
Fran koƒ ski tur kot

Ka rol Ja sie ni ca

W po pu la cji go ∏´ bi do mo wych na prze strze ni wie ków do sz∏o do licz nych mu ta -
cji nie tyl ko w ob r´ bie bu do wy i upie rze nia, ale tak ̋ e g∏o su wy da wa ne go przez te pta -
ki. Âwia dec twem te go sà go ∏´ bie za li cza ne do gru py 6 (tur ko ty).

Turkot niebieski bez pasów.
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WWpol skim zbio rze wzor ców w gru -
pie 6 (tur ko ty) znaj du jà si´ wzor ce na -
st´ pu jà cych go ∏´ bi: tur kot al ten bur -

ski, arab ski, bern bur ski, bu char ski, drez deƒ -
ski, fran koƒ ski, harz bur ski, nie miec ki dwu -
czu by, nie miec ki jed no czu by, nie miec ki z roz -
wi dlo nym ogo nem, szmel neƒ ski, vok tlandz -
ki. Zna ne sà te˝ in ne tur ko ty. Na przy k∏ad na -
si po ∏u dnio wi sà sie dzi, Cze si, po sia da jà pi´k -
ne go tur ko ta dwu czu be go wy st´ pu jà ce -
go w licz nych od mia nach barw nych, któ -
ry ch´t nie wy da je tur ko czà cy g∏os. Ro sja -
nie tak ̋ e ma jà swo je go tur ko ta – mo -
˝e mniej pi´k ne go od in nych – ale rów -
nie˝ bar dzo ˝y wot ne go i ak tyw ne go. 

Go ∏´ bie wy da jà ce cha rak te ry stycz -
ny g∏os, zwa ne tur ko ta mi, zna ne by -
∏y ju˝ od bar dzo daw na. W XVI wie ku Abul -
fa zal, pre mier Ak ba ra (1556–1605), w∏ad -
cy In dii, opi su jàc ko niec pa no wa nia swo je -
go mo co daw cy, wspo mnia∏ tak ̋ e o ra -
sach go ∏´ bi ho do wa nych na je go dwo -
rze. WÊród nich opi sa ny zo sta∏ go ∏àb zwa -
ny bo ghah, któ ry – jak wy ni ka z opi -
su – by∏ tur ko tem. 

W Bu cha rze, za nim miesz kaƒ cy te go mia -
sta i oko lic przy j´ li is lam, zna ny by∏ tur -
kot, któ re go po cho dze nie jest nie ja sne. Nie -
któ re êró d∏a po da jà, ˝e tur ko ty do tar -
∏y tam ju˝ w Sta ro ̋ yt no Êci, a przy -
wieêç je mie li Izra eli ci, któ rzy w 587 ro -
ku przed Chr., po zdo by ciu Je ro zo li -
my przez Ne bu kad ne za ra, kró la ba bi loƒ skie -
go, opu Êci li swo jà oj czy zn´ i uda li si´ na wy -
gna nie. Dzi siaj w wie lu kra jach ho do wa -
ny jest tur kot bu char ski, jed nak ̋ e nie wia do -
mo, jak bar dzo ró˝ ni si´ on od tur ko -
tów przy wie zio nych nie gdyÊ ze sta ro ̋ yt ne -
go Izra ela, bo brak jest ma te rial nych do wo -
dów na ten ust ny prze kaz. 

