
Bia∏ostocki
tarczowy lotny

Ja nusz  Mar chel ski

Bia∏ostocki tarczowy lotny odmiany czarnej z hodowli Franciszka ¸apiƒskiego.

Bia ∏o stoc czy zna – Kre sy Wschod nie Rze czy po spo li tej, re gion ty po wo rol ni -
czy, przez la ta trak to wa na ja ko Pol ska B, a mo ̋ e i C. Mia ∏a i na dal ma nie ska ̋ o -
ne prze my s∏em po wie trze, przy ro d´, o któ rà war to dbaç, ty po we dla te go re -
gio nu zwie rz´ ta dzi kie i do mo we.
Jest pe wien pa ra doks w tym, ˝e to, co do tych czas wy da wa ∏o si´ za co fa ne, dzi -
siaj sta no wi o na szej si le. Wie le eu ro pej skich spo ∏ecz no Êci po szu ku je swo -
ich ko rze ni i za czy na nam za zdro Êciç, ˝e ma my jesz cze u sie bie coÊ, cze go in -
ni ju˝ daw no si´ po zby li.
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HHo dow la zwie rzàt, w tym go ∏´ bi, to trud -
ne za da nie. Szcze gól nie go ∏´ bi ra so -
wych. Ma my po kaê ny do ro bek star -

szych po ko leƒ ho dow ców, któ rzy przez la -
ta ho do wa li i we d∏ug swo ich upodo -
baƒ kszta∏ to wa li ho do wa ne pta ki. To tu stwo -

rzo no zna ne wszyst kim krym ki bia ∏o stoc -
kie, wy wrot ki ma zur skie  czy za re je stro wa -
ne ostat nio or li ki bia ∏o stoc kie. Jest jesz -
cze jed na ra sa ho do wa nych na Bia ∏o stoc czyê -
nie go ∏´ bi, któ rà na no wo „od kry wa -
my”. Sà to pta ki zna ne pod po tocz nà na -
zwà –  „bo cza te”.

By ∏y one tu od za wsze. Kie dy po sze -
d∏eÊ na ba zar, to oprócz or li ków, po pu lar -
nie zwa nych sza ri ka mi, wi dzia ∏o si´ sa me bo -
cza te. In nych ras pra wie si´ nie spo ty ka -
∏o. Do pie ro nie daw no po ja wi ∏o si´ na tych te -
re nach wie le „wy na laz ków”. A wi´c „sza ri -
ki” i „bo cza te” to ra sy au to chto nicz ne, ro dzi -
me, ko ja rzo ne z Kre sa mi Wschod ni mi i z Bia -
∏o stoc czy znà. 

Sà to go ∏´ bie bia ∏e z barw ny mi tar cza -
mi w ko lo rze czar nym, czer wo nym,  ˝ó∏ -
tym i – w nie wiel kim pro cen cie – nie bie -
skim. Po wsta wa ∏y rów no le gle z or li kiem bia -
∏o stoc kim – w la tach 50. ubie g∏e go stu le -
cia, w re jo nie daw ne go po wia tu wy so ko ma -
zo wiec kie go, a przede wszyst kim w ¸a -
pach, Wy so kiem Ma zo wiec kiem,  So ko -
∏ach i oko licz nych miej sco wo Êciach. Hi sto -
ria po wsta nia ra sy, tak jak w przy pad ku or li -
ka, jest s∏a bo udo ku men to wa na. Praw do po -
dob nie w pro ce sie jej two rze nia mia -
∏y swój udzia∏ go ∏´ bie ho do wa ne na po gra ni -
czu, czy li pol ski or lik tar czo wy, tzw. 
lu bel ski i mi ko ∏a jew ski, od któ rych bo cza -
ty ró˝ ni si´ jed nak znacz nie wy glà dem i sty -
lem lo tu. 

