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Czaj ka tu ryƒ ska

Sta ro ̋ yt ni Rzy mia nie uto˝ sa mia li We nus z Afro dy tà, grec kà bo gi nià mi ∏o Êci, któ -
ra uro dzi ∏a si´ z pia ny mor skiej. Jej, ja ko bo gi ni mi ∏o Êci, by ∏y po Êwi´ co ne go ∏´ -
bie. Czaj ki tu ryƒ skie, na zy wa ne daw niej Ve nu stau be, nie po wsta ∏y z pia ny, lecz z mi -
∏o Êci miesz kaƒ ców Tu ryn gii do go ∏´ bi barw nych, wÊród któ rych czaj ki na le ̋ y za li -
czyç do naj pi´k niej szych. 

Karol Jasienica

Czajka niebieska z czarnymi pasami.
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WWostat nim dzie si´ cio le ciu XVII wie -
ku I. M. Bech ste in w swo jej pra -
cy pt. Ge me innützi ge Na tur ge schich -

te Deutsch land opi sa∏ go ∏´ bie, któ re sà pro -
to pla sta mi dzi siej szych tu ryƒ skich cza -
jek. Mia ∏y byç one wów czas ho do wa -
ne w oko li cach Son nen ber ga w Tu ryn -
gii. Od te go cza su opi sy wa ne by ∏y wie lo -
krot nie, cho cia˝ nie za wsze pod tà sa mà na -
zwà (np. Ve nu stau be). Czaj ka tu ryƒ -
ska jest wi´c bar dzo sta rà nie miec kà ra -
sà, za li cza nà do gru py go ∏´ bi barw -
nych. Jej pol ska na zwa nie jest prze k∏a -
dem nie miec kiej. Obok czaj ki tu ryƒ skiej naj -
bar dziej zna ne sà czaj ki sak soƒ -
skie. W Szwaj ca rii ho do wa na jest czaj -
ka z St. Gal le. 

Czaj ka tu ryƒ ska jest ch´t nie ho do wa -
na nie tyl ko w swo jej oj czyê nie, ale i w ca -

∏ych Niem czech. Ho du jà jà od wie lu dzie sià -
tek lat Cze si, szcze gól nie miesz ka jà -
cy przy gra ni cy z Niem ca mi. Po wo li te˝ za -
sie dla go ∏´b ni ki pol skich ho dow -
ców. Od cza su przy j´ cia w 2007 ro ku pol -
skie go wzor ca czaj ki tu ryƒ skiej wzra sta za -
in te re so wa nie tà pi´k nà i nie spra wia jà -
cà wi´k szych k∏o po tów ho dow la nych ra sà. 

Na po pu lar noÊç czaj ki tu ryƒ skiej sk∏a -
da si´ wie le czyn ni ków. Jest ona ∏a twa w ho -
dow li. Jej pi´k na po sta wa, ele gan cja w ru -
chu, a przede wszyst kim cie ka wy ry su -
nek spra wia jà, ˝e war to mieç czaj ki w swo -
im go ∏´b ni ku. Je Êli we d∏ug Hor sta Il ge na (Al -
les über Ras seb tau ben, Far ben tau -
ben, red. Erich Müller) w ro ku 2004 zna -
nych by ∏o dwa dzie Êcia pi´ç od mian barw -
nych, to ju˝ w ro ku 2005 au to rzy ksià˝ -
ki pt. Thürin ger Far ben tau ben na pi sa li o trzy -
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dzie stu od mia nach barw nych. Ma jàc tak du -
˝y wy bór po Êród od mian barw nych, nie -
trud no za chwy ciç si´ tà sta rà, po cho dzà -
cà z Tu ryn gii ra sà, któ ra jest wcià˝ m∏o -
da dzi´ ki pra cy ho dow la nej du ̋ ej rze szy ho -
dow ców, cze go efek tem sà cià gle no we od -
mia ny barw ne. 

