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BIA ̧ O OGON  POL SKI

Bia ∏o ogo ny pol skie to sta ra pol ska ra sa go ∏´ bi lot nych, któ ra by ∏a w pe∏ ni ukszta∏ to wa na ju˝ na po czàt -
ku XX w. Jak po da je Jó zef Stoch z Kra ko wa, w numerze 7-8 mie si´cz ni ka „Ho dow ca Drob ne go
In wen ta rza” z 1964 ro ku, go ∏´ bie te, zwa ne tak ̋ e „bia ∏oo go na mi war szaw ski mi”, spo krew nio ne sà
z bia ∏o ogo na mi duƒ ski mi, któ re sà znacz nie star sze od pol skich i opi sy wa ne by ∏y w za gra nicz nej 
li te ra tu rze ju˝ w XVIII wie ku, ja ko na le ̋ à ce do du ̋ ej gru py go ∏´ bi – lot nych duƒ skich. Bia ∏o ogo ny
duƒ skie, pod na zwà „plà sacz ogo nia sty”, opi su je te˝ pol ski au tor Eu ge niusz Adolf Ter lec ki (le karz 
we te ry na rii we Lwo wie) w swo jej zna ko mi tej ksià˝ ce pt. „Chów Go ∏´ bi” (str. 241), wy da nej w 1907
ro ku we Lwo wie.

Jerzy Szawiel

Ra tuj my pol skie ra sy

Bia∏oogony polskie czarne.
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OOpo pu lar no Êci duƒ skich bia ∏o ogo nów
w przed wo jen nej Pol sce mo ̋ e
Êwiad czyç fakt, i˝ obok pol skich bia -

∏o ogo nów wy sta wia ne by ∏y te˝ na pol skich
wy sta wach. Przed II woj nà Êwia to wà
w War sza wie pre zen to wa li je tam tej si ho -
dow cy: Jan He in rich, Sta ni s∏aw Nie za bi -
tow ski, Wik tor Mi chal ski i Mie czy s∏aw
P´cz kow ski.

Bia ∏o ogo ny duƒ skie ho do wa ne by ∏y we
wszyst kich pod sta wo wych bar wach (czar -
ne, czer wo ne, ˝ó∏ te i nie bie skie), by ∏y te˝
od mia ny bia ∏o lo te, a tak ̋ e ko ro nia te. War -
to wie dzieç, i˝ istot ne ró˝ ni ce mi´ dzy go -
∏´ bia mi duƒ ski mi i pol ski mi wy st´ po wa ∏y
w za sa dzie tyl ko w ko lo rze brwi i dzio ba.
U duƒ skich go ∏´ bi sà one ró ̋ o we, a u pol -
skich ja sno cie li ste. Duƒ skie po sia da ∏y tak ̋ e
smu klej sze syl wet ki i nie co wy˝ sze no gi.
G∏o wy duƒ skich bia ∏o ogo nów, ja ko ra sy
du ̋ o star szej, by ∏y tak ̋ e bar dziej wy pra -
co wa ne; w pro fi lu g∏o wa wraz z dzio bem
przed sta wia ∏a jed nà lek ko ∏u ko wa tà li ni´.
Jak wspo mi na li sta rzy war szaw scy ho dow -
cy, pa mi´ ta jà cy do brze cza sy przed wo jen -
ne, m.in. nie ̋ y jà cy ju˝ zna ko mi ty ho dow ca
srok nie miec kich – Je rzy Ma li now ski,
u duƒ skich bia ∏o ogo nów doÊç cz´ sto wy -
st´ po wa ∏y mi´ dzy pal ca mi nie du ̋ e p∏e twy.
Jest to zja wi sko nie zwy kle rzad ko spo ty ka -
ne u in nych go ∏´ bi, ale u duƒ skich bia ∏o -
ogo nów by ∏o doÊç po wszech ne. 

Duƒ skie bia ∏o ogo ny by ∏y do bry mi i wy -
trwa ∏y mi go ∏´ bia mi lot ny mi i za pew ne dla -
te go szyb ko zdo by ∏y so bie uzna nie wÊród
pol skich mi ∏o Êni ków tych ptaków, szcze -
gól nie w War sza wie, gdzie sport go ∏´ biar -
ski by∏ za wsze bar dzo lu bia ny i po pu lar ny,
sta no wiàc swo istà roz ryw k´ dla wie lu lu -
dzi, bez wzgl´ du na ich przy na le˝ noÊç spo -
∏ecz nà, wiek i pro fe sj´.

