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Go∏´bie

O

Y̧ SEK – nie koƒ, lecz go ∏àb
Sak soƒ ski ∏y sek dwu czu by

Oj czy znà sak soƒ skie go ∏y ska dwu czu be go
– jak wska zu je na zwa te go pi´k ne go i ch´t -
nie ho do wa ne go w Niem czech go ∏´ bia

– jest Sak so nia. Po raz pierw szy opi sa ny zo -
sta∏ w 1837 ro ku w ksià˝ ce G. Neu me -
ister’a pt.: Das Gan ze der Tau ben zucht. Sak soƒ -
ski ∏y sek dwu czu by jest wi´c ra sà doÊç sta rà i dla -
te go po kro jo wo usta bi li zo wa nà.

O na zwie te go go ∏´ bia w j´ zy ku pol skim za -
de cy do wa∏ tak ̋ e fakt, ˝e daw niej by∏ on na zy -

wa ny Sächsi sche Blas se (sak soƒ ski ∏y sek). Blas -
se – to bia ∏a po d∏u˝ na pla ma na g∏o wie ko -
nia, a wi´c ∏y sek jest traf nà na zwà, do brze cha -
rak te ry zu jà cà go ∏´ bia, któ re go chce my opi saç. 

Przod ka mi sak soƒ skie go ∏y ska dwu czu be -
go by ∏y praw do po dob nie tur ko ty dwu czu -
be i pier wot ne for my go ∏´ bi zwa nych ∏y ska -
mi. Po pierw szych odzie dzi czy ∏y one bu do -
w´, a po dru gich ry su nek. Naj bar dziej ty po -
wym przed sta wi cie lem ∏y sków jest po ∏u dnio wo -

nie miec ki ∏y sek, któ ry jed nak doÊç znacz nie ró˝ -
ni si´ od sak soƒ skie go ∏y ska dwu czu be go. 

Sak soƒ ski ∏y sek dwu czu by na le ̋ y do ty po -
wych sak soƒ skich go ∏´ bi barw nych, któ re ce -
chu je doÊç sil na bu do wa, moc na po sta wa, sze -
ro kie i do brze wy pe∏ nio ne pier -
si. Nie jest to jed nak go ∏àb zbyt du ̋ y, choç mo -
˝e si´ ta kim wy da waç z po wo du bo ga te -
go upie rze nia. Jest to przede wszyst kim go -
∏àb ty pu po lne go, o sto sun ko wo ni skiej po sta -
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Koronka u saksoƒskiego ∏yska jest barwna, ale goêdzik bia∏y – wyglàda, jakby nosi∏ bia∏y beret z pomponem z przodu.

Pol ska na zwa – ∏y sek dwu czu by – nie jest t∏umaczeniem nie miec kiej: Sächsi sche Pfaf fen tau be 
(Sak soƒ ski kle cha), jed nak ̋ e wier nie opi su je ry su nek g∏o wy i wy st´ pu jà ce na niej ozdo by.



wie i do brze roz wi ni´ tym upie rze niu nóg (∏ap -
cie). 

Bu do wa
Gdy pa trzy my na gro mad k´ sak soƒ skich ∏y -

sków dwu czu bych, to rzu ca -
jà si´ w oczy dwie ce chy, a mia no wi cie: bo ga -
to upie rzo ne no gi z do brze roz wi ni´ ty mi pió ra -
mi s´ pi mi oraz g∏o wa z bo ga tà w pió ra ko ron -
kà, za koƒ czo nà ro ze ta mi i do brze roz wi ni´ -
tym goê dzi kiem. G∏o wa sak soƒ skich ∏y -
sków – jak u wszyst kich ras sak soƒ skich – jest 
do brze za okrà glo na, co nie jest zbyt wi docz -
ne z po wo du ko ron ki i goê dzi ka. Po nad to po -

win na byç sze ro ka, a przy swo bod nej po zie lek -
ko po chy lo na do przo du. Mo ̋ e wi´c si´ wy da -
waç, ˝e od po czy wa jà cy go ∏àb za j´ ty jest ob ser -
wa cjà te go, co jest przed je go sze ro kà i nie -
co wy su ni´ tà do przo du pier sià. 

Oczy sak soƒ skie go ∏y ska dwu czu be -
go sà ciem ne, brwi wà skie, bar dzo ja -
sne lub cie li ste, dziób zaÊ Êred niej d∏u go Êci, cie -
li sty, ale u czar nych i nie bie skich dol na je -
go cz´Êç po win na byç ciem na. Nie uzna -
je si´ za wiel ki b∏àd ma ∏ych, ciem nych pla -
mek na gór nej cz´ Êci dzio ba pod goê dzi -
kiem u czar nych i nie bie skich, (szcze gól -
nie u sta rych) go ∏´ bi. 