Bu do wa
Tu ryƒ ska czaj ka jest go ∏´ biem ty pu po lne -

go, o nie co wy d∏u ̋ o nej po sta wie i pra -
wie po zio mym kor pu sie, na któ rym spo czy -
wa jà d∏u gie i moc no przy le ga jà ce do nie -
go skrzy d∏a. Do brze za okrà glo na, lecz nie -
co po d∏u˝ na g∏o wa czaj ki mo ̋ e byç bez ko -
ron ki lub z ko ron kà za koƒ czo nà do -
brze roz wi ni´ ty mi ro ze ta mi. Ch´t niej jed -
nak ho do wa ne sà czaj ki bez ko ron -
ki, a wi´c od wrot nie ni˝ w przy pad ku tu ryƒ -
skich ja skó ∏ek. Oko u czaj ki tu ryƒ skiej po -
win no byç ciem ne, obrze ̋ o ne g∏ad kà, wà -
skà, czer wo nà brwià. Biel piór na g∏o -
wie kon tra stu je z ciem nym okiem i czer -
wie nià brwi. Ciem na lub ma to -
wa brew uwa ̋ a na jest za b∏àd. Ko lor gór -
nej cz´Êç Êred nio d∏u gie go dzio ba za le -
˝y od ubar wie nia go ∏´ bia. U czer wo -
nych i ˝ó∏ tych jest ko lo ru cie li ste go. Czar -
ny jest u czar nych, nie bie skich i nie bie -
skich gro cho wych; ro go wy u nie bie sko -p∏o -
wych i u gro cho wych nie bie sko -p∏o -
wych, ciem no ro go wy u czer wo no-p∏o -
wych i gro cho wych czer wo no-p∏o wych, ja -
sno ro go wy u ˝ó∏ to-p∏o wych i gro cho -
wych ˝ó∏ to-p∏o wych. U czar nych i nie bie -
skich nie do sta tecz nie in ten syw ny ko lor gór -
nej cz´Êç dzio ba jest wa dà. Dol -
na cz´Êç dzio ba jest za wsze ko lo ru cie li ste -
go. Wo sków ki po win ny byç s∏a bo roz wi ni´ -
te i bia ∏o przy pu dro wa ne. Nie po ̋ à da -
na jest pla mi stoÊç na dol nej cz´ Êci dzio -
ba oraz je go ciem niej sza dol na cz´Êç u czer -
wo nych i ˝ó∏ tych.

Sze ro ka i do brze wy skle pio na pierÊ, sze -
ro kie w ra mio nach ple cy, sze ro ka szy ja stop -
nio wo zw´ ̋ a jà ca si´ w kie run ku g∏o wy i do -
brze wy kro jo ne go pod gar dla po wo du -
je, ˝e w przy pad ku tu ryƒ skiej czaj ki ma -
my do czy nie nia z go ∏´ biem har mo nij nie zbu -
do wa nym. Wszak d∏u gi kor pus spra -
wia, ˝e czaj ka jest pta kiem o pi´k nie op∏y wo -
wym kszta∏ cie. T́  ce ch´ do sko na le po tra -
fi ona wy ko rzy staç w lo cie, tym bar -
dziej ˝e jej skrzy d∏a sà sto sun ko wo d∏u -
gie, ale nie si´ ga jà do koƒ ca ogo na. Skrzy -
d∏a nie mo gà si´ tak ̋ e krzy ̋ o waç. S∏a -
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ba i za krót ka fi gu ra oraz p∏a ska g∏o wa uwa -
˝a ne sà za du ̋ e b∏´ dy. Wszyst kie pió ra po -
win ny byç sto sun ko wo d∏u gie i do brze przy -
le ga jà ce do kor pu su. 

