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Tu ryƒ ski bia ∏o gon 
– bie lik z go ∏´b ni ka

Ma rek Uglorz 

Cho cia˝ go ∏´ bie barw ne le piej pre zen tu jà si´ na da chu i na przy do mo -
wym traw ni ku ni˝ w lo cie, to mi mo wszyst ko mo˝ na zna leêç kil ka 
przy k∏a dów od wrot nych. W lo cie pi´k nie wy glà da na przy k∏ad sta do szy -
bu jà cych tu ryƒ skich ja skó ∏ek. Z te go sa me go gro na, a mia no wi cie go ∏´ -
bi po cho dzà cych z Tu ryn gii, po cho dzi in ny przy k∏ad. Bia ∏o go ny, la ta jà -
ce nad g∏o wà ho dow cy, pre zen tu jà pi´k ne, ko lo ro we kli ny, któ re kon tra -
stu jà z bie là ogo nów. Wi dok jest nie za po mnia ny. 



PPo cho dze nie 
W gru pie go ∏´ bi barw nych licz nie re pre -

zen to wa ne sà bia ∏o go ny, któ re na le -
˝à bez wàt pie nia do naj star szych ras go ∏´ -
bi ho do wa nych ze wzgl´ du na ry su nek i ko -
lor, a nie war to Êci u˝yt ko we bàdê zdol no -
Êci lot ne. 

Na le ̋ y przy pusz czaç, ˝e go ∏´ bie wy ró˝ -
nia jà ce si´ bia ∏y mi ogo na mi by ∏y ho do wa -
ne ju˝ w XVII wie ku, po nie wa˝ naj star -
sze êró d∏a wspo mi na jà o go ∏´ biach, któ re na -
zy wa no „bia ∏à mio t∏à”. W li te ra tu rze dzie -
wi´t na sto wiecz nej i z po czàt ku ubie g∏e -
go stu le cia go ∏àb bia ∏o ogo nia sty na zy wa -
ny jest z ko lei go ∏´ biem z bia ∏à ∏y skà. Mi -
mo wszyst ko opis od po wia da wspó∏ cze sne -
mu bia ∏o go no wi. 

Co cie ka we, swo imi bia ∏o go na mi mo -
gà po chwa liç si´ nie tyl ko Niem cy, ma jà -
cy bia ∏o go na po ∏u dnio wo nie miec kie go, tu -
ryƒ skie go i sak soƒ skie go. Szwaj ca rzy ma -
jà ich a˝ pi´ç. Mo wa oczy wi Êcie o go ∏´ -
biach bia ∏o ogo nia stych z gru py barw -
nych, bo wÊród go ∏´ bi lot nych rów nie˝ spo -
ty ka si´ ra sy bia ∏o ogo nia ste. Mi´ dzy in ny -
mi zna ny jest pol ski bia ∏o gon. 

Ze sta rych êró de∏ wy ni ka, ˝e Âlà za cy tak -
˝e mie li swo je go bia ∏o go na, jed nak Êlà ska ra -
sa znik n´ ∏a z go ∏´b ni ków, za pew ne w wy ni -
ku dzia ∏aƒ wo jen nych i po wo jen ne go exo du -
su Êlà skich ho dow ców. Âlà ski bia ∏o gon by∏ uzna -
wa ny za ra s´ bar dzo rzad kà. Z za cho wa -
nych opi sów wy ni ka, ˝e od po zo sta ∏ych ró˝ -
ni∏ si´ bia ∏ym kli nem. Praw do po dob -
nie mia∏ te˝ ∏ap cie, po nie wa˝ Êlà skie
ra sy go ∏´ bi barw nych mia ∏y, a nie któ -
re wcià˝ ma jà, upie rzo ne no gi, na przy k∏ad czaj -
ka z ∏ap cia mi, ale bez ko ro ny i goê dzi ka. 

