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Go ∏´ bie ˝ó∏ to okie 
ozdo bà na szych wo lier

An drzej Sto la rek

Go ∏àb ˝ó∏ to oki (Co lum ba arqu atrix), zwa ny te˝ go ∏´ biem oliw ko wym, naj cz´ Êciej spo ty -
ka ny jest na te re nach Wschod niej Afry ki od Etio pii, w Afry ce Po ∏u dnio wej i Po ∏u dnio wo -
-Za chod niej, Su da nie oraz w An go li. Je go po pu la cje sà izo lo wa ne i nie wy two rzy ∏y pod -
ga tun ku.

Samiec go∏´bia ˝ó∏tookiego
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NNa zwa te go go ∏´ bia (oliw ko -
wy) nie jest przy pad ko wa, gdy˝ je -
go przy sma kiem na wol no Êci sà w∏a -

Ênie dzi kie oliw ki.
Pierw sze spo tka nie z ty mi go ∏´ bia mi mia -

∏em w 2003 ro ku u pew ne go ho dow -
cy w Niem czech. Od ra zu wzbu dzi ∏y mo -
je za in te re so wa nie. 

W tym cza sie go ∏´ bie te w ogó le nie by -
∏y zna ne i osià gal ne w Pol sce, i do dnia dzi siej -
sze go nie wie lu ho dow ców je po sia da. Spo -
wo do wa ne jest to z pew no Êcià ma ∏ym po g∏o -
wiem te go go ∏´ bia w na szym kra ju, jak i wy -
so kà ce nà. Po wie lo dnio wym na my Êle do sze -
d∏em do wnio sku, ˝e war to by ∏o -
by mieç je w swo jej ho dow li. Po d∏u gich per -
trak ta cjach ko le ga z Nie miec od sprze -
da∏ mi pa r´ l´ go wà. Ce na przy pra wi -

∏a mnie o za wrót g∏o wy, lecz, jak si´ póê -
niej oka za ∏o, to war ten wart by∏ za ku -
pu. Jest to je den z naj wi´k szych ho do wa -
nych go ∏´ bi eg zo tycz nych. Wiel ko Êcià do -
rów nu je grzy wa czo wi. Roz ró˝ nia-
nie p∏ci u do ro s∏ych osob ni ków nie sta no -
wi pro ble mu. Go ∏´ bi ca ma in ten syw niej -
szà bar w´ i jest bar dziej ko lo ro wa, z ˝ó∏ -
tà ob wód kà wo kó∏ oczu prze cho dzà cà w ko -
lor po ma raƒ czo wy. Ma ˝ó∏ te no -
gi i dziób oraz ciem niej szà g∏o w´. Sam -
czyk jest mniej barw ny, a po ma raƒ czo wy od -
cieƒ na ob wód ce oka ma tyl ko na krót -
ko, i tyl ko w okre sie to ków. G∏o wa sam -
ca jest ja Êniej sza od g∏owy sa mi cy i spra -
wia wra ̋ e nie mniej barw nej. W ich ubar wie -
niu prze wa ̋ a ko lor fio le to wo -sza ry, któ -
ry kon tra stu je z bia ∏y mi c´t ka mi na pier si. To -

ki wy glà da jà tak sa mo jak u wszyst kich go ∏´ -
bi i sà ma ∏o wi do wi sko we. Sa miec na dy -
ma wo le po wie trzem i spo koj nie gru cha, k∏a -
nia jàc si´ przed go ∏´ bi cà. 