Ple cy ∏y ska sak soƒ skie go sà doÊç d∏u gie i lek -
ko opa da jà ce, jed nak ̋ e, ze wzgl´ du na bo ga -
te w pió ra ∏ap cie, wydaje si´, ˝e ma my do czy -
nie nia z go ∏´ biem bar dzo sze ro kim i na -
szej uwa dze umy ka d∏u goÊç je go kor pu su. G∏´ -
bo ko osa dzo ne no gi oraz bo ga te upie rze -
nie spra wia jà wra ̋ e nie, ˝e jest pta kiem o bar -
dzo ni skiej po sta wie, tro ch´ nie zdar nym pod -
czas po ru sza nia si´. W isto cie je go sze ro kie ∏ap -
cie spra wia jà mu nie cok∏o po tów przy po ru sza -
niu si´ i doj Êciu do kar mi ka ze Êwie ̋ o na sy pa -
nym ziar nem. Nie któ rzy ho dow cy przed okre -
sem l´ go wym skra ca jà ∏ap cie swo im pta -
kom, ale po zba wia jà je wte dy uro ku. U∏a -
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twia im to jed nak po ru sza nie i da je mo˝ -
noÊç wy ̋ y cia si´, a ∏y ski sak soƒ skie sà doÊç czu -
pur ne i ch´t nie za cze pia jà si´ wza jem nie. 

Du ̋ y mi b∏´ da mi w bu do wie sà: za krót -
ka lub s∏a ba bu do wa kor pu su i za wy so ka po -
sta wa, a w upie rze niu: za krót kie ∏ap -
cie, zbyt wà skie pió ra w ∏ap ciach, wà -
ska lub krzy wa ko ron ka, krzy wy lub krót ki, ob -
wi s∏y goê dzik. Goê dzik nie mo ̋ e prze szka -
dzaç w pa trze niu, a wi´c nie mo ̋ e opa -
daç na oczy. 

Ry su nek i ko lo ry
Ry su nek sak soƒ skich ∏y sków dwu czu -

bych nie jest skom pli ko wa ny. G∏o wa jest bia -
∏a. Li nia roz gra ni cza jà ca bia ∏à ∏y sk´ od barw -
nej cz´ Êci g∏o wy bie gnie od prze d∏u ̋ e nia li nii po -
dzia ∏u dzio ba do ko ron ki. Ko ron ka jest ko lo ro -
wa, ale goê dzik bia ∏y. Sak soƒ ski ∏y -
sek jest wi´c przy bra ny, jak by nosi∏ bia ∏y be -
ret lub krym k´ z pom po nem z przo du. Po zo sta -
∏e upie rze nie jest ko lo ro we, ale pa sy na skrzy -
d∏ach bia ∏e. 

Du ̋ y mi b∏´ da mi w ry sun ku sà: za krót -
ka krym ka, któ ra nie si´ ga do ko ron ki, krzy -
wa lub za ni sko bie gnà ca li nia mi´ dzy bie là a ko -
lo rem na g∏o wie, a tak ̋ e bra ki w pa sach lub ∏u -
sko wa niu na tar czach skrzy de∏. Pa sy, szcze gól -
nie pierw szy, po win ny biec przez ca ∏e tar -
cze. Z prze ry wa ny mi pa sa mi ma my do czy nie -
nia wów czas, gdy nie któ re lot ki sà jed no li cie za -
bar wio ne. 

Sak soƒ skie ∏y ski nie wy st´ pu jà w du ̋ ej pa le -
cie ko lo rów. Zna ne sà ∏y ski czar ne, czer wo -
ne, ˝ó∏ te i nie bie skie. Ko lo ry po win ny
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byç in ten syw ne i jed no li te. W tych czte rech 
ko lo rach wy st´ pu jà tak ̋ e ∏y ski z bia ∏ym ∏u sko -
wa niem. Zna na jest rów nie˝ od mia na nie bie -
ska bez bia ∏ych pa sów, ale jest rza dziej ho do -
wa na, bo wiem bia ∏e pa sy na ko lo ro wych skrzy -
d∏ach sà nie wàt pli wie ozdo bà sak soƒ skie go ∏y -
ska dwu czu be go. 