Tu ryƒ ska czaj ka po ru sza si´ na Êred nio d∏u -
gich no gach ko lo ru czer wo ne go. Jest ru chli -
wa, rzad ko w cià gu dnia od po czy wa, nie -
ustan nie prze no si si´ z miej sca na miej -
sce. Du ̋ à wa dà sà poƒ czosz ki lub spoden -
ki na no gach. Nie po ̋ à da ne sà na wet po je -
dyn cze pió ra. 

Ry su nek i ko lo ry 
Ho dow ca cza jek po wi nien zwra caç uwa -

g´, aby pió ra je go pta ków by ∏y d∏u gie, do -
brze roz wi ni´ te i przy le ga jà ce do kor pu -
su. Go ∏´ bie o na stro szo nych pió -
rach nie pre zen tu jà si´ pi´k nie i wr´cz po -
win ny byç usu ni´ te z ho dow li. Do zwo lo -
ne sà tzw. pió ra t∏usz czo we. Na wet sà po -
˝à da ne, cho cia˝ nie ob li ga to ryj nie, u go ∏´ -
bi o czar nych, czer wo nych i ˝ó∏ tych tar -
czach.

Pod sta wo wym ko lo rem jest biel. Ko lo ro -
wa jest ma ∏a plam ka na czo le i  skrzy -
d∏ach, z wy jàt kiem piór na ra mio nach, któ -
re two rzà sze ro kie, za okrà glo ne, bia ∏e „ser -
ce” na ple cach. Plam ka mo ̋ e mieç
kszta∏t grusz ki (u gó ry szer sza), lan ce to wa -
tej lub sze ro kiej kre ski. Si´ gaç po win -
na Êrod ka oczu, lecz nie mo ̋ e sty -
kaç si´ z ocza mi ani si´ gaç po za nie. ¸à -
czy si´ wy raê nie, bez przerw, z wo sków ka -
mi na dzio bie. Wa dà jest za d∏u ga, za sze ro -
ka, krzy wa lub za sze ro ko osa dzo na plam -
ka na czo le.

Bo ga ta jest pa le ta barw i wzo -
rów na skrzy d∏ach tu ryƒ skich cza jek. Zna -
ne sà czaj ki czar ne, czer wo ne, nie bie -
skie z czar ny mi pa sa mi i bez pa sów, nie bie -
sko-p∏o we z ciem ny mi pa sa -
mi lub bez nich, czer wo no -p∏o we, ˝ó∏ to -p∏o -
we, gro cho we nie bie skie, nie bie sko-p∏o -
we, czer wo ne oraz ˝ó∏ te, brà zo wo -nie bie -
skie ∏u sko wa te, siar ko wo-nie bie skie ∏u sko -
wa te. Pi´k nie pre zen tu jà si´ tak ̋ e go ∏´ -
bie z bia ∏y mi pa sa mi i ∏u sko wa te w ko lo -
rze czer wo nym, ˝ó∏ tym, nie bie skim, nie bie -
sko-p∏o wym, a tak ̋ e pla mi ste w ko lo -
rze czar nym, czer wo nym, ˝ó∏ tym, nie bie -
skim i nie bie sko-p∏o wym. Bia ∏e pió ra u pla -
mi stych po win ny byç rów no mier -
nie (na prze mian ko lo ro we i bia ∏e) roz ∏o ̋ o -
ne na lot kach pierw sze go i dru gie go rz´ du. 

Du ̋ e wy ma ga nia sta wia si´ ja ko Êci ko lo -
rów i wzo ru na skrzy d∏ach. Ko lor u go ∏´ -
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bi czar nych, czer wo nych, nie bie skich i ˝ó∏ -
tych po wi nien byç in ten syw ny i czy sty, szcze -
gól nie u go ∏´ bi z bia ∏y mi pa sa mi i bia ∏o ∏u sko -
wa tych. W przy pad ku go ∏´ bi czar nych, czer -
wo nych i ˝ó∏ tych pió ra pod skrzy d∏a mi ma -
jà byç ko lo ro we, ale po je dyn cze bia ∏e pió -
ra nie uwa ̋ a si´ za wa d´. Ubar wie nie lub je -
go brak pod skrzy d∏a mi u go ∏´ bi ina czej ubar -
wio nych nie od gry wa ˝ad nej ro li. Nie wa˝ -