Na by tà pa r´ kar mi ∏em gra nu la ta mi za ku -
pio ny mi w Niem czech i stop nio wo przy zwy -
cza ja ∏em je do po kar mu kra jo we go. Po da -
wa ∏em wszyst kie do st´p ne ziar na: od ma -
ku, po przez da ri, kar di, psze ni c´, a koƒ -
czàc na gro chu i ku ku ry dzy. Mie sza -
∏em to z gra nu la ta mi, po nie wa˝ uwa -
˝am, ˝e ogrom ne zna cze nie ma po -
karm, któ ry da je my pta kom. Na le ̋ y im za -
pew niç jak naj bar dziej uroz ma ico ny ja d∏o -
spis, uza le˝ nio ny od po ry ro ku, któ ry po wi -
nien za wie raç wszyst kie nie zb´d ne wi ta mi -
ny, bia∏ ka, t∏usz cze oraz sk∏ad ni ki mi ne ral -
ne. Wi ta mi ny i sub stan cje mi ne ral ne mu si -
my pta kom po da waç bez wa run ko -
wo, gdy˝ w nie wo li zda ne sà ca∏ ko wi -
cie na ho dow c´. Ziar no po da je my w mi -
skach na zie mi lub wie sza my na bo kach wo -
lie ry. Mu si byç ono za wsze czy ste, su -
che i Êwie ̋ e (nie mo ̋ e byç zbu twia ∏e i za nie -
czysz czo ne od cho da mi gry zo ni). Ja u˝y -
wam au to ma tycz ne go kar mi d∏a, któ re sa -
mo do zu je po karm w za le˝ no Êci od po -
trzeb. U˝y wam po ide∏ wi szà cych na bo -
kach wo lie ry i sto jà cych na zie mi. Da -
j´ im rów nie˝ owo ce i wa rzy wa, z cze go naj -
ch´t niej zja da jà zie lo ne wi no gro na, ro dzyn -
ki, jab∏ ka i ogór ki. Po kar my mi ne ral ne po da -
j´ w po sta ci na tu ral nej. Sà to mie lo ne sko -
rup ki po ugo to wa nych jaj kach ku -
rzych, musz le màtw (s´ pia) lub do te go przy -
sto so wa ne i ku pio ne gry ty dla go ∏´ bi. Drob -
ne ka mycz ki, zwa ne ga stro ci ta mi, sà nie -
zb´d ne w pro ce sie tra wie nia w ˝o ∏àd -
ku i przy czy nia jà si´ do roz cie ra nia twar de -
go po kar mu (ziar na). Wo da po win -
na byç czy sta, naj le piej od sta na lub êró dla -
na, o tem pe ra tu rze po ko jo wej. La tem i zi -
mà mu si byç wy mie nia na dwa ra zy dzien -
nie. Go ∏´ bie te sà od por ne na ni skie tem pe -
ra tu ry i mo gà prze by waç ca ∏y rok w wo lie -
rach ze wn´trz nych, pod wa run -
kiem ˝e sà one za da szo ne i bo ki ma jà os∏o -
ni´ te od sil nych wia trów. Go ∏´ bie ˝ó∏ to -
okie sà, jak wszyst kie go ∏´ bie, pta ka mi mo -
no ga micz ny mi, czy li ∏à czà si´ w sta ∏e pa -
ry. Po stra cie part ne ra bez pro ble mu ko ja -
rzà si´ jed nak po now nie. Doj rza ∏oÊç p∏cio -
wà osià ga jà po up∏y wie jed ne go ro ku. Gniaz -
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da sà bar dzo pro ste (prze wa˝ nie czte ry ga -
∏àz ki na krzy˝), ko rzy sta jà te˝ z go to -
wych skrzy nek oraz in nych gniazd pta -
sich, któ re wy Êcie ∏a jà ko rzon ka mi i sia -
nem. Mo je pta ki umie Êci ∏em w wo lie -
rze o wy mia rach 5x3x2 m. Gdy przy go to wa -
∏em dla nich bu dki, zna la z∏y so bie in ne roz -
wià za nie i zbu do wa ∏y gniaz do na cho in -
ce w wo lie rze. W kwiet niu sa mi ca z∏o ̋ y -
∏a pierw sze ja jo, a wkrót ce po tem w gnieê -
dzie po ja wi ∏o si´ na st´p ne. By -
∏o to dla mnie doÊç du ̋ ym za sko cze -
niem, gdy˝ ga tu nek ten zno si tyl ko jed no ja -
jo. By ∏y one ko lo ru bia ∏e go. Po kil -
ku dniach stwier dzi ∏em, ˝e jed -
no z jaj jest nie za l´ ̋ o ne. I tak zo sta ∏o do koƒ -
ca. Go ∏´ bi ca ta za wsze zno si ∏a dwa ja -
ja, lecz za wsze jed no z nich by ∏o nie za p∏od -
nio ne. Ta pa ra ho dow la na re gu lar nie od cho -
wu je m∏o de. Wy sia dy wa nie przez oboj ga ro -
dzi ców trwa oko ∏o 17-18 dni. Sam ce z re gu -
∏y sie dzà od go dzi ny 11.00 do 14.00, a sa mi -
ce przez po zo sta ∏à cz´Êç dnia. Zmia -
ny te nie sà Êci Êle prze strze ga ne. Po oko -
∏o 4 dniach wy sia dy wa nia spraw dza -
my, czy ja ja sà za p∏od nio ne. Stwier -
dziç to mo˝ na pod ˝a rów kà lub w prze Êwie -
tlar ce. Ja ja za p∏od nio ne ma jà tzw. pa j´ czyn -
k´, a ja ja nie za p∏od nio ne sà prze zro czy -
ste i trze ba je usu nàç, aby w ra zie p´k ni´ -
cia nie za bru dzi ∏y gniaz da. Po wy klu ciu m∏o -
dych ro dzi ce przez oko ∏o 5-7 dni bar -
dzo rze tel nie sie dzà na nich, lecz 
po tym okre sie bar dzo rzad ko prze by wa -
jà w gnieê dzie. Kon tro l´ gniaz da ro dzi ce to -
le ru jà bez pro ble mów. Pi skl´ za ob ràcz ko wa -
∏em w 10 dniu ob ràcz kà 8 mm. 
Po 20 dniach pi skl´ opu Êci ∏o gniaz -
do, lecz jesz cze nie by ∏o sa mo dziel ne, a sa mi -
ca sie dzia ∏a ju˝ na ko lej nym ja ju. M∏o de -
go jesz cze przez kil ka dni kar mi∏ sa -
miec. Po 25 dniach m∏o dy ptak by∏ ju˝ sa mo -
dziel ny. Od dzie li ∏em go od ro dzi ców, po nie -
wa˝ go ∏´ bie ˝ó∏ to okie w wa run kach na tu ral -
nych ̋ y jà w gru pach, na to miast w cho wie wo -
lie ro wym, ze wzgl´ du na agre sj´ sam -
ców, w okre sie l´ go wym na le ̋ y trzy -
maç je pa ra mi. W wy ni ku tej agre sji s∏ab -
sze go ∏´ bie sà prze Êla do wa ne i do tkli wie dzio -
ba ne oraz od p´ dza ne od je dze nia. Do wspól -
nej wo lie ry pro po no wa∏ bym in ne mniej -
sze ga tun ki go ∏´ bi, ta kie jak: cu krów ki, go ∏àb -
ki dia men to we, zie lo no skrzy d∏e, zbro czo -
ne oraz prze piór ki czy ku ro pa twy ko ro nia -
ste. Osob ni ki po bie ra ne do roz p∏o du nie po -
win ny byç ze so bà spo krew nio ne. W ho dow -