Tur ko ty sà wi´c bar dzo sta rà ra sà go ∏´ -
bi, któ ra sze ro ko zna na by ∏a w Azji (od Pa le -
sty ny, przez Per sj´, In die a˝ po wschod nie ru -
bie ̋ e tzw. szla ku je dwab ne go). Sta re êró -
d∏a po da jà, ˝e tur ko ty w Eu ro pie by ∏y zna -
ne ju˝ w XVI wie ku. Przy wie zio ne zo sta -
∏y tu praw do po dob nie z Ro sji. Nie wia do -
mo jed nak jak si´ do sta ∏y ze Wscho du na Za -
chód. Po la cy nie po sia da jà ˝ad nej ra sy na le ̋ à -
cej do gru py tur ko tów. Wàt pli -
we wi´c jest, ˝e to na si ho dow cy po Êred ni -
czy li w „emi gra cji” ro syj skich tur ko -
tów na Za chód. Zna ne sà jed nak w Eu ro -
pie tur ko ty cze skie, któ rych bu do -
wa jest czymÊ po Êred nim mi´ dzy tur ko ta -
mi ro syj ski mi a np. dwu czu by mi tur ko ta -

mi nie miec ki mi. Nie wia do mo jed -
nak, ile jest obec nie krwi tur ko tów bu char -
skich w jed nych i w dru gich. 

Fran koƒ ski tur kot po cho dzi – jak wska zu -
je na zwa – z Fran ko nii, a wi´c ze Êrod ko -
wych Nie miec. Po wsta∏ na po czàt ku XX wie -
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Bia∏y turkot. Wyraênie widaç podzia∏ mi´dzy piórami koronki a szyi.

Bia∏y turkot (1.0) ogrzewajàcy piskl´ta.

G∏owa bia∏ego turkota (0.1). Wyraênie widoczna szeroka i wype∏niona koronka oraz bogaty goêdzik.



ku w Gór nej Fran ko nii i gra ni czà -
cych z nià wschod nich re gio nach Tu ryn -
gii. Jest to oj czy zna wie lu go ∏´ bi barw -
nych (gru pa 5) i jak si´ prze ko na my, za mi ∏o -
wa nie miesz kaƒ ców Tu ryn gii i Fran ko -
nii do ko lo ro wych go ∏´ bi ma tak ̋ e swo je od -
bi cie w ró˝ no rod no Êci od mian barw -
nych wÊród po pu la cji fran koƒ skich tur ko tów. 

Pierw szy wzo rzec fran koƒ skich tur ko -
tów zo sta∏ za twier dzo ny w 1926 ro ku, a je -
go pol skà wer sj´ przy j´ to w bie ̋ à cym ro -
ku. Je Êli po rów na my ze so bà zdj´ cia 
tur ko tów fran koƒ skich sprzed lat sie dem dzie -
sià tych XX wie ku z go ∏´ bia mi wy sta wia ny -
mi obec nie na nie miec kich wy sta wach, to ∏a -
two za uwa ̋ y my, ˝e mi ∏o Êni cy tej pi´k nej ra -
sy po czy ni li wiel kie po st´ py w ho dow li swo -
ich pu pi li i wy raê nie utrwa li li ce chy, dzi´ ki któ -
rym fran koƒ skie tur ko ty ró˝ nià si´ od po zo -
sta ∏ych tur ko tów. Ró˝ ni ce wi daç szcze gól -
nie w bu do wie g∏o wy oraz kszta∏ cie ko ron -
ki i goê dzi ka na g∏o wie. W ostat nim cza -
sie znacz nie te˝ zwi´k szy ∏a si´ licz ba mi ∏o Êni -
ków tur ko tów fran koƒ skich. 

Bu do wa
Fran koƒ skie tur ko ty sà go ∏´ bia mi o moc -

nej, ni skiej po sta wie, lek ko opa da jà cym tu ∏o -
wiu, za wsze g∏ad kich no gach i z g´ sto upie -
rzo nà ko ron kà i goê dzi kiem.