Z cza sem, przez mniej lub bar dziej za -
mie rzo ne krzy ̋ ów ki z pol ski mi go ∏´ bia mi
lot ny mi, a przede wszyst kim przez wie lo -
let nià se lek cj´, war szaw scy ho dow cy uzy -
ska li bia ∏o ogo ny bar dziej od po wia da jà ce
pol skie mu wy obra ̋ e niu go ∏´ bie go pi´k na,
a wi´c o pi´k nych ja sno cie li stych dzio bach
i brwiach. Go ∏´ bie w tym ty pie ca∏ ko wi cie
wy par ∏y z na szej ho dow li ich star szych
duƒ skich krew nych i po II woj nie Êwia to -
wej w Pol sce ju˝ si´ ich nie spo ty ka ∏o ani
na wy sta wach, ani na war szaw skich po -
dwór kach. Po zo sta ∏y po nich tyl ko wspo -
mnie nia i gwa ro wa na zwa „we szfanc” (od
nie miec kiej na zwy Däni scher We is -

schwänz Tüm m ler), któ ra ch´t nie u˝y wa -
na jest przez pol skich ho dow ców do dnia
dzi siej sze go. Tu war to wspo mnieç, ˝e
zniem czo ne na zwy pol skich go ∏´ bi sto so -
wa no w gwa rze go ∏´ biar skiej doÊç cz´ sto

i przyj mo wa ∏y si´ one w kr´ gach go ∏´ biar -
skich na wie le lat. Ta kie np. na zwy jak
„szek” (scheck – pstry), „el ster” (sro ka),
„wi ner” (Wie ner – wie deƒ ski), „waj skop”
(We is skopf – bia ∏o g∏o wy) kró lo wa ∏y na

Bia∏oogon polski czarny bia∏oloty.
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wszyst kich ba za rach od wie lu lat i tyl ko na
wy sta wach go ∏´ bi i w ka ta lo gach mo˝ na
by ∏o spo tkaç ich pra wi d∏o wà na zw´, in for -
mu jà cà o ich praw dzi wym po cho dze niu
i oby wa tel stwie.

Ale wróç my do bia ∏o ogo nów. Wy raê ne
zró˝ ni co wa nie pa ra me trów syl we tek duƒ -
skich i pol skich „we szfan cy”, ich kszta∏ tów

g∏ów, ko lo ru dzio bów i brwi, a tak ̋ e d∏u -
go Êci nóg po zwo li ∏o s∏usz nie trak to waç
no wo wy kszta∏ co ny typ bia ∏o ogo na ja ko
od r´b nà pol skà ra s´. Tak po wsta wa ∏y bia -
∏o ogo ny pol skie.

Dzi siaj, po wie lu la tach, nikt ju˝ pra wie
nie pa mi´ ta duƒ skich go ∏´ bi i ro li, ja kà
spe∏ ni ∏y w two rze niu no wej pol skiej ra sy,

a wi´k szoÊç ho dow ców na wet o nich ni -
gdy nie s∏y sza ∏o. Znik n´ ∏y bez pow rot nie,
a i na wy sta wach w Eu ro pie Za chod niej,
bli ̋ ej ich oj czy zny, te˝ trud no je spo tkaç.

W koƒ cu lat sie dem dzie sià tych ubie g∏e -
go wie ku po ja wi ∏y si´ na to miast w Pol sce
(War sza wa, Byd goszcz), przy wo ̋ o ne
przez na szych ho dow ców z Ber li na, bia ∏o -
ogo ny ber liƒ skie. Rów nie pi´k ne go ∏´ bie,
o iden tycz nym ry sun ku i zbli ̋ o nym bar -
dzo po kro ju, lecz ró˝ nià ce si´ za sad ni czo
od pol skich bu do wà nóg, któ re u ber liƒ -
skich sà doÊç wy so kie i bo ga to upie rzo ne.
Tak ̋ e po sta wa bia ∏o ogo nów ber liƒ skich
jest zu pe∏ nie in na, bo po zio ma (tu ∏ów
i ogon usta wio ne sà po zio mo), a u pol skich
jest tzw. nor mal na, czy li utrzy my wa na
uko Ênie do pod ∏o ̋ a (pod kà tem oko ∏o 30
stop ni).

