ny -
mi, ciem ny mi brwia mi. Ja sna i sze ro -
ka brew uwa ̋ a na jest za wa d´. Âred niej d∏u -
go Êci, czar ny dziób osa dzo ny jest w g∏o -
wie pra wie pod kà tem 90 stopni. Wo sków -
ki tu ryƒ skich z∏o taw ców sà g∏ad kie i bia -
∏o przy pu dro wa ne. G∏o wa mo ̋ e byç ozdo -
bio na czub kiem. Za du ̋ y lub ubo gi czu -
bek jest wa dà. 

Oce nia jàc z∏o taw ce, na le ̋ y zwró ciç uwa -
g´ na ich har mo nij nà bu do w´. Po czy na -
jàc od g∏o wy, za uwa ̋ al ne jest do brze wy kro -
jo ne pod gar dle. Szy ja jest Êred niej d∏u go -
Êci i stop nio wo si´ roz sze rza, aby przy pier -
si byç ju˝ bar dzo sze ro ka. PierÊ z∏o taw -
ców jest pe∏ na i do brze za okrà glo na. Pro -
sto no szo na g∏o wa i cha rak te ry stycz -
ny kszta∏t szyi oraz pier si spra wia jà, ˝e z∏o -
taw ce wy da jà si´ byç go ∏´ bia mi dum ny -
mi i za wsze go to wy mi do lo tu. I tu na le ̋ y do -

daç – z∏o taw ce sà go ∏´ bia mi nie tyl ko ru chli -
wy mi, ale te˝ bar dzo czuj ny mi i zwin ny -
mi. Trud no je z∏a paç na wet w go ∏´b ni -
ku. Jest to ich wa dà, ale tak ̋ e za le tà, bo z ∏a -
two Êcià umy ka jà dra pie˝ ni kom. 

Kor pus z∏o taw ców po wi nien byç zwar -
ty i moc ny. Wy ni ka to z wy ̋ ej opi sa ne -
go kszta∏ tu szyi i pier si. W przy pad -
ku tych pta ków ma my do czy nie nia z sze -
ro ki mi ple ca mi w oko li cy ra mion, sto sun -
ko wo d∏u gi mi i tyl ko lek ko opa da jà cy -
mi ple ca mi, któ rych prze d∏u ̋ e -
niem jest doÊç d∏u gi i zwar ty ogon. Skrzy -
d∏a po win ny byç sze ro kie i d∏u gie, jed nak -

˝e nie mo gà byç d∏u˝ sze od ogo -
na. Zbyt s∏a by kor pus jest wa dà.

Ry su nek i ko lor
Z∏o taw ce wy st´ pu jà tyl ko w jed nej od mia -

nie barw nej. Pod sta wo wym ko lo -
rem jest g∏´ bo ka czerƒ, zie lo no lub pur pu ro -
wo po ∏y sku jà ca, szcze gól nie na szyi, pier -
siach i brzu chu. Brà zo wa g∏o wa i szy ja sà po -
wa˝ ny mi wa da mi. Wy ma ga ny jest te˝ czar -
ny ko lor pa zur ków. Je dy nie tar cze skrzy -
de∏ sà kasz ta no we, tak ̋ e doÊç in ten syw -
nie b∏ysz czà ce. Pió ra pod okry wà na skrzy -
d∏ach po win ny byç czar ne. Lot ki pierw sze -
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go rz´ du na ze wn´trz nej stro nie po win -
ny byç tak ̋ e czar ne, we wnàtrz, przy sto si -
nie, brà zo we. Po ̋ à da ny jest brà zo wy ry su -
nek zi´ by na lot kach. Brak te go ry sun -
ku nie jest jed nak wa dà, ale na le ̋ y dà -
˝yç do te go, aby jak naj wi´ cej go ∏´ bi go po -