Bo cza te to pta ki wy so ko lot ne, la ta jà ce lo -
tem okr´˝ nym; cz´Êç z nich wy ko nu je w cza -
sie lo tu wy wro ty przez ogon. Jak wi´k -
szoÊç obec nie ist nie jà cych ras, tak i ta stra ci -

∏a nie co na swo jej lot no Êci na sku tek krzy ̋ o -
wa nia z po ja wia jà cy mi si´ na ryn ku w la -
tach osiem dzie sià tych „czi li ka mi”. W wy ni -
ku krzy ̋ o waƒ ich g∏o wa ule g∏a nie co zmniej -
sze niu i za okrà gle niu, ale nie wy sz∏o to bo cza -
te mu na do bre dla po kro ju i lot no Êci. DziÊ go -
∏´ bie z ob ja wem pul so wa nia szyi sà eli mi no -
wa ne z ho dow li; ra sa ta co raz le piej la ta i do -
brze od cho wu je m∏o de. Obec nie na st´ pu -
je wzrost za in te re so wa nia bo cza ty -
mi.  Jest opra co wy wa ny pro jekt wzor -
ca. Do pra cy za pro szo no rów nie˝ ho dow -
ców, któ rzy nie sà zrze sze ni, ale ho du -
jà te pta ki. Swo je opi nie na te mat te -
go, jak ten go ∏àb ma wy glà daç, mo ̋ e wy po -
wie dzieç ka˝ dy za in te re so wa ny. Po nie wa˝ ra -
sa ta jest w∏a sno Êcià wszyst kich ho dow -
ców, za rów no zrze szo nych jak i nie zrze szo -
nych, i jest ho do wa na na Kre sach Wschod -
nich od wie lu, wie lu lat, wi´c wzo rzec po wi -
nien byç dzie ∏em wspól nym, po nad po dzia ∏a -
mi. 

Am bi cjà Bia ∏o stoc kie go Zwiàz ku Ho dow -
ców Go ∏´ bi i Dro biu Ozdob ne go jest szyb -
kie za re je stro wa nie ra sy. B´ dzie to ko lej -
ny pi´k ny, po cho dzà cy z Kre sów Wschod -
nich go ∏àb. Tym bar dziej ˝e dzi´ ki ho dow -
com po cho dzà cym z te go re jo nu, ta ki -
m jak np. kol. Bog dan Wa ra kom ski, miesz ka -
jà cy obec nie w Gdy ni, i wie lu in nym, zdo -
by∏ on ju˝ pew nà po pu lar noÊç w wie lu in -
nych miej scach. Pta ki te sà rów nie˝ ho do wa -
ne w Sta nach  Zjed no czo nych i Ka na -
dzie,  gdzie wy je cha ∏y wraz z miesz kaƒ ca -
mi na szych miej sco wo Êci. 

Po raz pierw szy na szer szym fo rum bia ∏o -
stoc ki „bo cza ty” by∏ po ka za ny z oka zji pre zen -
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Eugeniusz ¸apiƒski.

Micha∏ ¸apiƒski.

Krzysztof ¸apiƒski z orlikiem bia∏ostockim. Boczaty bia∏ostocki odmiany ˝ó∏tej z hodowli F. ¸apiƒskiego.

Franciszek ¸apiƒski.



ta cji ras pol skich na spo tka niu s´ dziów go ∏´ -
bi z Fe de ra cji Eu ro pej skiej w War sza -
wie w dniu 14 wrze Ênia 2007 ro ku.

Mam na dzie j´, ˝e doÊç szyb ko go -
∏àb ten zo sta nie ofi cjal nie uzna ny za no -
wà, choç „sta rà” pol skà ra s´ i licz -
niej, tak jak to si´ dzie je w przy pad ku or li -
ka bia ∏o stoc kie go, ho do wa nà po za Bia ∏o stoc -
czy znà. Jest te go wart.

Fot. St. Roszkowski

Bia∏ostocki tarczowy lotny odmiany niebieskiej
z „m∏ódkami“ z hodowli E. ¸apiƒskiego.

Bia∏ostocki tarczowy lotny odmiany czerwonej
z hodowli M. ¸apiƒskiego.

Portret bia∏ostockiego tarczowego
lotnego – wzorcowa g∏owa.

Boczate odmiany niebieskiej (dobrze widoczny kszta∏t ogona). Hodowca - F. ¸apiƒski.

Prawid∏owy rysunek tarczy to kolorowe lotki drugiego rz´du i skrzyde∏ko. Kolor przeciàgni´ty na lotki pierwszego rz´du jest wadà.