Na to miast g∏o wy tych go ∏´ bi sà prak -
tycz nie ta kie sa me, ale ju˝ ko lo ry dzio bów
i brwi zu pe∏ nie in ne. Bia ∏o ogo ny pol skie,
jak ju˝ wcze Êniej wspo mnia ∏em, dzio by
i brwi mu szà mieç ja sno cie li ste (tzw. bia ∏e)
u wszyst kich od mian barw nych, pod czas
gdy u ber liƒ skich bar wy dzio bów i brwi sà
zbli ̋ o ne do ko lo ru ich upie rze nia pod sta -
wo we go, a wi´c u czar nych ko lor dzio ba
i brwi jest czar ny, u czer wo nych – ró ̋ o wo -
-czer wo ny, u ˝ó∏ tych – ja sno cie li sty, a u nie -
bie skich – ciem ny. Cie ka wost kà ra so wà
jest fakt, i˝ u ber liƒ skich bia ∏o ogo nów bia -
∏o lo tych, z pi´k ny mi bia ∏y mi ∏ap cia mi 

Bia∏oogon polski czarny bia∏oloty.
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– dziób i brew te˝ sà bia ∏e (ja sno cie li ste).
D∏u goÊç dzio bów pol skich i nie miec kich
bia ∏o ogo nów jest ta ka sa ma, tj. Êred niod∏u -
ga. U pol skich go ∏´ bi by ∏a ona za wsze ta ka
sa ma, na to miast ber liƒ skie na po czàt ku XX
wie ku w pier wot nej for mie ho do wa ne by -
∏y ja ko go ∏´ bie Êred nio dzio be, a do pie ro
w póê niej szych la tach prze kszta∏ co no je
w go ∏´ bie d∏u go dzio be. Pó∏ wie ku te mu
nie któ re ber liƒ skie mia ∏y g∏o wy ozdo bio ne
ko ron ka mi, ale nie miec cy ho dow cy z cza -
sem zre zy gno wa li z tej ozdo by i od wie lu
ju˝ lat wzo rzec nie miec ki te go nie wy ma ga.

Jak po da je przed wo jen na li te ra tu ra,
u pew nej cz´ Êci bia ∏o ogo nów pol skich ko -
ron ki te˝ wy st´ po wa ∏y, ale wi´k szoÊç ho -
dow ców i mi ∏o Êni cy lo tu bar dziej so bie ce -
ni t´ pro stà for m´, czy li bez ko ron ki, uwa -
˝a jàc jà za bar dziej ty po wà i ele ganc kà.

Dla cze go ty le cza su po Êwi´ ci ∏em bia ∏o -
ogo nom ber liƒ skim? Otó˝, kil ka na Êcie lat te -

mu war szaw scy ho dow cy za cz´ li krzy ̋ o -
waç ze so bà te dwie ra sy, ma jàc za pew ne na
ce lu (przy za cho wa niu bia ∏ych dzio bów
i brwi go ∏´ bi pol skich, co jest „pol skà Êwi´ -
to Êcià” u go ∏´ bi czar nych lub z czar ny mi g∏o -
wa mi) uzy ska nie bo ga te go upie rze nia nóg,
czy li tzw. ko smów. Nie jest to jed nak w∏a Êci -
wy kie ru nek ho dow li, bo pol skie bia ∏o ogo ny
za wsze by ∏y bar dzo do bry mi i wy trwa ∏y mi
go ∏´ bia mi lot ny mi, a nie miec kie, ja ko go ∏´ -
bie wy sta wo we, wprost prze ciw nie.

Bo ga te upie rze nie nóg za wsze b´ dzie
du ̋ à na tu ral nà prze szko dà dla do bre go
i wy trwa ∏e go lo tu. Nie mie szaj my wi´c pa -
no wie wód ki z wi nem, bo ni ko mu to jesz -
cze na do bre nie wy sz∏o. Niech bia ∏o ogo -
ny pol skie po zo sta nà na dal g∏ad ko no gi mi,
ale za to Êwiet ny mi i zwin ny mi go ∏´ bia mi
lot ny mi i na dal niech „okra sza jà” swym ko -
lo rem pi´k nie la ta jà ce („fron tu jà ce”) sta da
pol skich srebr nia ków.