Je Êli ho dow cy fran koƒ skich tur ko tów pod -
czas uszla chet nie nia pier wot nej for my sku pi -
li si´ g∏ów nie (cho cia˝ nie tyl ko) na bu do -
wie g∏o wy, to na le ̋ y za raz na wst´ pie po wie -
dzieç, ˝e do ko nu jàc wy bo ru go ∏´ bi do ho -
dow li, trze ba bacz nie przyj rzeç si´ bu do -
wie g∏o wy se lek cjo no wa nych pta ków. G∏o -
wa po win na byç sze ro ka i p∏a ska, ze sto sun -
ko wo p∏a skim czo ∏em (wa dà jest wà ska i wy -
skle pio na g∏o wa), g´ sto i bo ga to upie rzo -
nà ko ron kà, któ ra po win na byç bar dzo sze ro -
ka, bez lu ki i ro zet po bo kach, po sta wio -
na na sztorc. Pió ra w przed niej cz´ Êci ko ron -

ki utrzy my wa ne sà w pio nie przez pió -
ra na cie mie niu, któ re tak ̋ e wy pe∏ nia jà ko -
ron k´. Wa dà jest tzw. ko ron ka mu szel ko -
wa. Pió ra w tyl nej cz´ Êci ko ron ki skie ro wa -
ne sà wy raê nie ku gó rze, tak, ˝e po mi´ -
dzy pió ra mi szyi, skie ro wa ny mi ku do ∏o -
wi, a ko ron kà wy raê nie do strze gal na jest gra -
ni ca w po sta ci row ka osa dzo ne go wy so -
ko, tu˝ za g∏o wà, w miej scu, gdzie roz po czy -
na si´ szy ja. G∏o w´ fran koƒ skich tur ko -
tów zdo bi tak ̋ e goê dzik o owal nym kszta∏ -
cie (bli ski ko ∏u), bo ga ty w pió ra, zwar ty mo˝ -
li wie ze wszyst kich stron, opa da jà cy z przo -
du na dziób, za kry wa jà cy do brze wo sków -
ki. Wy ma ga ne sà pod goê dzi kiem ma ∏e pió -
ra, któ re go pod no szà, w ce lu unik ni´ -
cia tzw. zwi sa jà ce go goê dzi ka za kry wa jà ce -
go oczy. 

Wzo rzec wy ma ga, aby oczy by ∏y ciem -
ne lub po ma raƒ czo we. Ciem ne po win -
ny byç u go ∏´ bi bia ∏ych, ˝ó∏ tych gro cho -
wych, ser ca tych i sio d∏a tych, u po zo sta -
∏ych – po ma raƒ czo we. De li kat ne i wà -
skie brwi – w za le˝ no Êci od ko lo ru g∏o -
wy – po win ny byç ja sne lub ciem ne (od sza -
rych a˝ do ciem no sza rych). Âred niej d∏u go -
Êci dziób mo ̋ e byç ja sny (u bia ∏ych, ser ca -
tych, sio d∏a tych i o bar dzo ja snym upie rze -
niu, np. ˝ó∏ tych), ro go wy (u m∏y na rzy, skow -
ron ko wa tych, nie bie sko p∏o wych i gro cho -
wych nie bie sko p∏o wych), ciem ny (u ciem -
no upie rzo nych) i czar ny (u czar -
nych). Od wy ma gaƒ tych sà jed nak pew -
ne drob ne od st´p stwa. I tak: u ciem no upie -
rzo nych, ser ca tych i sio d∏a tych do pusz -
cza si´ ciem no za bar wio nà dol nà cz´Êç dzio -
ba. U czer wo nych zaÊ nie jest wa -
dà dziób z de li kat nym na lo tem. 

Cho cia˝ wy ma ga si´, by fran koƒ skie tur ko -
ty by ∏y sil ne, o zde cy do wa nie moc nej bu do -
wie i o sto sun ko wo ni skich no gach, to jed -
nak po win ny byç har mo nij nie zbu do wa -
ne. Wszel kie go ro dza ju zde cy do wa ne zw´ ̋ e -

nia nie tyl ko psu jà za sad ni cze li nie kor pu -
su, lecz sà tak ̋ e wy so ko ka ra ne przez s´ -
dziów oce nia jà cych go ∏´ bie na wy sta wach. 