sia da ∏o. Tym cza so wo do pusz czal ne jest ma -
∏e, de li kat ne, czar ne obrze ̋ e nie piór po kry -
wo wych na skrzy d∏ach oraz nie bie ski na -
lot na ogo nie. Pra ca ho dow la na po dà ̋ a jed -
nak w kie run ku eli mi na cji tych – jak do tych -
czas – nie wiel kich wad, co mo ̋ e ozna -

czaç, ˝e w przy sz∏o Êci, szcze gól nie nie bie -
ski na lot na ogo nie, b´ dzie uwa ̋ a ny za du -
˝à wa d´. Wa dà jest jed nak na lot ko lo ru ple -
Êni na kasz ta no wych tar czach i nie bie -
ski ogon. Wa dà jest tak ̋ e wy raê na ∏u sko wa -
toÊç lub gro cho woÊç na skrzy d∏ach, któ -
ra z ko lei po ̋ à da na jest u mie dzia nych bia ∏o -
go nów sak soƒ skich, tu ryƒ skich i po ∏u dnio -
wo nie miec kich. 

Upie rze nie po win no byç przy le ga jà -
ce i do brze roz wi ni´ te.

Z po wy˝ sze go opi su wy ni ka, ˝e z∏o ta -
wiec nie mo ̋ e byç uwa ̋ a ny za ja kàÊ no -
wà od mia n´ barw nà gi la. Zde cy do wa -
nie ró˝ ni si´ od nie go upie rze niem, bu do -
wà, a tak ̋ e spo so bem po ru sza nia. Pi´k -
nie za to pre zen tu je si´ gro mad ka trzy ma -
nych ra zem w wo lie rze gi li i z∏o taw -
ców, a to w∏a Ênie na za sa dzie kon tra stu. 

O czym war to
wie dzieç i co 
war to pa mi´ taç

Z∏o taw ce „nie da jà so bie w ka sz´ dmu -
chaç”, sà doÊç za dzior ne, co zda -
je si´ byç ce chà odzie dzi czo nà po mo raw -
skich stras se rach oraz sà – jak wszyst -
kie barw ne go ∏´ bie tu ryƒ skie – bar dzo ru -
chli we, cià gle zmie nia jà ce miej sce. 

Cho cia˝ sà trud no Êci z wy ho do wa -
niem wi´k szej licz by w∏a Êci wie i pi´k -
nie ubar wio nych z∏o taw ców, to jed -
nak nie gro zi im ko lej ne wy mar -
cie, wszak sà to go ∏´ bie bar dzo plen ne i do -
brze wy cho wu jà ce m∏o de. Nie na le ̋ y jed -
nak cz´ sto kon tro lo waç miejsc gniaz do -
wych, w któ rych z∏o taw ce wy sia du jà ja -
ja i pie l´ gnu jà m∏o de, bo wiem, ja ko bar -
dzo czuj ne go ∏´ bie, 
na tych miast opusz cza jà gniaz do. Za wsze jed -
nak po chwi li do nie go po wra ca jà.

Sztu kà jest umie j´t noÊç w∏a Êci we go ko -
ja rze nia z∏o taw ców w pa ry. Nie miec cy ho -
dow cy twier dzà, ˝e t´ umie j´t noÊç na by -
wa si´ z bie giem lat. Wy ma ga na jest tu cià -
g∏a ob ser wa cja ja ko Êci po tom -
stwa. Nie trze ba te˝ ko niecz nie ko ja -
rzyç ze so bà naj lep szych go ∏´ -
bi, bo nie gwa ran tu je to jesz cze otrzy ma -
nia per fek cyj ne go po tom stwa.

Mo ̋ e sà od z∏o taw ców go ∏´ bie pi´k niej -
sze, ale te ma jà w so bie coÊ, dzi´ ki cze -
mu chce si´ je mieç i roz mna ̋ aç.

Z∏o taw com na k∏a da si´ ob ràcz -
ki nr 8 (0,8 mm).
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