W ho dow li na szych bia ∏o ogo nów szcze -
gól nà uwa g´ na le ̋ y zwró ciç na ry su nek
i bar w´ upie rze nia, a tak ̋ e na utrzy ma nie
bia ∏ej bar wy dzio ba i brwi. Te ele men ty ra -
so we sà obec nie bo daj naj bar dziej za nie -
dba ne. Do ty czy to szcze gól nie go ∏´ bi czar -
nych. Z praw dzi wà czer nià ma my do czy -
nie nia wów czas, gdy me ta licz ny po ∏ysk
piór w oko li cy g∏o wy ma od cieƒ szma rag -
do wo -zie lo ny, bez fio le to we go pod to nu!
Przy ta kiej in ten syw nej, g∏´ bo kiej czer ni
dziób b´ dzie za wsze bia ∏y, bez ja kich kol -
wiek cie ni i plam. To sa mo do ty czy ko lo ru
brwi. Ta pra wi d∏o woÊç wy st´ pu je nie tyl -
ko u czar nych bia ∏o ogo nów, ale i u in nych
ras o czar no umasz czo nych g∏o wach i ja -
sno cie li stych dzio bach, jak czar ne so ko ∏y
gdaƒ skie, ma Êciu chy, barw no g∏ów ki kró le -
wiec kie czy sro ki pol skie (kra ku sy).

Ko lej nà wa˝ nà ce chà bia ∏o ogo nów jest
ich ry su nek.

Bia∏oogon polski czarny.                                                             Bia∏oogony polskie czarne koroniate.
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Ry su nek ten jest bar dzo pro sty, ale jed -
no cze Ênie bar dzo wa˝ ny. Aby bia ∏o ogon
osià gnà∏ pe∏ ni´ kra sy, mu si oprócz pi´k nej,
g∏´ bo kiej i czy stej bar wy upie rze nia, bia ∏e -
go dzio ba, oczu i brwi, mieç tak ̋ e „pe∏ ny”
ogon, to zna czy ca∏ ko wi cie bia ∏y, a wi´c
bia ∏e wszyst kie ste rów ki w ogo nie, a tak ̋ e
bia ∏e na do go nie (tzw. ku per) oraz pod ogo -
nie (klin). Nie po win ny tu wy st´ po waç
˝ad ne barw ne pió ra! W po tocz nej mo wie
go ∏´ biar skiej okre Êla si´ to ja ko ogon
„rów no od ci´ ty”. Wte dy do pie ro wy st´ -
pu je po ̋ à da ny efekt wy ni ka jà cy z kon tra -
stu barw.

Bia ∏o ogon z „pe∏ nym” ogo nem o wie le
le piej pre zen tu je si´ te˝ w cza sie lo tu,
gdzie je go syl wet ka jest wte dy w po ∏o wie
barw na, a w po ∏o wie bia ∏a. 

Tu mu sz´ wspo mnieç, i˝ nie ste ty praw -
dzi wym nie szcz´ Êciem tej ra sy, jak bo daj
˝ad nej in nej, jest fakt, i˝ bia ∏o ogo ny pol skie
doÊç rzad ko trzy ma ne sà w ze sta wie niu
par jed no ra so wych. „We szfan ce” z∏à czo ne
w pa r´ i lo to wa ne w sta dzie go ∏´ bi ma jàBia∏oogony polskie ˝ó∏te bia∏olote.



26maj/czerwiec 2008

Go∏´bie

zwy czaj, zw∏asz cza wio snà i la tem, doÊç
cz´ sto od ry waç si´ pa rà od lo to wa ne go
sta da i kle piàc ra do Ênie skrzy d∏a mi, la taç
swo im w∏a snym to rem, psu jàc po ̋ à da ny
szyk stada i pro wo ku jàc jed no cze Ênie do
je go „roz pa da nia si´”. Bar dzo to iry tu je
ho dow ców spor to wych go ∏´ bi, przy zwy -
cza jo nych do oglà da nia pi´k ne go lo tu swo -
ich pta ków krà ̋ à cych ma ∏y mi ko ∏a mi
w zwar tym sta dzie, wy ko nu jà cym ryt -
micz ne na g∏e zwro ty (jest to tzw. fron to -
wa nie, któ re naj le piej wy ko nu jà pol skie
srebr nia ki). Aby wy eli mi no waç t´ przy pa -
d∏oÊç lo to wà „we szfan cy”, mi ∏o Êni cy spor -
to wych lo tów nie ∏à czà w pa ry swych bia -
∏oo go nów, lecz za part ne rów prze zna cza -
jà im in ne bia ∏e go ∏´ bie, np. srebr nia ki lub
per ∏o we. Wów czas eli mi nu je si´ t´ nie po -
˝à da nà w∏a Êci woÊç od ry wa nia si´ ko lo ro -
wych par go ∏´ bi od lo to wa ne go sta da i sta -
do na dal la ta zwar tym szy kiem. W∏a Ênie ta
sy tu acja, i˝ bia ∏o ogo ny bar dzo cz´ sto ∏à -
czo ne sà z go ∏´ bia mi in nych ras, jest g∏ów -
nà przy czy nà nie zbyt du ̋ e go po g∏o wia tej
ra sy w Pol sce, a zw∏asz cza ich nie zbyt wy -
so kie go po zio mu ra so we go, bo po ta kich
dwu ra so wych pa rach po tom stwa oczy wi -
Êcie si´ nie uzy sku je, a ich ro la spro wa dza
si´ tyl ko do funk cji spor to wych. A szko da,
bo ∏ad ny bia ∏o ogon pol ski po tra fi za chwy -
ciç swym wy glà dem naj wy bred niej szych
mi ∏o Êni ków go ∏´ bie go pi´k na nie tyl ko
w cza sie lo tu. Mo˝ na by rzec, ˝e sà to go -
∏´ bie pro ste, ale pi´k ne! Chc´ tu zwró ciç
szcze gól nà uwa g´ na czar ne bia ∏o ogo ny,
u któ rych kon trast barw jest oczy wi Êcie
naj wi´k szy. Szcze gól nie pi´k nie pre zen tu jà
si´ one w cza sie lo tu na tle nie ba. Do praw -
dy nie wie le jest ras go ∏´ bi, pre zen tu jà cych
swà kra s´ na tle b∏´ kit ne go nie ba, któ re
mo gà do rów naç pi´k nem czar nym bia ∏o -
ogo nom pol skim.

