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Go ∏àb z go ∏´b ni ka Wiel kie go Mo go ∏a

Pa wik in dyj ski 

Nie wie my do k∏ad nie, ja kà dro gà in dyj skie pa wi ki do tar ∏y do Eu ro py. W cza sie pa no -
wa nia dy na stii mo gol skiej w In diach, An glia za bie ga ∏a o o˝y wie nie han dlu z tym kra jem.
O wzgl´ dy w∏ad ców, za sia da jà cych na pa wim tro nie, za bie ga li tak ̋ e Hisz pa nie i Por tu -
gal czy cy. Za pew ne to ma ry na rze przy wieê li do An glii pierw sze in dyj skie pa wi ki. Praw -
do po dob nie tak ̋ e kup cy w´ dru jà cy po przez Wy ̋ y n´ Per skà i Bli ski Wschód do Eu ro -
py za bie ra li z so bà ze In dii go ∏´ bie zwa ne lu khan. Zda je si´ wska zy waç na toist nie -
nie lo kal nych ras pa wi ków na Ba∏ ka nach. 

Ka rol Ja sie ni ca
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NNie co hi sto rii
W XVI wie ku na sub kon ty nen cie in dyj -

skim, kie dy na tzw. pa wim tro nie za sia da∏ Ak -
bar (1556–1605), praw do po dob nie po to -
mek Ta mer la na, ˝y∏ po eta, uczo ny i za ufa -
ny Akba ra, pre mier Abul fa zal, pi szà cy po per -
sku, czy li w j´ zy ku dy plo ma tów i uczo -
nych na mu zu∏ maƒ skim Wscho dzie. Abul fa -
zal w kro ni ce za wie ra jà cej re la cje z cza -
sów pa no wa nia Ak ba ra, Wiel kie go Mo go -
∏a, umie Êci∏ tak ̋ e opis zwie rzàt ho do wa -
nych na dwo rze swo je go mo co daw -
cy, w tym go ∏´ bi, któ re w Per sji oraz In -
diach zna ne by ∏y od wie ków. Uczo ny pre -
mier do no si, ˝e wÊród ró˝ nych od mian go ∏´ -
bi, w go ∏´b ni kach w∏ad cy, znaj du je si´ od mia -
na zwa na lu khan, o ogo nie w kszta∏ cie wa chla -
rza. In dyj skie go ∏´ bie, zwa ne lu khan, to praw -
do po dob nie pro to pla Êci wszyst kich pa wi -
ków ho do wa nych w Eu ro pie i Ame ry ce.

Nie wie my do k∏ad nie, ja kà dro gà in dyj -
skie pa wi ki do tar ∏y do Eu ro py. Za pew ne na le -
˝y wziàç pod uwa g´ dwie dro gi: mor skà i là -
do wà. W cza sie pa no wa nia dy na stii mo gol -
skiej w In diach, An glia za bie ga ∏a o o˝y wie -
nie han dlu z tym kra jem, co wca le nie by ∏o ∏a -
twe, gdy˝ o wzgl´ dy w∏ad ców, za sia da jà -
cych na pa wim tro nie, za bie ga li tak ̋ e Hisz pa -
nie i Por tu gal czy cy. Dwo rza nie Ak ba ra uwa ̋ a -
li An gli ków za pro sta ków. Za pew ne to ma ry -
na rze przy wieê li do An glii pierw sze in dyj -
skie pa wi ki. Praw do po dob nie tak ̋ e kup -
cy w´ dru jà cy po przez Wy ̋ y n´ Per skà i Bli -
ski Wschód do Eu ro py za bie ra li ze so bà z In -
dii go ∏´ bie zwa ne lu khan. Zda je si´ wska zy -
waç na to ist nie nie lo kal nych ras pa wi -
ków na Ba∏ ka nach. 