ny jest tak ̋ e ko lor pa zur ków. U nie bie -
skich i nie bie sko-p∏o wych ko lor po wi -
nien byç rów no roz ∏o ̋ o ny, jed nak ̋ e lot -
ki wy raê nie ciem niej sze. P∏o woÊç na tar -
czach skrzy de∏ mu si byç czy sta i rów no mier -
nie roz ∏o ̋ o na. U czer wo no -p∏o -
wych oraz ˝ó∏ to p∏o wych, a tak ̋ e u gro cho -
wych w tych ko lo rach, lot ki sà nie co ja Êniej -
sze. Oba pa sy po win ny byç czy ste, wà -

skie i obej mu jà ce ca ∏e skrzy d∏a. Czar no ∏u -
sko wa te po win ny mieç ry su nek zi´ -
by na skrzy d∏ach.

Trze ba szcze gól nie zwra caç uwa g´ na bra -
ki i wa dy w ko lo rze i ry sun ku. Wa dà sà ko lo -
ro we po licz ki, a tak ̋ e pió ra w tzw. ser -
cu oraz za sze ro kie lub za wà skie ser ce. Nie -
po ̋ à da ne sà trzy pa sy na skrzy d∏ach, lek -
ko za zna czo ne pa sy u go ∏´ bi bez pa -
sów, rdza we pa sy, brak obrze ̋ e nia bia -
∏ych pa sów u nie bie skich, rdza we lot ki u brà -
zo wo i siar ko wo ∏u sko wa tych przy za mkni´ -
tych skrzy d∏ach, a tak ̋ e trzci no wa -
toÊç na lot kach u bia ∏o pa sia stych i bia ∏o ∏u -
sko wa tych przy skrzy d∏ach spo czy wa jà -
cych na ogo nie. Za chwy caç wi´c mo ̋ e bo -
gac two od mian barw nych, ale z dru giej stro -
ny jest du ̋ a mo˝ li woÊç wy st´ po wa -
nia wad w ubar wie niu tu ryƒ skich cza -
jek, co mo ̋ e po czàt ku jà ce go ho dow c´ znie -
ch´ ciç do dal szej ich ho dow li. 

Co war to wie dzieç?
Nie odzow ne jest za pa mi´ ta nie kil ku rad. 
Na le ̋ y uni kaç ho dow li wsob nej w sta -

dzie tu ryƒ skich cza jek. Przy cz´ stym ko ja -
rze niu krew nia czym, ho dow ca cza jek mu -
si byç Êwia do my te go, ˝e po tom stwo b´ -
dzie co raz mniej sze, cho cia˝ cza sem na -
dal bar dzo ˝y wot ne. Przy ∏à cze niu go ∏´ -
bi w pa ry, szcze gól nà uwa g´ na le ̋ y zwra -
caç na wiel koÊç go ∏´ bi cy. Le piej, gdy go ∏´ bi -
ca jest wi´k sza od swo je go part ne ra, bo -
wiem sa mi ce tu ryƒ skich cza jek ma jà du -
˝y wp∏yw na bu do w´ i wiel koÊç po tom -
stwa. Tu ryƒ skie czaj ki sà bar dzo tro skli wy -
mi ro dzi ca mi. Do brze wy sia du jà ja ja i kar -
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mià swo je pi skl´ ta. Doj rze wa jà bar dzo szyb -
ko i go to we sà mieç po tom stwo ju˝ po pa -
ru mie sià cach ˝y cia. 