Nie ste ty, w ostat nich dzie si´ cio le ciach,
na sku tek wspo mnia nych za nie dbaƒ ho -
dow la nych, bia ∏o ogo ny pol skie bar dzo
rzad ko spo ty ka si´ na wy sta wach w Pol -
sce. W la tach pi´ç dzie sià tych (1953-58)
pre zen to wa ne jesz cze by ∏y w ró˝ nych
bar wach na wy sta wach w War sza wie
przez Le opol da Bo ku sa, Sta ni s∏a wa Bo ku -
sa, a tak ̋ e Mi cha ∏a Ro˝ kow skie go. Na to -
miast w ¸o dzi wy sta wia li je Pa we∏ Ker men
i Hen ryk Go rzeƒ ski. Na prze ∏o mie lat
osiem dzie sià tych i dzie wi´ç dzie sià tych
w Ra do miu ko ro nia te bia ∏o ogo ny pol skie
pre zen to wa∏ Zbi gniew Szwe de. W ka ta lo -

gach wy sta wo wych z Ra do mia wid nia ∏a
na zwa „bia ∏o ogon ra dom ski”. To nie w∏a -
Êci wa i ni czym nie uza sad nio na na zwa, su -
ge ru jà ca, ˝e ta ra sa lub od mia na wy wo dzi
si´ z Ra do mia. Jest to bar dzo z∏y po glàd,
bo bia ∏o ogo ny pol skie, tak ̋ e z g∏o wà
ozdo bio nà ko ron kà, po wszech nie zna ne
by ∏y i opi sy wa ne w pol skiej li te ra tu rze ho -
dow la nej ju˝ przed II woj nà Êwia to wà. Ja -
ko do wód prze to cz´ tu frag ment opi su
bia ∏o ogo nów pol skich za war ty w ksià˝ ce
Mau ry ce go Try bul skie go z 1932 ro ku (str.
35): „… Bia ∏o ogo ny naj bar dziej ty po we sà
g∏ad ko g∏o we; ist nie jà po za tem oka zy ko -
ro nia te. Za gra ni cà sà doÊç po pu lar ne bia -
∏o ogo ny duƒ skie. Bia ∏o ogo ny sà ∏a twe do
cho wu, p∏od ne i wy trwa ∏e w lo cie. Po cho -
dzà z woj. war szaw skie go” (pi sow nia ory -
gi nal na). Tak ̋ e w wy da nym wcze Êniej, bo
w 1929 ro ku, cza so pi Êmie „Go ∏´ biar stwo
Lwow skie”, zna ko mi ty znaw ca, a jed no -
cze Ênie wy daw ca i re dak tor na czel ny te go
pi sma, W∏a dy s∏aw Chwa ∏ek, wy mie nia jàc
na zwy pol skich go ∏´ bi, w gru pie lot nych
d∏u go dzio bych obok so ko ∏ów gdaƒ skich,
srebr nia ków, kra ku sów i mu rzy nów war -
szaw skich wy mie nia tak ̋ e bia ∏o ogo ny pol -
skie. Znacz nie póê niej opis bia ∏o ogo nów
pol skich, au tor stwa Êwiet ne go znaw cy go -
∏´ bi, Jó ze fa Sto cha z Kra ko wa, znaj du je my
tak ̋ e w po pu lar nym daw niej mie si´cz ni ku