An gli cy, dzi´ ki ostrej se lek cji, znacz nie prze -
kszta∏ ci li go ∏´ bie przy wie zio ne z In dii. Obec -
ny pa wik an giel ski zde cy do wa nie od bie -
ga od pier wot nej for my. W oczy rzu ca si´ u nie -
go nie tyl ko bo ga ty w pió ra ogon w kszta∏ -
cie wa chla rza, ale tak ̋ e, jak u ˝ad nej in nej ra -
sy, zde for mo wa ny ko Êciec. 

Jak bar dzo od bie ga dzi siej szy pa wik in dyj -
ski, ho do wa ny w Ame ry ce Pó∏ noc nej i Eu ro -
pie, od pa wi ka z dwo ru Ak ba ra, trud no po wie -
dzieç, ∏a two jed nak do strzec ró˝ ni ce mi´ -
dzy pa wi kiem in dyj skim a pa wi kiem an giel -
skim. 

Eu ro pej czy cy, za in te re so wa ni roz wo jem pa -
wi ka an giel skie go, za po mnie li o je go pro to pla -
Êcie. Po zna li go na no wo dzi´ ki Ame ry ka -
nom, któ rzy, po do ko na niu im por tu pa wi -

Czerwony z lustrzanym ogonem z wystawy w Lipsku.

Pawik indyjski niebieski z pasami z wystawy w Lipsku.

˚ó∏ty z lustrzanym ogonem.
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ka z In dii, za cz´ li go ho do waç z du ̋ ym po wo -
dze niem, nie tyl ko dla te go, ˝e je go ho dow -
la nie przy spa rza k∏o po tów, ale rów nie˝ z po -
wo du bo gac twa ko lo rów, w któ rych wy st´ pu -
je, gdy˝ mo ̋ e do star czyç wie le wra ̋ eƒ es te -
tycz nych. Sta ny Zjed no czo ne uwa -
˝a si´ za miej sce po wsta nia wspó∏ cze snej ra -
sy pa wi ków, któ re tra dy cyj nie na zy wa si´ in dyj -
ski mi. Tu opra co wa no te˝ dla nie go wzo -
rzec oraz do k∏ad nà in struk cj´ dla s´ dziów.

Z Ame ry ki Pó∏ noc nej pa wi ki in dyj skie zo sta -
∏y przy wie zio ne w 1974 ro ku do Nie miec i po -
ka za ne na wy sta wie w Ha no we rze. Bar -
dzo szyb ko zo sta ∏y roz mno ̋ o ne, a po ko lej -
nych im por tach zy ska ∏y wie lu zwo len ni -
ków. W 1990 ro ku po wsta∏ w Niem -
czech klub ho dow ców pa wi ka in dyj skie -
go i od te go cza su in ten syw nie roz wi ja si´ je -
go ho dow la. Na wy sta wie w Lip sku w 2005 ro -
ku po ka za no 75 pa wi ków in dyj skich w 11 od -
mia nach, a w 2006 ro ku mo˝ na by ∏o zo ba -
czyç 72 pa wi ki in dyj skie w 8 od mia nach. 

Bu do wa
Opis na le ̋ y roz po czàç od stwier dze -

nia, ˝e in dyj ski pa wik ró˝ ni si´ znacz nie bu do -
wà od pa wi ka an giel skie go. W przy pad ku pa wi -
ków in dyj skich nie ma my do czy nie nia z pta ka -
mi zde ge ne ro wa ny mi na sku tek ma ∏o od po -
wie dzial nej in ge ren cji cz∏o wie ka. W ho dow -
li go ∏´ bi po trzeb na jest bo wiem nie tyl ko wy -
obraê nia, ale tak ̋ e roz wa ga. G∏o wa in dyj skie -
go pa wi ka skie ro wa na jest do przo -
du, ogon zaÊ ku ty ∏o wi, jak u wszyst kich ras go -
∏´ bi, z wy jàt kiem pa wi ka an giel skie go. 