Krót ka i na ca ∏ej d∏u go Êci sil na, sze ro ka szy -
ja ∏à czy si´ z sze ro kà i nie co wy su ni´ -
tà do przo du pier sià. Ce cha ta spra -
wia, ˝e cho cia˝ fran koƒ skie tur ko ty sto -
jà na ni skich no gach, to jed nak spra wia jà wra -
˝e nie, ˝e po ru sza jà si´ ele ganc ko i sà dum -
ne. Moc nej bu do wie przed niej cz´ Êci kor pu -
su od po wia da jà sze ro kie oraz moc ne skrzy -
d∏a spo czy wa jà ce na ogo nie. Du ̋ ym b∏´ -
dem jest wi´c d∏u gi kor pus oraz d∏u ga i cien -
ka szy ja.

Zwró ciç na le ̋ y uwa g´ na upie rze nie, któ -
re po win no byç bar dzo do brze roz wi ni´ -
te, przy le ga jà ce, jed nak ̋ e Êred nio spr´ ̋ y -
ste. Dzi´ ki te mu fran koƒ skie tur ko ty wy da -
jà si´ byç go ∏´ bia mi sto sun ko wo du ̋ y mi. Bia -
∏e tur ko ty mo gà si´ na wet ko ja rzyç z m∏o dy -
mi, pu cha ty mi mi sia mi po lar ny mi. Du ̋ y -
mi wa da mi w upie rze niu sà: wà skie lot -
ki w kszta∏ cie sza bli, wà ska, krzy wa, z bra ka -
mi oraz za g∏´ bo ko osa dzo na ko ron ka, wy raê -
nie do strze gal ne ro ze ty, a tak ̋ e zwi sa jà cy goê -
dzik ogra ni cza jà cy po le wi dze nia, upie rzo -
ne no gi oraz rzad kie pió ra w ko ron ce, na pier -
si i ple cach.

Ry su nek i ko lo ry
O atrak cyj no Êci fran koƒ skich tur ko tów de -

cy du je nie tyl ko pi´k na bu do wa, ale rów -
nie˝ uroz ma ico ny ry su nek i bo gac two ko lo -
rów. Mo gà byç one jed no barw ne lub o zró˝ -
ni co wa nym ry sun ku. Do tych czas wzo -
rzec do pusz cza u jed no barw nych ko lor bia -
∏y, czar ny, czer wo ny, gro cho wy czer wo no -
p∏o wy, ˝ó∏ ty, gro cho wy ˝ó∏ ty, ˝ó∏ to p∏o -
wy, gro cho wy ˝ó∏ to p∏o wy, nie bie -
ski bez lub z czar ny mi pa sa mi, gro cho wy nie -
bie ski, nie bie sko p∏o wy bez lub z ciem ny -
mi pa sa mi, nie bie ski szy mel z czar ny mi pa sa -
mi, czer wo no p∏o wy, gro cho wy nie bie sko p∏o -
wy, ja sny (m∏y narz) bez lub z ciem ny mi pa sa -
mi oraz skow ron ko wa ty. 