Praw dzi wy roz kwit ho dow li tu ryƒ skie -
go bia ∏o go na, któ ry nie mia∏ upie rzo -
nych nóg ani ja kich kol -
wiek ozdób z piór na g∏o wie, na stà pi∏ po ro -
ku 1930. Przed II woj nà Êwia to wà ho do wa -
ny by∏ przede wszyst kim w ko lo rze czar -
nym z bia ∏y mi pa sa mi i nie bie skim z bia ∏y -
mi pa sa mi. Do pie ro po 1945 r., na sku tek za -
in te re so wa nia si´ ho dow ców zrze szo -
nych w zwiàz ku rzad kich ras go ∏´ bi barw -
nych z Tu ryn gii, za cz´ ∏y po ja wiaç si´ ko lej -
ne od mia ny barw ne, a w pierw szej ko lej no -
Êci czer wo ne i ̋ ó∏ te. Od mia n´ mie dzia nà po -
ka za no na wy sta wie w 1974 r. 

Bu do wa 
Tu ryƒ ski bia ∏o gon cha rak te ry zu je si´ po -

sta wà ty po wà dla go ∏´ bi po lnych. W nie -

któ rych od mia nach barw nych, zw∏asz -
cza now szych, mo˝ na jednak spo tkaç pta -
ki o s∏ab szej bu do wie. Dla te go pew ne bar -
wy war to cza sem prze krzy ̋ o -
waç, aby uzy skaç eg zem pla rze o zde cy do -
wa nie lep szym po kro ju. Przy k∏a do -
wo: czer wo ne skrzy ̋ o wa ne z ˝ó∏ ty mi da -
jà go ∏´ bie o pi´k nie ukszta∏ to wa nej pier si. 

Przy glà da jàc si´ tu ryƒ skie mu bia ∏o go no -
wi z bo ku, po win no zo ba czyç si´ pta ka rów -
no mier nie i sy me trycz nie wy d∏u ̋ o ne -
go, z do brze za okrà glo nà, ale po d∏u˝ nà g∏o -
wà. Oko, w ko lo rze po ma raƒ czo wym, osa -
dzo ne jest w Êrod ko wej cz´ Êci g∏o wy. Oko -
lo ne jest wà skà brwià, któ ra u czer wo -
nych i ˝ó∏ tych mo ̋ e byç bla da do czer wo -
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nej, u po zo sta ∏ych od mian ciem niej sza, do pa -
so wa na do ko lo ru upie rze nia. Bia ∏a i ma to -
wa wo sków ka jest s∏a bo roz wi ni´ ta. Âred -
niej d∏u go Êci dziób, któ ry u pta ków czer wo -
nych i ˝ó∏ tych jest ja sny (u czer wo nych sa -
mic do pusz czal ny jest ciem niej szy), u nie bie -
sko p∏o wych ciem noro go wy, a u po zo sta -
∏ych czar ny; na czub ku jest lek ko za krzy wio -
ny. 

Szy ja ma byç ma syw nie osa dzo na w ra -
mio nach, ale po win na zw´ ̋ aç si´ w kie run -
ku g∏o wy. Pod gar dle mu si byç do brze za -

okrà glo ne. Z ko lei pierÊ ma byç sze ro ka i do -
brze wy skle pio na. Ple cy sà d∏u gie i lek -
ko opa da jà ce, w ra mio nach sze ro kie. Skrzy -
d∏a d∏u gie, zwar te, do brze przy kry wa jà -
ce ple cy. Ogon rów nie˝ po wi nien byç d∏u -
gi. No gi tu ryƒ skie go bia ∏o go na ma -
jà byç Êred niej d∏u goÊci, nie opie rzo ne, czer -
wo ne. U m∏o dych czar nych i nie bie skich do -
pusz cza si´ no gi ciem ne, po nie wa˝ z cza -
sem sta nà si´ ja Êniej sze. Ko lor pa zur -
ków nie od gry wa ro li. Upie rze nie po win -
no moc no przy le gaç do cia ∏a. 

Ry su nek i ko lo ry 
W bia ∏ym ogo nie, od któ re go bia ∏o go -

ny wzi´ ∏y na zw´, ko niecz nie mu -
si byç 12 przy le ga jà cych do sie bie ste ró -
wek. Sze ro ko roz ∏o ̋ o ne pió ra wy glà da jà nie -
ty po wo i Êwiad czà o nie czy sto Êci ra sy. Ho -
dow cy po win ni dà ̋ yç do uzy ska nia pta -
ków z od po wied nià licz bà ste ró -
wek, a nie usu waç pió ra nad licz bo we, po nie -
wa˝ wów czas ogon jest za sze ro ki, a tym cza -
sem ma byç zwar ty i wà -
ski. Od spodu ma byç wi docz ny klin, ko lo -
rem i od cie niem od po wia da jà cy bar wie ca ∏e -
go pta ka. Li nia ko lo ru na ple cach po win -
na znaj do waç si´ mniej wi´ cej na wy so ko -
Êci gru czo ∏u ku pro we go i oczy wi Êcie mu -
si byç pro sta. 