„Ho dow ca Drob ne go In wen ta rza” z 1964
ro ku (nr. 7-8), gdzie au tor po da je, i˝ bia ∏o -
ogo ny pol skie „cz´ sto na zy wa no rów nie˝
bia ∏o ogo na mi war szaw ski mi”. B∏´d nà in -
for ma cj´ oraz b∏´d ne na zew nic two ra sy,
czy li „bia ∏o og ony ra dom skie” spo ty ka my
tak ̋ e w ksià˝ ce wy da nej w 1998 ro ku
„Go ∏´ bie ra so we – ra sy pol skie” An to nie -
go Te ne ty z Kra ko wa. Au tor ten po nad to
nie s∏usz nie stwier dza, ja ko by „bia ∏o ogon
ra dom ski” by∏ „kon ty nu acjà ho dow li go ∏´ -
bia, ja kim by∏ bia ∏o ogon polski, któ ry bez -
pow rot nie wy gi nà∏”.

Po dob ne b∏´ dy znaj du je my tak ̋ e w wy -
da nej póê niej, bo w 2005 ro ku, ksià˝ ce
Ada ma We gne ra ze Szcze ci na pt. „Pol skie
go ∏´ bie ra so we”. Na le ̋ y przy pusz czaç, ˝e
obaj au to rzy wy mie nio nych ksià ̋ ek za -
czerp n´ li cz´Êç in for ma cji o bia ∏o ogo nach
z wy da ne go wcze Êniej, bo w 1993 r. (uzu -
pe∏ nio ne go w 1994 r.), opra co wa nia po -
znaƒ skie go au to ra pod na zwà „Wzor ce
Go ∏´ bi Ra so wych wy st´ pu jà ce na wy sta -
wach w Pol sce” (pi sow nia ory gi nal na),
gdzie po dob nych nie spraw dzo nych i ni -
czym nie uza sad nio nych „re we la cji” mo˝ na
zna leêç o wie le wi´ cej. B∏´ dy sà tak oczy -
wi ste, ˝e nie war to na wet po dej mo waç ja -
kich kol wiek dys ku sji w tej ma te rii. Nad
spra wa mi oczy wi sty mi nie dys ku tu je si´,
bo po zba wio ne jest to sen su. Szko da jed -

Bia∏oogon polski czerwony koroniaty.
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nak, ˝e ta ka sy tu acja po wsta ∏a, gdy˝ wpro -
wa dza to nie po trzeb ne za mie sza nie i dez -
orien tu je ho dow ców.

Na szcz´ Êcie ma my jesz cze w Pol sce
wie le bia ∏o ogo nów pol skich, a je dy nie ich
po ziom ra so wy nie za wsze jest za do wa la -
jà cy. W sa mej War sza wie i jej naj bli˝ szych
oko li cach, a wi´c w cen trum ho dow li tej
ra sy, ich licz ba z pew no Êcià prze kra cza ak -
tu al nie dwa ty sià ce sztuk. Go ∏´ bie te mo˝ -
na spo tkaç prak tycz nie nie mal w ka˝ dym
spor to wym go ∏´b ni ku, w ilo Êci od kil ku do
kil ku na stu sztuk, w za le˝ no Êci od li czeb no -
Êci lot ne go sta da go ∏´ bi. 

W ostat nim cza sie wraz z ko le gà To ma -
szem Fin kiem od wie dzi li Êmy zna ne go
war szaw skie go ho dow c´ Je rze go Cie le p´.
Za pre zen to wa∏ on nam bar dzo ∏ad nà ko -
lek cj´ kil ku dzie si´ ciu bia ∏o ogo nów pol skich
we wszyst kich bar wach (w tym tak ̋ e bia -
∏o lo ty) i od mia nach, a wi´c za rów no g∏ad -
ko g∏o we, jak i ko ro nia te. Ho dow ca ten,
do ce nia jàc ich wa lo ry lo to we, ja ko je den
z nie licz nych pra cu je jed no cze Ênie nad ich
po kro jem ra so wym. Pod czas wspo mnia nej
wi zy ty To masz Fink wy ko na∏ wie le fo to gra -
fii tych go ∏´ bi i nie któ re z nich za miesz cza -
my w tym ar ty ku le. Nie wszyst kim z tych
go ∏´ bi uda ∏o si´ zro biç do bre zdj´ cie, bo,
jak wie my, zw∏asz cza w przy pad ku go ∏´ bi,
jest to bar dzo trud ne za da nie. W rze czy wi -
sto Êci wi´k szoÊç z pta ków pre zen to wa -
nych na fo to gra fiach ma d∏u˝ sze no gi, lecz
pod czas wy ko ny wa nia zdj´ç nie co ze stre -
so wa ne, nie oby te z klat ka mi wy sta wo wy -
mi go ∏´ bie, mia ∏y ten den cj´ do przy sia da nia
na no gach, ale i tak ko lek cja ta wy glà da im -
po nu jà co, utwier dza jàc nas w prze ko na niu,
˝e z bia ∏o go na mi pol ski mi jesz cze nie jest
tak êle, jak nie któ rzy sà dzi li.