Cho cia˝ u tur ko tów ja koÊç ko lo ru nie od -
gry wa ta kiej ro li jak u go ∏´ bi barw -
nych, to jed nak w za kre sie ko lo ru sta wia -
ne sà im du ̋ e wy ma ga nia. Ko lor czar ny, czer -
wo ny i ˝ó∏ ty po wi nien byç na sy co ny, czy -
sty, bez rdza we go na lo tu u nie bie skich, nie -
bie sko p∏o wych oraz ja snych (m∏y na rzy). Nie -
rów no mier nie roz ∏o ̋ o ny ko lor jest b∏´ -
dem. U pa sia stych wy ma ga si´, aby pa sy by -
∏y czy ste, nie za sze ro kie, po nad to bie gnà -
ce nie za bli sko sie bie. Jak u wszyst kich go ∏´ -
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bi gro cho wych i skow ron ko wa tych, tak -
˝e u fran koƒ skich tur ko tów ry su nek na skrzy -
d∏ach po wi nien byç wy raê ny i rów no mier -
nie roz ∏o ̋ o ny. Jest oczy wi ste, ˝e fran koƒ -
skie tur ko ty ja sne i skow ron ko wa te po win -
ny mieç pier si w ko lo rze ochry, jak u no rym -
ber skich skow ron ków. Ko lor ten na cho -
dzi na g∏o w´ i pier si, jed nak ̋ e jak do -
tàd nie zo sta ∏a jesz cze osià gni´ ta per fek cja, ja -
ka wy st´ pu je u no rym ber skich skow ron -
ków. Bacz nà uwa g´ na le ̋ y zwra caç na ko -
lor upie rze nia gro cho wych ˝ó∏ tych, u któ -
rych szy ja, pier si oraz pa sy na skrzy d∏ach mu -
szà byç zde cy do wa nie ˝ó∏ te i lÊnià ce. U sa -
mic do pusz czal ny jest nie co sza ry na -
lot na pier siach. Wy st´ pu jà ca na g∏o -
wie biel de li kat nie na cho dzi na szy j´. Upie -
rze nie na tar czach skrzy de∏, brzu chu, ple -
cach i ogo nie jest ko lo ru ko Êci s∏o nio wej. 

U ty gry so wa tych ko lo ro we sà lot ki pierw -
sze go rz´ du, ogon i pierÊ, zaÊ po zo sta ∏e upie -
rze nie jest re gu lar nie ko lo ro we i bia ∏e. Sro ka -
te po win ny mieç na bia ∏ym tle rów no mier -
nie roz ∏o ̋ o ny ry su nek. Lot ki i ogon mo -
gà byç bia ∏e. Go ∏´ bie, któ re ma jà tyl ko po je -
dyn cze bia ∏e lub ko lo ro we pió ra, na le ̋ y za li -
czyç do ty gry so wa tych.

Atrak cyj nie pre zen tu jà si´ bia ∏o g∏o we, któ -
re – jak na zwa wska zu je – ma jà bia ∏e pió -
ra na g∏o wie, prze ni ka jà ce pod sta wo we upie -
rze nie, i tzw. bia ∏à ró ̋ ´ na skrzy d∏ach w oko -
li cy ra mie nia. Wy st´ pu jà w ko lo rze czar -
nym, czer wo nym i ˝ó∏ tym. Zna ne sà tak -
˝e bia ∏o g∏o we ty gry so wa te oraz czar ne, czer -
wo ne, ˝ó∏ te i nie bie skie sro ka te.

Nie bra ku je tak ̋ e wÊród tur ko tów fran -
koƒ skich bia ∏o tar czo wych, któ re wy st´ pu -
jà je dy nie w czar nym, czer wo nym i ˝ó∏ -
tym ko lo rze. U bia ∏o tar czo wych ple -
cy nie mo gà byç ca ∏e bia ∏e, ale ca∏ ko wi cie bia -
∏e sà tar cze skrzy de∏ po czàw szy od trze -
cich lo tek dru gie go rz´ du. Po zo sta ∏e upie rze -
nie jest ko lo ro we. U go ∏´ bi m∏o dych do pusz -
cza si´ nie co ko lo ro wych piór w tar czy skrzy -
d∏a. Opie rza jà ce si´ pi skl´ ta sà ca ∏e ko lo ro -
we. Z bie giem cza su b´ dà mia ∏y tar cze skrzy -
de∏ ca∏ ko wi cie bia ∏e.