G∏o wa pa wi ka in dyj skie go mo ̋ e byç g∏ad -
ka, bez ja kich kol wiek ozdób, ale tak ̋ e z czub -
kiem lub ko ron kà za koƒ czo nà ro ze ta mi. Wy da -
je si´ byç moc na, ale pro por cjo nal na do tu ∏o -
wia. Po nad to po win na byç po d∏u˝ na, a kàt mi´ -
dzy czo ∏em a dzio bem roz war ty. Szcze gól -
nie pi´k nie pre zen tu jà si´ pa wi ki z czub -
kiem. Oczy u bia ∏ych pa wi ków sà ciem -
ne, a u po zo sta ∏ych po ma raƒ czo we, per ∏o -
we lub tak ̋ e ciem ne, ob ra mo wa ne cien kà, de -
li kat nà brwià w ko lo rze sto sow nym do upie -
rze nia. Dziób po wi nien byç nie za d∏u gi i sto -
sun ko wo cien ki, z ma ∏y mi, g∏ad ki mi wo sków ka -
mi. O ko lo rze dzio ba de cy du je te˝ ubar wie -
nie piór, a mia no wi cie: cie li sty po wi -
nien byç u bia ∏ych, ˝ó∏ tych, czer wo nych, tar -
czo wych i barw no ogo nia stych, ko lo ru ro go we -
go zaÊ u ka wo wych (dun), nie bie sko p∏o -
wych, gro cho wych nie bie sko p∏o wych i z lu -
strza nym ogo nem, czar ny u czar nych i nie bie -
skich. 

Pawik indyjski srebrno-czerwony z wystawy w Broniszach w 2007 r. (hodowca Z. Goliszewski)

Czarny pstry z wystawy w Lipsku.
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Po zio mo no szo na g∏o wa osa dzo -
na jest na Êred niej d∏u go Êci, sto sun ko wo gru -
bej szyi. Szy ja w kie run ku pier si pra wie rów no -
mier nie si´ roz sze rza, pierÊ zaÊ po win -
na byç sze ro ka i za okrà glo na. Nie co wy su ni´ -
ta do przo du pierÊ nie mo ̋ e prze kro czyç li -
nii prze pro wa dzo nej od dzio ba pro sto pa -
dle do zie mi. 

Wi docz ne z bo ku ple cy nie po win -
ny byç d∏u˝ sze ni˝ czte ry, ale te˝ nie krót -
sze ni˝ trzy cen ty me try, zde cy do wa nie sze ro -
kie, za okrà glo ne, sio de∏ ko wa te. Pa wi ki in dyj -
skie nie ma jà gru czo ∏u ku pro we go. 

Ogon pa wi ka in dyj skie go zde cy do wa nie ró˝ -
ni si´ od ogo na pa wi ka an giel skie go. Nie mo -
˝e byç skie ro wa ny do przo du, a na wet pio no -
wo do gó ry. Wy sta je oko ∏o czte ry cen ty me -
try po nad g∏o w´ i po sia da kszta∏t lej ka. Pió -
ra w ogo nie nie mo gà byç zde ge ne ro wa -
ne. Two rzà – pa trzàc z ty ∏u – po nad trzy czwar -
te okr´ gu. Pa wi ki in dyj skie no szà swo je skrzy -
d∏a pod ogo nem, ale nie mo gà one do ty kaç zie -
mi. „Twar do stà pa jà po zie mi”. Osob ni ki stà pa -
jà ce na pal cach po win ny byç li kwi do wa ne z ho -
dow li. Âred niej d∏u go Êci no gi sà krót ko upie rzo -
ne, ale pió ra na no gach do k∏ad nie za kry wa -
jà pal ce. Wy st´ po wa nie tzw. piór s´ pich jest ka -
ra ne dys kwa li fi ka cjà. Ca ∏e upie rze nie jest buj -
ne, bo ga te, ale nie zbyt mi´k kie. 