Bia ∏a plam ka na czo le, czy li tzw. czó∏ -
ko, cha rak te ry stycz na ce cha nie miec kich bia -
∏o go nów, nie mo ̋ e byç tak du ̋ a jak u tu ryƒ -
skich z czó∏ kiem (Thürin ger Schnip -
pen). To zna czy, ˝e nie mo ̋ e wy sta waç po -
nad li ni´ oczu, cho cia˝ po win na byç nie -
co szer sza od wo sków ki. Mó wiàc ina -
czej, czó∏ ko od po wied niej wiel ko Êci ma po -
dwój nà d∏u goÊç w sto sun ku do sze ro ko -
Êci. Gdy pla ma jest za du ̋ a, a zw∏asz -
cza za d∏u ga, g∏o wa usia na jest mnó -
stwem bia ∏ych pió rek, co pta ka dys kwa li fi ku -
je. Po zo sta ∏e pió ra, ∏àcz nie z kli nem pod ogo -
nem, sà barw ne. Je dy nie przy od mia nach bia -
∏o ∏u sko wa tych do pusz cza si´ ja Êniej szy klin. 

W obec nej chwi li tu ryƒ skie bia ∏o go ny wy -
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st´ pu jà w 18 od mia nach, rów nie˝ w rzad -
kich wa rian tach z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi ∏u -
ska mi. Zna ne sà na st´ pu jà ce od mia ny barw -
ne: czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, nie bie -
skie z czar ny mi pa sa mi lub bez pa sów, nie -
bie sko p∏o we i gro cho we nie bie sko p∏o -
we z ciem ny mi pa sa mi lub bez pa sów, nie -
bie skie gro cho we, nie bie sko -brà zo wo ∏u sko -
wa te, nie bie sko p∏o wo -siar ko wo ∏u sko wa -
te, mie dzia ne, wresz cie czar ne, nie bie -
skie i nie bie sko p∏o we z bia ∏y mi pa sa mi i bia -
∏y mi ∏u ska mi.

Go ∏´ bie czar ne mu szà b∏ysz czeç. Ja kie kol -
wiek zma to wie nie ko lo ru, na wet na pod -
brzu szu i w kli nie, jest nie do pusz czal -
ne. Z∏à ce chà czar nych bia ∏o go nów jest ma -
∏e czó∏ ko. Bar dzo lu bia ne i naj cz´ Êciej spo ty -
ka ne w ho dow lach sà osob ni ki czer wo -
ne. Czer wieƒ tu ryƒ skich bia ∏o go nów rze czy -
wi Êcie jest na sy co na i b∏ysz czà ca. U nie któ -
rych pta ków jest do te go stop nia g∏´ bo -
ka, i˝ wy da jà si´ kasz ta no we. Je dy nym pro -
ble mem, z któ rym mu szà ra dziç so bie ho -
dow cy, jest ko lor kli na. Trze ba zwra caç uwa -
g´, aby by∏ do k∏ad nie ta kiej sa mej bar -
wy co resz ta piór.

Rów nie pi´k nà i na sy co nà bar wà ce chu -
jà si´ osob ni ki ˝ó∏ te. U pta ków, któ rych ko -
lor jest prze sy co ny, od spodu skrzy de∏ cz´ -
sto po ja wia jà si´ nie chcia ne pió ra ko sma -
te (w∏o cha te). Po dob nie dzie je si´ zresz -
tà u osob ni ków in ten syw nie czer wo -
nych. Tak ̋ e pta ki mie dzia ne sà bar dzo atrak -