li go ∏´ bi ˝ó∏ to okich nie po win no do pusz -
czaç si´ do wi´ cej ni˝ czte rech l´ gów w ro -
ku, bo od bi ja si´ to w na st´p nym se zo nie l´ -
go wym. W 2007 ro ku prze nio -
s∏em je do wi´k szej wo lie ry o wy mia -
rach: 4 m sze ro ko Êci, 8 m d∏u go Êci, 2,5 m wy -
so ko Êci, w któ rej sà do dziÊ. Uwa ̋ am, ˝e wo -
lie ry po win ny byç d∏u˝ sze i szer sze, po nie -
wa˝ brak ru chu os∏a bia u go ∏´ bi zdol no Êci lot -
ne (ty cie). Go ∏´ bie ˝ó∏ to okie cie szà ory gi nal -
no Êcià i zy sku jà so bie co raz wi´ cej mi ∏o Êni -
ków na ca ∏ym Êwie cie, rów nie˝ w Pol sce. Ho -
dow la tych pi´k nych ptaków nie jest skom pli -
ko wa na, trze ba tyl ko za dbaç o spe∏ nie -

nie omó wio nych wy ma gaƒ ho dow la -
nych. Mo˝ li we, ˝e wska zów ki te b´ dà po -
moc ne dla tych wszyst kich, któ rzy po sia da -
jà lub b´ dà po sia daç te nie zwy k∏e pta -
ki oraz dla tych, któ rzy pra gnà je roz mno -
˝yç. Byç mo ̋ e w nie da le kiej przy sz∏o Êci go ∏´ -
bie te sta nà si´ cz´ sty mi miesz kaƒ ca mi na -
szych wo lier i ro dzi mych ho dow ców b´ -
dzie przy by waç z ro ku na rok, jak to ma miej -
sce w Niem czech, Ho lan dii czy Bel gii. ˚y -
cz´ ko le gom wie lu suk ce sów ho dow la nych. 

Fot. T. Klima

Para go∏´bi oliwkowych

Samica