Ko lo ry
Na te re nie Eu ro py naj cz´ Êciej spo ty -

ka si´ na st´ pu jà ce od mia ny barw ne pa wi ka in -
dyj skie go: jed no barw ne, z lu strza nym ogo -

nem, barw no ogo nia ste, bia ∏o ogo nia ste i tar -
czo we. Jed no barw ne wy st´ pu jà w na st´ pu jà -
cych ko lo rach: bia ∏e, czar ne, ka wo we, czer -
wo ne, ˝ó∏ te, nie bie skie z czar ny mi pa sa mi, nie -
bie skie gro cho we, nie bie sko p∏o we, gro cho -
we nie bie sko p∏o we, mlecz ne (Mil ky) oraz wie -
lo barw ne, w tym sro ka cze. Z lu strza nym ogo -
nem zna ne sà dwie od mia ny, a mia no wi -
cie czer wo na i ˝ó∏ ta. Barw no ogo nia ste mo -
gà byç czar ne, czer wo ne, ̋ ó∏ te, nie bie skie; bia -
∏o ogo nia ste zaÊ czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, nie -
bie skie, nie bie sko p∏o we. Je Êli u barw no ogo nia -
stych ca ∏y kor pus po kry ty jest bia ∏y mi pió ra -
mi, to u bia ∏o ogo nia stych jest od wrot nie. Eu ro -
pej scy ho dow cy trzy ma jà w swych go ∏´b ni -
kach pa wi ki tar czo we g∏ów nie w od mia -
nie czar nej, czer wo nej, ˝ó∏ tej, nie bie skiej i nie -
bie sko p∏o wej. Ame ry ka nie po sia da jà znacz -
nie wi´ cej od mian barw nych, któ re pr´ -
dzej czy póê niej b´ dà ho do wa ne tak ̋ e w Eu -
ro pie. 

U wszyst kich in dyj skich pa wi ków ko lo ry po -
win ny byç rów no mier nie roz ∏o ̋ o ne, in ten syw -
ne i czy ste. Wy ma ga si´, aby u lu strza nych bia -
∏a wst´ ga w ogo nie by ∏a sze ro ka i bie -
g∏a przez wszyst kie pió ra. U barw no ogo nia -
stych oraz bia ∏o go ogo nia stych do pusz -
cza si´ kil ka ko lo ro wych lub bia -
∏ych piór z obu stron ogo na. Tar czo we po win -
ny po sia daç od 7 do 12 bia ∏ych lo tek. 

Ja kie pa wi ki sà naj bar dziej po pu lar ne w Eu -
ro pie, szcze gól nie w Niem czech, wska zu je ta -
be la przed sta wia jà ca ob sa d´ kla tek na wy sta -
wach w Lip sku w 2005 i 2006 ro ku oraz w No -

rym ber dze w 2006 ro ku. Na jej pod sta -
wie nie mo˝ na jed nak wnio sko waç, któ re od -
mia ny sà naj pi´k niej sze. 

Wy ma ga nia i pra ca ho dow la na 
Pa wi ki in dyj skie nie ma jà wiel kich wy ma -

gaƒ. Do brze si´ roz mna ̋ a jà i wy cho wu jà m∏o -
de. Lu bià to wa rzy stwo in nych go ∏´ bi, szcze gól -
nie spo koj nych, ma ∏o agre syw nych i nie wo jow -
ni czych. Ale by by ∏y zdro we i ˝y wot ne, na le -
˝y im do star czyç do brych wa run ków do ˝y -
cia i roz mna ̋ a nia. 