U fran koƒ skich tur ko tów sio d∏a tych ko lo -
ro we sà: ko ron ka, tyl na cz´Êç szyi, ra mio -
na, pierÊ, ogon oraz po licz ki po ni -
˝ej oczu, bia ∏a zaÊ jest g∏o wa, przed -
nia cz´Êç szyi, skrzy d∏a, dol na cz´Êç pier -
si i ple cy. U sio d∏a tych z ko lo ro wy mi tar cza -
mi barw ne sà tar cze skrzy de∏, na to -

miast od 8 do 14 lo tek jest bia ∏ych. Po zo sta -
∏e upie rze nie jest iden tycz ne z sio d∏a ty -
mi. Sio d∏a te oraz sio d∏a te z ko lo ro wy mi tar -
cza mi ho do wa ne sà w ko lo rze czar nym, nie -
bie skim, czer wo nym, ˝ó∏ tym. Bar dzo rzad -
ko wy st´ pu jà gro cho we nie bie skie, ja -
sne (m∏y narz) oraz gro cho we nie bie sko p∏o -
we. 

Fran koƒ skie tur ko ty sio d∏a te nie zo sta -
∏y jesz cze do sta tecz nie do pra co wa ne, dla te -
go wzo rzec po zwa la na ∏a god niej szà oce -
n´. I tak: do pusz cza si´ bia ∏e pió ra ∏ok -
cia u sio d∏a tych z ko lo ro wy mi skrzy d∏a -
mi; bia ∏e pió ra po kry wo we ogo na i klin. Na -
le ̋ y jed nak dà ̋ yç do te go, aby tak ̋ e te pió -
ra by ∏y ko lo ro we. 

Ka˝ de od st´p stwo od ry sun ku i ko lo -
ru uwa ̋ a ne jest za du ̋ à wa d´. 

Co war to wie dzieç
Ho dow la fran koƒ skich tur ko tów da -

je ich w∏a Êci cie lom du ̋ o sa tys fak cji. Ch´t -
nie wy da jà one w∏a Êci wy dla tur ko -
tów g∏os. Przy jem nà „mu zy -
kà” dla ucha sà od g∏o sy gro mad ki tur ko czà -
cych sam ców. Fran koƒ skie tur ko ty sà ra -
czej spo koj ne i wza jem nie si´ to le ru jà. Ro dzi -
ce sà tro skli wy mi opie ku na mi swo je go po -
tom stwa. Cz´ sto mo˝ na te˝ za ob ser wo -
waç jak sa miec – sto jàc obok gniaz da – to wa -
rzy szy swo jej part ner ce w cza sie wy sia dy wa -
nia nie zbyt du ̋ ych jaj. 

Po nie wa˝ upie rze nie tur ko tów fran koƒ -
skich po win no byç bo ga te i mi´k kie w do ty -
ku, na le ̋ y dbaç o to, by nie by ∏o za bru dzo -
ne, a przede wszyst kim, ˝e by pió ra nie by -
∏y zle pio ne. Aby upie rze nie by ∏o lÊnià ce i pió -
ra si´ nie ∏a ma ∏y, trze ba go ∏´ biom do star -
czyç ró˝ no rod ne go ziar na, uni ka -
jàc przy tym du ̋ ej za war to Êci bia∏ ka w po kar -
mie, a je Êli po karm jest zbyt bo ga ty w bia∏ -
ko, to na le ̋ y pa mi´ taç o tym, ˝e pta ki mu -
szà wów czas otrzy maç nie co wy˝ szà daw -
k´ wi ta mi ny A. 

Cho cia˝ wy ma ga si´, aby sil ny i bo ga -
ty w pió ra goê dzik nie za kry wa∏ oczu, to jed -
nak nie jest mo˝ li we, aby fran koƒ skie tur ko -
ty wi dzia ∏y wszyst ko, co si´ dzie je po nad ni -
mi. Z tej te˝ przy czy ny sà ∏a twà zdo by -
czà dla ja strz´ bi i so ko ∏ów, wi´c pre fe ro wa -
na jest dla nich ho dow la w wo lie rze. Z ta kà
sy tu acjà ma my do czy nie nia u wszyst kich
dwu czu bych tur ko tów. 

Fran koƒ skim tur ko tom na k∏a da my ob ràcz -
k´ nr 8.
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