Du ̋ y mi b∏´ da mi w ko lo rze sà: ma to -
we lub nie jed no li te ubar wie nie, szcze gól -
nie nie bie ska wy ogon oraz klin 
lub brzuch u czer wo nych; za ja sne ple -
cy lub moc no czer wo na we pier si u nie bie -
skich; jak by sple Ênia ∏e lub bia ∏e pió ra w ogo -
nie, na kli nie i w ∏ap ciach lub w przed niej cz´ -
Êci szyi. 

Uwa gi ho dow la ne
Sak soƒ skie ∏y ski mo gà swo bod nie fru -

waç lub byç ho do wa ne w wo lie rze. Swo bod -
nie fru wa jà ce sta jà si´ ∏a twà zdo by czà dra pie˝ -
ni ków, a miesz ka jà ce w wo lie rze wy ma ga jà pie -
l´ gna cji i wi´k szej uwa gi ho dow cy. Mo -
gà byç ho do wa ne ra zem ze wszyst ki mi sak soƒ -
ski mi go ∏´ bia mi barw ny mi. Du ̋ e stad ko barw -

nych, ∏ap cia tych go ∏´ bi sak soƒ skich, po ru sza jà -
cych si´ na traw ni ku i szu ka jà cych drob nych ka -
mycz ków lub ziar na – to nie po wta rzal ny ob ra -
zek, zmie nia jà cy si´ jak w ka lej do sko pie. 

Sak soƒ skie ∏y ski sà p∏od ne, do brze wy sia du -
jà ja ja i opie ku jà si´ po tom stwem. Zda -
rza si´ jed nak, ˝e ro dzi ce, na swo ich ∏ap -
ciach, wy no szà z gniaz da do pie ro co wy klu -
te ma ∏e, któ re po za gniaz dem szyb ko gi nà. Dla -
te go cza sem uza sad nio ne jest przy ci´ cie ∏ap -
ci go ∏´ biom wy sia du jà cym ja ja lub kar mià -
cym m∏o de. Wska za ne jest te˝ umiesz cze -
nie w miej scu gniaz do wa nia sto sun ko wo g∏´ bo -
kie go gniaz da. 

Nie na le ̋ y zbyt cz´ sto za glà daç do mi -
ski gniaz do wej, bo do ro s∏e go ∏´ bie w cza -
sie kon tro li sta nu gniaz da opusz cza jà je i nie za -
wsze na tych miast do nie go po wra ca jà. 

Kie dy sa mi ca sie dzi na ko lej nych ja jach, sa -
miec kar mi w tym cza sie nie zbyt wy ro Êni´ -
te i nie zdar nie po ru sza jà ce si´ jesz cze po tom -
stwo. I cho cia˝ sam ce ma jà sto sun ko wo wo -
jow ni cze uspo so bie nie, to m∏o de sà spo koj -
ne, wspó∏ ̋ y jà zgod nie w sta dzie, rzad ko dzio -

bià si´ wza jem nie i prze p´ dza jà. M∏o de po cho -
dzà ce z jed ne go gniaz da przez d∏u gi okres cza -
su wza jem nie so bie to wa rzy szà i sie -
dzà obok sie bie. 

Nie od ra zu sà u nich wi docz ne bia ∏e pa -
sy na skrzy d∏ach. U jed nych po ka zu jà si´ wcze -
Êniej, a u in nych póê niej. Dla te go w sta -
dzie m∏o dych spo ty ka my za rów no go ∏´ -
bie z pa sa mi, jak i bez nich. Z bie giem cza su pa -
sy jed nak si´ po ka ̋ à i nada dzà wdzi´ ku m∏o -
dym pta kom. 

Sak soƒ skie ∏y ski po win ny byç kar mio ne ziar -
nem bo ga tym w sk∏ad ni ki, po zwa la jà -
cym na w∏a Êci wà bu do w´ bo ga te go upie rze -
nia. Go ∏´ bie z ma to wym upie rze niem i po ∏a -
ma ny mi pió ra mi nie mo gà cie szyç oka ho dow -
cy. Tyl ko go ∏´ bie o in ten syw nych ko lo -
rach znaj du jà uzna nie s´ dzie go i zwie dza jà -
cych wy sta w´. 

M∏o dym sak soƒ skim ∏y skom dwu czu bym na -
k∏a da my ob ràcz k´ nr 11. Mu si my uczy -
niç to doÊç wcze Ênie, bo ina czej znisz czy -
my pió ra na no gach, któ re po ka zu -
jà si´ ju˝ w pierw szych dniach ˝y cia. 

Saksoƒski ∏ysek dwuczuby czerwony.  Fot. P. Kalata