cyj ne. Trze ba je dy nie uwa ̋ aç, aby ca ∏y kor -
pus by∏ ide al nie czar ny, ∏àcz nie z kli -
nem, zaÊ ko lor mie dzi wy st´ po wa∏ je dy -
nie po wierzch niej stro nie skrzy de∏. Ka˝ -
de pió ro po win no mieç czar nà strza∏ k´ (u sa -
mic jest ona szer sza, a przez to bar dziej wy -
raê na). Brà zo we lot ki ma jà byç de li kat nie ob -
ra mo wa ne czer nià. Do brze, je Êli wy st´ pu -
je na nich ry su nek zi´ by. Na le ̋ y uwa ̋ aç, ˝e -
by go ∏´ bie nie bie skie i p∏o we nie mia ∏y cie -
ni na tar czach skrzy de∏, a ko lor kli -
na nie by∏ ja Êniej szy od resz ty piór. Z ko -
lei gro cho we i ∏u sko wa te po win -
ny mieç ostry i rów no mier ny ry su -
nek na skrzy d∏ach. 

Daw niej bar dzo po pu lar ne by ∏y od mia -
ny z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏y mi ∏u ska -
mi. DziÊ nie sà tak licz ne. Dla przy k∏a du, go -
∏´ bi czar nych bia ∏o ∏u sko wa tych na wy sta -
wach pra wie si´ nie wi du je. 

Na co zwra caç uwa g´ 
Ho dow ca tu ryƒ skich bia ∏o go nów du -

˝à wa g´ mu si przy k∏a daç do ogól ne go wy -
glà du swo ich pta ków. Oce nia jàc po krój, ab -
so lut nie nie mo ̋ e su ge ro waç si´ bia ∏o go na -
mi z Sak so nii i po ∏u dnio wych Nie miec, po -
nie wa˝ tu ryƒ skie ma jà w∏a snà, spe cy ficz -
nà bu do w´. Mu szà byç moc ne, jed -
nak nie za wy so kie i ra czej po d∏u˝ ne, ani ̋ e -
li kr´ pe, cho cia˝ w ra mio nach sze ro kie. Tu -
ryƒ skie bia ∏o go ny, któ re bu do wà przy po mi -
na jà nie wy ro Êni´ te ry sie, sà nie ra so we. 

Osob nà trud noÊç sta no wi od po wied -
nia licz ba ste ró wek. U nie któ rych osob ni -
ków po ze wn´trz nych stro nach ogo na wy ra -
sta jà ko lo ro we pió ra. Cho cia˝ jest to wa -
da, to ta kich go ∏´ bi nie po win no si´ po chop -
nie usu waç z ho dow li. Pa ry z ide al nie bia ∏y -
mi ogo na mi cz´ sto p∏o dzà pta ki z ja snym kli -
nem, co ozna cza, ˝e war to cza sem skrzy ̋ o -
waç ide al ne go pta ka z osob ni kiem ma jà cym
w ogo nie ko lo ro we pió ra. 

Na le ̋ y te˝ zwra caç uwa gà na wiel -
koÊç czó∏ ka. Z dwoj ga z∏e go lep -
sze jest mniej sze ni˝ za du ̋ e, bo wów -
czas g∏o wa mo ̋ e przy po mi naç przy pu dro -
wa ny pà czek. War to te˝ pa mi´ taç, ˝e bia -
∏y klin pod ogo nem w ogó le nie wcho -
dzi w ra chu b´. U go ∏´ bi nie bie skich, nie bie -
sko p∏o wych i czar nych z bia ∏y mi pa sa mi bar -
dzo wa˝ na jest sze ro koÊç i d∏u goÊç pa sów. 

Du ̋ ym b∏´ dem u od mian nie bie -
skich, czar nych i mie dzia nych jest ja sna gór -
na cz´Êç dzio ba oraz pla my na dzio bach go -
∏´ bi czer wo nych i ˝ó∏ tych. U nie któ rych 
pta ków mo gà te˝ po ja wiç si´ piór ka na no -
gach, co je ab so lut nie dys kwa li fi ku je.

Tu ryƒ skie bia ∏o go ny to ra sa bar dzo plen -
na, z cha rak te ry stycz nym tem pe ra men -
tem, co szcze gól nie do brze wi daç pod czas lo -
tu. Na le ̋ y je po le ciç zw∏asz cza tym ho dow -
com, któ rzy lu bià oswa jaç swo je pta ki. 

M∏o dym bia ∏o go nom z Tu ryn gii za k∏a da -
my ob ràcz k´ nr 8.

Fot. autora
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