Mam na dzie j´, ˝e po uka za niu si´ te go
ar ty ku ∏u przy naj mniej cz´Êç ho dow ców
spoj rzy ina czej ni˝ do tàd na swo je „we -
szfan ce” i za cznie zwra caç wi´k szà uwa g´
tak ̋ e na ich po krój ra so wy, a w nie d∏u gim
cza sie bia ∏o ogo ny pol skie wró cà na wy sta -
wy War sza wy i in nych miast w Pol sce, bo
go ∏´ bie te na to na praw d´ za s∏u gu jà.

Mam tak ̋ e na dzie j´, ˝e mi mo pew nych
ogra ni czeƒ ad mi ni stra cyj nych dla ho dow li
go ∏´ bi w mie Êcie, na war szaw skim b∏´ kit -
nym nie bie, wÊród wi ru jà cych sre brzy -
stych stad go ∏´ bi, na dal b∏ysz czeç b´ dà ni -
czym czar ne per ∏y bia ∏o ogo ny pol skie…

Fot. T. Fink

Opis ra sy

Wy glàd ogól ny: Jest to go ∏àb ty pu lot ne go, o wy pro sto wa nej syl wet ce i uko Ênie no -
szo nym tu ∏o wiu. Upie rze nie po ∏y sku jà ce, Êci Êle przy le ga jà ce do cia ∏a, na da jà ce syl wet ce
ele gan cj´. Uspo so bie nie doÊç ˝y we, lecz ma ∏o p∏o chli we. 

G∏o wa: Umiar ko wa nie wà ska, w wi do ku z gó ry zbli ̋ o na swym kszta∏ tem do kli na.
W pro fi lu li nia g∏o wy o ∏a god nym za okrà gle niu i mo˝ li wie ni skim czo le. U od mia ny ko ro -
nia tej g∏o wa przy ozdo bio na jest z ty ∏u ob fi tà w piór ka, sze ro kà, musz lo wa to ukszta∏ to -
wa nà i osa dzo nà doÊç wy so ko ko ro nà. We wn´trz na cz´Êç ko ro ny jest lek ko wg∏´ bio na
i nie przy le ga do g∏o wy. Jej gór na kra w´dê skie ro wa na jest lek ko ku przo do wi, a swà wy -
so ko Êcià si´ ga szczy tu g∏o wy. Z obu stron, po bo kach g∏o wy, ko ro na po win na byç za koƒ -
czo na ro ze tka mi. 

Oko: Âred niej wiel ko Êci, bar wy per ∏o wej (bia ∏ej), êre ni ca ma ∏a o ostrych kra w´ dziach.
Brew: Umiar ko wa nie sze ro ka (1-2 rz´ do wa), de li kat na, g∏ad ka i rów no mier nie ob -

wo dzà ca oko, ja sno cie li stej bar wy (tzw. bia ∏a).
Dziób: Âred nio d∏u gi, umiar ko wa nie cien ki, bar wy ja sno cie li stej (bia ∏y), bez ja kich kol -

wiek plam lub cie ni. Wo sków ki no so we drob ne i do brze przy le ga jà ce, ja sne, bia ∏o przy -
pu dro wa ne. 

Szy ja: Wi´ cej ni˝ Êred niej d∏u go Êci, doÊç smu k∏a, nie co wy cià gni´ ta, kszta∏ tu lej ko wa te -
go – har mo nij nie po sze rza jà ca si´ ku do ∏o wi, pod dzio bem ∏ad nie wy ci´ ta i za okrà glo na. 

