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Go∏´bie

WARSZAWSKI
BOCIAN ∏apciaty

Ka rol Boƒ ski

Ho dow la go ∏´ bi w Pol sce roz wi ja si´ co raz bar dziej. Dà ̋ y si´ do wy two rze nia
nowych ras, a jed no cze Ênie do udo sko na le nia istniejàcych. Przy k∏a dem jest
warszawski bocian ∏apciaty, hodowany licz nie na Ma zow szu, a szcze gól nie w oko li -
cach War sza wy. Po tocz na jego na zwa brzmi po prostu bo cia n, a w zale˝noÊci od
koloru upierzenia dodawana jest nazwa barwy. Jest to rasa lotna, p∏odna, dobrze
odchowujàca potomstwo. Po wsta ∏a na Ma zow szu w XX wie ku.

Bociany ró˝nych umaszczeƒ w grupie. Fot. K. Boƒski
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H
Rysunek warszawskiego bociana ∏apciatego.

Ho dow cy war szaw skie go bo cia na ∏ap -
cia te go w ostat nim cza sie dà ̋ à do wy -
ho do wa nia go ∏´ bi ty po wo ozdob -

nych, szczu p∏ych, o wy so kiej syl wet -
ce i ogrom nych ∏ap ciach. Wy wie ra nie na ci -
sku na wy glàd po wo du je u tych pta -
ków zmniejsze nie lot no Êci i p∏od no Êci.

War szaw skie bo cia ny wy st´ pu jà w ró˝ -
nych od mia nach barw nych: ma s∏o -
wy groch, ma s∏o wy z pa sa mi, si wy groch, si -
wy z pa sa mi, czar ny, czer wo ny, ˝ó∏ -
ty. Na g∏o wie tych go ∏´ bi mo ̋ e my spo -
tkaç pi´k nà ko ro n´ – bar dzo g´ stà, zwar -
tà, w kszta∏ cie musz lo wa tym.

Ja ko pierw szy t´ ra s´ po ka za∏ ho dow -
ca Ka rol Boƒ ski z Wo ∏o mi na na War szaw -
skiej Wy sta wie Go ∏´ bi Ra so wych i Dro -
biu Ozdob ne go w 2007 ro ku. 

Cha rak te ry zu je si´ ona na st´ pu jà cy -
mi ce cha mi: 

– Go ∏àb d∏u go dzio by, wy so -
ki (od 25 cm), smu k∏y, w ca ∏o Êci przed sta -
wia go ∏´ bia lot ne go na wy so kich i ob fi -
cie upie rzo nych no gach, z du ̋ y mi i g´ -
sto roz ∏o ̋ o ny mi ∏ap cia mi przy sto pach, do -
syç spo koj nie uspo so bio ne go.

– G∏o wa wraz z dzio bem ma d∏u -
goÊç od 5 cm. Jest mo˝ li wie wà ska i d∏u -
ga, pro por cjo nal na do wiel ko Êci go ∏´ bia, ∏a -
god nie pro sta, z dà ̋ e niem do wy pro sto wa -
nia. Czo ∏o z dzio bem ∏à czy si´ bez ja kich kol -
wiek za ∏a maƒ, wi dok z gó ry w kszta∏ cie kli -
na. Ty∏ g∏o wy lek ko za okrà glo ny, mo -
˝e byç ozdo bio ny pó∏ ku li stà, musz lo wa tà ko -
ro nà. Pió ra na kar ku ob fi te, do brze przy le ga -
jà ce.

Grupka warszawskich bocianów siwych i mas∏owych. Fot. K. Boƒski

Warszawski bocian mas∏owy groch. Bronisze – 2008. Postawa, figura i g∏owa dobre. Trzeba
popracowaç nad ∏apciami. Fot. P. Kalata

Warszawski bocian mas∏owy z pasami, Bronisze –  2008. Niestety trzeba jeszcze popracowaç nad
kszta∏tem g∏owy. Fot. P. Kalata



War szaw ski bocian si wy z pa sa mi (po pra wej stronie por tret), wy sta wa
Bro ni sze – 2008. Po sta wa pra wid∏o wa, ale g∏o wa po win na byç tro szecz -
k´ d∏u˝ sza, bar dziej skie ro wa na ku gó rze. Fot. P. Ka la ta



Go∏´bie

Warszawski bocian czarny z koronkà (obok portret z widocznà koronkà). Odmiana ta wyst´puje dosyç rzadko i wymaga jeszcze du˝o pracy hodowlanej. Te
ptaki nie sà jeszcze wystawiane, lecz gdyby by∏y, s´dzia potraktowa∏by je z lekkim przymru˝eniem oka. Fot. P. Kalata

Warszawski bocian czerwony (poni˝ej). Powy˝ej portret – Bronisze
2008. Postawa ∏adna, barwa ∏adna, lecz jeszcze trzeba poprawiç
g∏ow´. Fot. P. Kalata

Warszawski bocian
czarny bez koronki.