PO CHO DZE NIE
Ra sa pol ska wy ho do wa na oko ∏o 1950 ro ku na te re nie Bia ∏o stoc -
czy zny. W two rze niu tej ra sy naj wi´k szy wk∏ad ma jà ho dow cy
z ¸ap, Wy so kie go Ma zo wiec kie go i oko licz nych miej sco wo Êci.

WRA ̋ E NIE OGÓL NE
Go ∏àb Êred niej wiel ko Êci o wy su ni´ tej i sto sun ko wo sze ro kiej
pier si, skrzy d∏a pod lek ko unie sio nym ogo nem.

WZO RZEC
CE CHY RA SO WO ÊCI
G∏o wa: ma ∏a, g∏ad ka, lek ko wy d∏u ̋ o na, bocz nie sp∏asz czo na,
czo ∏o wy so kie, za okrà glo ne.
Oczy: Êred niej wiel ko Êci, ciem ne.
Brew: wà ska, ko lo ru cie li ste go.
Dziób: doÊç krót ki, Êred niogru by, ja sny. Wo sków ki ma ∏e, bia ∏o
przy pu dro wa ne.
Szy ja: Êred niej d∏u go Êci, pe∏ na, sze ro ko osa dzo na, har mo nij nie
po ∏à czo na z tu ∏o wiem. Pod gar dle do brze wy kro jo ne, za okrà -
glo ne.
PierÊ: sto sun ko wo sze ro ka, za okrà glo na, lek ko unie sio na, wy su -
ni´ ta do przo du.
Ple cy: sze ro kie, pro ste, lek ko opa da jà ce ku ty ∏o wi, z ogo nem
two rzà jed nà li ni´.
Skrzy d∏a: Êred niej d∏u go Êci, nie  wy sta jà  po za ogon, do brze przy -
le ga jà ce do tu ∏o wia, nie do ty ka jà pod ∏o ̋ a i nie krzy ̋ u jà si´. 

Ogon: wy raê nie p∏a ski, Êred niod∏u gi, sto sun ko wo sze ro ki, sk∏a -
da jà cy si´ z 14 do 18 ste ró wek, lek ko unie sio ny ku gó rze.
No gi: Êred niej d∏u go Êci, sko ki nie opie rzo ne, ko lo ru czer wo ne go,
pa zur ki ja sne.
Upie rze nie: ob fi te, do brze przy le ga jà ce do cia ∏a.

KO LOR I RY SU NEK
Tar cze skrzy de∏ sà ko lo ro we, po zo sta ∏e upie rze nie bia ∏e. Do pusz -
czal na jest ko lo ro wa plam ka na czo le w ko lo rze tarcz go ∏´ bia. Ko -
lo ro we sà tyl ko pió ra dru gie go rz´ du i skrzy de∏ ko (alu la). Lot ki
pierw sze go rz´ du w ko lo rze bia ∏ym, po win ny li czyç po 10 ste ró -
wek na obu stro nach skrzy de∏. Nie do pusz czal ne sà bia ∏e pió ra na
ko lo ro wych tar czach oraz ko lo ro we pió ra na bia ∏ym tle po za wy -
mie nio ny mi miej sca mi.
Du ̋ e b∏´ dy
Du ̋ a, moc no wy d∏u ̋ o na g∏o wa, ni skie czo ∏o, oczy in ne ni˝ ciem -
ne, sze ro ka  – ró ̋ o wa brew, wy so ka po sta wa, wà ska i ni sko no -
szo na pierÊ oraz skrzy d∏a no szo ne na ogo nie. Wà ski lub dasz ko -
wa ty ogon, moc ne za cià gi ko lo ro wych piór na tle bia ∏e go upie rze -
nia, brak ko lo ru na skrzy de∏ ku.
Uwa gi do oce ny
Po sta wa, ry su nek, skrzy d∏a, ogon, no gi, bar wa upie rze nia, na t´ ̋ e -
nie bar wy, g∏o wa, oczy, brew, dziób, kon dy cja i opie ka ho dow la na.
Gru pa IX  – Lot ne.
Ob ràcz ka nu mer 7.

Wzo rzec opra co wa∏ Ja nusz Mar chel ski 
– Bia ∏o stoc ki Zwià zek Ho dow ców Go ∏´ bi Ra so wych

i Dro biu Ozdob ne go Bia ∏y stok, 09.06.2008

PRO JEKT WZOR CA
Bia ∏o stoc ki tar czo wy lot ny