PierÊ: Tyl ko nie znacz nie wy su ni´ ta, umiar ko wa nie wà ska i ∏ad nie za okrà glo na.
Ple cy: Umiar ko wa nie wà skie, lek ko za okrà glo ne i uko Ênie opa da jà ce, two rzàc jed nà

li ni´ z li nià ogo na.
Skrzy d∏a: Âred niej d∏u go Êci, do brze zwar te, przy le ga jà ce do tu ∏o wia, swo bod nie spo -

czy wa jà ce na ogo nie i nie krzy ̋ u jàce si´ ze so bà, wy raê nie krót sze od ogo na.
Ogon: Zwar ty, pro sty i p∏a ski, no szo ny uko Ênie, w jed nej li nii z li nià ple ców, nie do ty -

ka pod ∏o ̋ a.
No gi: DoÊç drob nej bu do wy, Êre dnio wy so kie, nie znacz nie tyl ko zgi´ te w ko la nach,

uda mo˝ li wie wi docz ne, bar wy czer wo nej, pa zur ki ja sne, sko ki nie opie rzo ne.
Upie rze nie: Ob fi te, g∏ad kie, do brze przy le ga jà ce i do brze po ∏y sku jà ce na ca ∏ym tu ∏o -

wiu, skrzy d∏ach, g∏o wie i szyi.
Bar wa i ry su nek: Ca ∏y go ∏àb jest ko lo ro wy z wy jàt kiem ogo na, któ ry jest bia ∏y wraz

z gór ny mi i dol ny mi pió ra mi swej po kry wy. Bia ∏y ry su nek po wi nien rów no od ci naç si´ od
barw ne go umasz cze nia pta ka. U od mia ny bia ∏o lo tej bia ∏e sà lot ki pierw sze go rz´ du w ilo -
Êci 7-10 szt., któ re po win ny byç rów nej ilo Êci w ka˝ dym skrzy dle i nie po win ny byç prze -
pla ta ne barw ny mi lot ka mi. Bia ∏o ogo ny pol skie wy st´ pu jà w czte rech ko lo rach: czar ny,
czer wo ny, ̋ ó∏ ty oraz nie bie ski z czar ny mi pa sa mi na skrzy d∏ach. Bar wa po win na byç czy -
sta, in ten syw na i jed no li ta na ca ∏ym cie le oraz od zna czaç si´ mu si do brym po ∏y skiem:
czar na – ze szma rag do wo -zie lo nym po ∏y skiem, czer wo na (krwi sto czer wo na) bez brà -
zo wo -˝ó∏ te go pod to nu, ˝ó∏ ta (z∏o ci sto -˝ó∏ ta), nie bie ska (b∏´ ki tno -nie bie ska) bez sta lo -
we go od cie nia.

Du ̋ e wa dy: 
G∏o wa o zbyt wy so kim i wy pu k∏ym czo le lub kan cia sta. Ko ro na ubo ga w piór ka, moc -

no znie kszta∏ co na lub za ni sko osa dzo na. Oczy o du ̋ ej ilo Êci krwa wych ˝y ∏ek lub o po -
ma raƒ czo wej t´ czów ce. Brew ró ̋ o wa lub czer wo na. Dziób zbyt gru by lub zbyt krót ki,
ciem no za koƒ czo ny, si no -ro go wy lub z od cie niem ró ̋ o wo -czer wo nym. Wo sków ki du -
˝e, nie przy le ga jà ce. Szy ja zbyt krót ka lub zbyt gru ba, brak wy ci´ cia pod gar dla. PierÊ wy -
pi´ ta i zbyt sze ro ka. Ple cy za sze ro kie. Skrzy d∏a luê ne i trzy ma ne ob wi Êle po ni ̋ ej ogo na
lub krzy ̋ u jà ce si´ w wy raê ny spo sób. Ogon zbyt sze ro ki lub do ty ka jà cy pod ∏o ̋ a, al bo
zbyt nio pod nie sio ny (za dar ty). No gi za ni skie, moc no zgi´ te lub upie rzo ne. Bar wa nie -
jed no li ta, ma ∏o in ten syw na lub bez wy raê ne go po ∏y sku. Barw ne ste rów ki w ogo nie, ko -
lo ro wa po kry wa ogo na lub pod ogo nia (tzw. klin). U bia ∏o lo tych mniej ni˝ po 7 bia ∏ych lo -
tek w skrzy d∏ach lub bia ∏e lot ki „prze pla ta ne” barw ny mi. Wy st´ po wa nie bia ∏ych piór na
barw nym tle go ∏´ bia (po za ogo nem). Nie pro por cjo nal na bu do wa, po szcze gól ne cz´ Êci
cia ∏a krót kie i kr´ pe.