G∏owa jest pi´kna,
prawid∏owa, lecz

móg∏by byç lepszy
dziób (ciut d∏uêszy). 

Fot. P. Kalata

Grupka warszawskich bocianów czerwonych w wolierze na dachu. Fot. K. Boƒski
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– Oczy Êred niej wiel ko Êci, ko lo ru per ∏o -
we go, do pusz czal ne ma ∏e krwi ste ˝y∏ ki.

– Brew wà ska, po je dyn cza, w za le˝ no -
Êci od upie rze nia ko lo ru bia ∏e go lub cie li ste -
go.

– Dziób do brze osa dzo ny, ko lo ru cie li ste -
go (u czar nych, si wych, si wo -gro cho wych
– ko lo ru czar ne go), no sów ki ma ∏e, do -
brze przy le ga jà ce, g∏ad kie, bia ∏o przy pu dro -
wa ne.

– Szy ja do syç d∏u ga, ca ∏oÊç smu -
k∏a, przy g∏o wie cien ka, lek ko po sze -
rza si´ ku do ∏o wi, ∏a god nie prze cho -
dzi w pier si i bar ki. Pod gar dle ∏a god nie wci´ -
te, lek ko za okrà glo ne. 

– PierÊ nie za sze ro ka, lek ko wy sta jà ca, za -
okrà glo na, wy so ko unie sio na.

– Ple cy do syç wà skie, de li kat nie za okrà -
glo ne, uko Ênie opa da jàc, two rzà jed nà li -
ni´ z ogo nem.

– Skrzy d∏a do brze przy le ga jà ce, zwar -
te, nie wy sta jà przed pierÊ, znaj du -
jà si´ na ogo nie, nie krzy ̋ u jà si´ lot ka mi.

– Ogon wà ski, zwar ty, pro sty, d∏u˝ -
szy od lo tek, no szo ny rów no z li nià grzbie tu,
12 ste ró wek w bar wie czer wo nej i ˝ó∏ -
tej (do pusz czal ny jest mniej in ten syw ny ko -
lor ni˝ ca ∏a bar wa).

– No gi wy so kie, pro ste, bo ga to upie rzo -
ne, na ca ∏ej d∏u go Êci przy udach z or li mi pió -
ra mi. Przy sto pie du ̋ e, sze ro kie i roz ∏o ̋ y -
ste, pe∏ ne w upie rze niu ∏ap cie o d∏u go -
Êci od 8 cm.

Jak wi´k szoÊç ras, go ∏´ bie te po sia da jà du -
˝à iloÊç b∏´ dów, ta kich jak: g∏o wa krót -
ka, sze ro ka, gru ba, kan cia sta, czo ∏o wy so -
kie, wkl´ s∏e za no sów kà, ko ro na spi cza -
sta, nie pe∏ na, oczy czer wo ne, brew czer wo -
na lub ˝ó∏ ta, zbyt sze ro ka. Dziób Êred -
niej d∏u go Êci, zbyt gru by, z pla mà, si ny, szy -
ja zbyt wy su ni´ ta przed pierÊ, skrzy d∏a ob wi -
s∏e, no szo ne po ni ̋ ej ogo na, krzy ̋ u jà -
ce si´ z lot ka mi, ogon krzy wy, zbyt sze ro -
ki, bez 12 ste ró wek, opa da jà cy w dó∏, dasz -
ko wa ty, pió ra usta wio ne na sztorc, no gi ni -
skie al bo moc no ugi´ te, sze ro ko roz sta wio -
ne, s∏a bo upie rzo ne, bra ki w upie rze -
niu stóp, ma ∏e ∏ap cie, ob ca bar -
wa piór w upie rze niu stóp, zro Êni´ te pal -
ce, bar wa ma ∏o wy ra zi sta. 

Ra sa ta (aktualnie w opra co wa -
niu) jest tak pi´k na, ˝e w ka˝ dym go ∏´b ni -
ku do bre go ho dow cy po win no byç miej -
sce na jed nà lub dwie pa ry tych wspa nia -
∏ych pta ków. 

Rys. Ka rol Boƒ ski
Grupka warszawskich bocianów czarnych. Fot. K. Boƒski

Grupa warszawskich bocianów mas∏owych z pasami i grochami. Fot. K. Boƒski

Bocian warszawski siwy groch,
Bronisze - 2008. Ten go∏àb ma
s∏abà postaw´, zbyt krótkà szyj´,
ale za to ma pi´kne oko. 
Fot. P. Kalata