Plen noÊç tych pta ków jest wy jàt ko wo du -
˝a, ale tyl ko w sta dzie zdro wym i od po wied -
nio kar mio nym do cze kaç si´ mo˝ na licz ne -
go po tom stwa. ˚a den ho dow ca nie mo -
˝e jed nak li czyç na to, ˝e uda mu si´ w cià -
gu ro ku uzy skaç licz ne stad ko m∏o dych go ∏´ -
bi, któ re b´ dzie cie szyç je go oko. Ow -
szem, licz ne tak, ale w sta dzie m∏o dych go ∏´ -
bi znaj dzie si´ za wsze pew na licz ba pta -
ków nie na le ̋ y cie ubar wio nych i o nie w∏a Êci -
wym ry sun ku. I cho cia˝ czaj ki tu ryƒ -
skie sà sta rà ra sà, to na le ̋ y si´ jed nak li -
czyç z trud no Êcia mi w uzy ska niu w∏a Êci we -
go ry sun ku. Naj cz´ Êciej wy st´ pu jà bra -
ki w kszta∏ cie barw ne go czu∏ ka. Ale przy -
sz∏ym wiel bi cie lom tej pi´k nej ra sy na po cie -
sze nie na le ̋ y po wie dzieç, ˝e u tu ryƒ -
skich cza jek pra wie ni gdy nie wy st´ pu jà pta -
ki z barw ny mi pió ra mi na udach. Jed nak go -
∏´ bie ze zbyt ubo gim lub zbyt du ̋ ym czu∏ -
kiem cz´ sto da jà m∏o de bez za rzu tu. Po czàt -
ku jà cy ho dow cy po win ni ra czej roz po czy -
naç od cza jek czar nych, czer wo nych, ˝ó∏ -
tych i nie bie skich z czar ny mi pa sa mi i bez pa -
sów. Pew ne k∏o po ty spra wia jà go ∏´ bie p∏o -
we, siar ko we, ∏u sko wa te oraz od mia ny po -
wsta ∏e nie daw no, a co raz bar dziej – po mi -
mo to – po pu lar ne. 

Tu ryƒ skie czaj ki sà go ∏´ bia mi ru chli wy -
mi. Je Êli ma jà mo˝ li woÊç swo bod ne go lo -
tu, ch´t nie la ta jà i ˝e ru jà na po lach, gdzie zja -
da jà du ̋ e ilo Êci na sion traw i po bie ra jà z gle -
by mi ne ra ∏y. Nie po win ny jed nak ˝e ro -
waç na po lach, gdzie zo sta ∏y wy sia ne sztucz -
ne, szcze gól nie gra nu lo wa ne na wo -
zy. Gdy sà trzy ma ne w wo lie rze, mu -
szà otrzy my waç wszyst ko, co jest im do ˝y -
cia po trzeb ne. Pe∏ ne wi tal no Êci czaj ki ko -
niecz nie po win ny byç kar mio ne ener ge tycz -
nà mie szan kà ró˝ nych zia ren, ale nie wol -
no po da waç im zbyt du ̋ o bia∏ ka w po kar -
mie, bo wte dy ∏a two cho ru jà na ska z´ mo -
cza no wà, któ rà bar dzo trud no wy le czyç. 

Nie któ rzy ho dow cy wo là trzy maç tu ryƒ -
skie czaj ki wy ∏àcz nie w jed nym ko lo rze, in -
ni chcà mieç wi´k szà pa le t´ barw. To dru -
gie roz wià za nie jest mo ̋ e cie kaw sze, jed -
nak ̋ e nie na le ̋ y bez od po wied niej wie -
dzy z za kre su dzie dzi cze nia ko lo rów przy -
st´ po waç do do wol ne go, nie prze my Êla ne -
go ko ja rze nia go ∏´ bi o ró˝ nym ubar wie -
niu, a je Êli ju˝ si´ na to de cy du je my, na le -
˝y pro wa dziç do k∏ad ne za pi ski.
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