Wa˝ ne jest, aby ho dow ca zna∏ po cho dze -
nie swo ich go ∏´ bi. Nie zb´d ne jest pro wa dze -
nie ksi´ gi ro do wo do wej. Nie mo˝ na do wol -
nie ko ja rzyç z so bà barw nych od mian pa wi -
ka in dyj skie go. Naj le piej je Êli ho dow ca zde cy -
du je si´ na ho dow l´ dwóch lub trzech od -
mian i nie pró bu je – szcze gól nie je Êli nie ma do -
Êwiad cze nia w ho dow li pa wi ków in dyj skich
– ko ja rzyç z so bà ró˝ nych od mian. Aby to czy -
niç, trze ba do brze znaç re gu ∏y dzie dzi cze -
nia ko lo rów, jak i ozdób na g∏o wie. Ge ne ty -
ka pa wi ka in dyj skie go doÊç moc no od bie -
ga od ge ne ty ki po pu lar nych ras go ∏´ bi ho do wa -
nych w Eu ro pie. 

Na co ho dow ca po wi nien
zwra caç uwa g´ przy se lek cji? 
Na le ̋ y re zy gno waç z ho dow li osob ni -

ków o ma ∏ym lub za wà skim tu ∏o wiu i z dr˝à -
cà szy jà. Nie wi docz ne lub za d∏u gie ple cy (po -
nad 4 cm) oraz pod nie sio na po sta wa, jak u pa wi -
ka an giel skie go, uwa ̋ a ne sà za bar dzo du ̋ e b∏´ -

Pawik indyjski bia∏y z krajowej wystawy w Szczecinie w 2006 r. (hodowca J. Libera).



dy. Bez wzgl´d nie koƒ ce skrzy de∏ nie po win -
ny do ty kaç zie mi. Mu szà byç one czy ste, bez wy -
raê nie ob tar tych cho rà gie wek w lot kach. Oczy -
wi Êcie do k∏ad nie na le ̋ y si´ przyj rzeç ogo no -
wi. Dzi´ ki je go for mie pa wik jest pa wi -
kiem. Za du ̋ e wa dy uwa ̋ a si´ nie wy star cza jà -
co otwar ty, nie zbyt za okrà glo ny ogon i lu ki w je -
go upie rze niu. Pa wik in dyj ski, aby w pe∏ -
ni móg∏ byç tak na zwa ny, mu si mieç in ten syw -
ne, lÊnià ce i pra wi d∏o wo roz ∏o ̋ o ne ko lo ry. 

Nie bez zna cze nia jest tak ̋ e bu do wa g∏o -
wy. Za du ̋ e b∏´ dy uwa ̋ a si´ ubo gà ko ron -
k´, zbyt p∏a skie czo ∏o i za d∏u gi dziób. 

In dyj skie pa wi ki pi´k nie pre zen tu jà si´ wów -
czas, kie dy wo lie ra z ni mi wkom po no wa -
na jest w za dba ny ogród lub po ru sza -
jà si´ po nim bez ogra ni czeƒ, ale wte dy mo -
gà staç si´ ∏a twym ∏u pem dla dra pie˝ ni ków. 

Pa wi ki in dyj skie za li cza my do gru py siód -
mej (struk tu ral ne); m∏o dym na k∏a da my ob ràcz -
ki nr 9.

Fot. P. Ka la ta  
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Od mia ny Lipsk 2005 Lipsk 2006 No rym ber ga 2006

bia ∏e 32 24 29
czar ne 10 6 1
˝ó∏ te 2 4
ka wo we 1
nie bie skie z czar ny mi pa sa mi 6 6 1
mlecz ne 12 18 2
nie bie skie gro cho we 7 6 1
bia ∏e z czar nym ogo nem 2 4
bia ∏e z nie bie skim ogo nem 7 4 1
czar ne sro ka cze 5 - 5
˝ó∏ te sro ka cze 1
˝ó∏ te z bia ∏ym ogo nem 1
z lu strza nym 
ogo nem – czer wo ne 2 -
z lu strza nym ogo nem 
– ˝ó∏ te 2 -
z∏o to-ka wo we 2
aga to wo-˝ó∏ te 5

Ra zem: 75 72 50


