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Saksoƒski tarczowy
– per∏a w saksoƒskiej „koronie”

Kto lu bi go ∏´ bie spo koj ne, da jà -
ce si´ ∏a two ob ∏a ska wiç, pi´k -
nie zbu do wa ne i ko lo ro -
we, niech ho du je sak soƒ skie tar -
czo we.

Karol Jasienica

Saksoƒski tarczowy czarny z bia∏ymi pasami. Fot. K. Jasienica
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Go ∏´ bie barw ne, o ko lo ro wych tar -
czach, cie szà si´ po wo dze -
niem wÊród wie lu ho dow ców. Zna -

ne by ∏y w Eu ro pie ju˝ w XV wie ku. Nie za -
wsze sà to go ∏´ bie obec nie na le ̋ à -
ce do 5. gru py (barw ne). Wie le me wek po -
sia da ko lo ro we pió ra po kry wo we na skrzy -
d∏ach. Na Âlà sku wy ho do wa ny zo sta∏ go -
∏àb z ko lo ro wy mi tar cza mi o po kro ju go ∏´ -
bia pocz to we go daw ne go ty pu, na le ̋ à cy dzi -
siaj do 1. gru py (ufor mo wa ne). Na ca -
∏ym Êwie cie ho do wa ne sà tzw. de kle (z nie -
miec kie go Dec kel – po kryw ka). W po ∏u dnio -
wych Niem czech spo ty ka my go ∏´ bie z ko lo -
ro wy mi tar cza mi i ko ron kà (po ∏u dnio wo nie -
miec ki tar czo wy). We Fran ko nii oraz Tu ryn -
gii ho do wa ne sà tar czo we bez ja kich kol -
wiek ozdób na g∏o wie (fran koƒ ski tar czo -
wy, tu ryƒ ski tar czo wy). W oko li cy Thur -
gau w Szwaj ca rii ho do wa ny jest tar czo -
wy z czub kiem, w Lu cer nie zaÊ z czub -
kiem, krót ki mi ∏ap cia mi i sto sun ko wo krót -
kim i gru bym dzio bem. Sak soƒ czy cy te˝ ma -
jà swo je go go ∏´ bia tar czo we go, któ -
ry – jak wszyst kie go ∏´ bie sak soƒ skie – obo -
wiàz ko wo mu si mieç sil nie roz wi ni´ te ∏ap -
cie. Tar czo we, na le ̋ à ce do gru py 5. (barw -
ne), ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà pod wie lo -
ma wzgl´ da mi, g∏ów nie bu do wà. Ma jà jed -
nak jed nà ce ch´ wspól nà, a mia no wi cie ko lo -
ro we pió ra na tar czach skrzy de∏. 

Sak soƒ skie go ∏´ bie tar czo we ho do wa -
ne sà ju˝ po nad dwie Êcie lat. Pierw -
sze ich opi sy po cho dzà z po czàt ku XIX wie -
ku. Naj pierw wy ho do wa ne zo sta ∏y w sak -
soƒ skich Ru da wach tar czo we bez ja kich kol -
wiek oz-dób na g∏o wie. Miesz kaƒ cy Gór -
nych ¸u ̋ yc do da li g∏ad ko g∏o wym ko ron -
k´, a w oko li cach Mi Êni, w Niem czech, wy -
ho do wa no dwu czu be. 

Bu do wa
Sak soƒ ski tar czo wy to sil ny, o sto sun ko -

wo ni skiej po sta wie, go ∏àb ty pu po lne go. Ple -
cy sak soƒ skie go tar czo we go po win -
ny byç sze ro kie, szcze gól nie w ra mio -
nach, lek ko opa da jà ce. Âred niej d∏u go Êci szy -
ja, po sze rza jà ca si´ ku kor pu so wi, sze ro -
ka pierÊ, do brze za okrà glo na, nie co wy su ni´ -
ta do przo du i do brze roz wi ni´ te upie rze -
nie spra wia jà wra ̋ e nie, ˝e ma my do czy nie -
nia z go ∏´ biem moc nym, wr´cz ma syw -
nym. T́  cha rak te ry stycz nà ce ch´ bu do -
wy pod kre Êla jà nie zbyt wy so kie no gi, d∏u -
gie i g´ ste ∏ap cie oraz bo ga te upie rze -
nie ud. Go ∏´ bie o wy so kich no gach, wà -

skich ple cach i cien kiej szyi nie na da -
jà si´ do dal szej ho dow li. S∏a bà bu do w´ cia -
∏a, za krót kie lub za d∏u gie, nie pro por cjo nal -
ne do kor pu su al bo moc no uszko dzo ne ∏ap -
cie za li cza si´ do du ̋ ych wad. 

Przy wy bo rze go ∏´ bi do ho dow li na le -
˝y zwró ciç uwa g´ na g∏o w´, któ ra po win -
na byç do brze za okrà glo na, szcze gól -
nie u g∏ad ko g∏o wych. U po zo sta -
∏ych zaÊ – a wi´c tych z ko ron kà, a tak -

˝e z ko ron kà i goê dzi kiem – za okrà glo -
na, ale nie co po d∏u˝ na. U od mia ny ko ro nia -
stej ko ron ka jest wol no sto jà ca, nie przy le -
ga jà ca do g∏o wy, do syç wy so ko osa dzo -
na, sze ro ka, bo ga ta w pió ra, g´ sta i za koƒ -
czo na ro ze ta mi. Od mia na dwu czu -
ba oprócz ko ron ki po sia da du ̋ y goê -
dzik. Pod czas swo bod nej po zy przed -
nia cz´Êç g∏o wy jest lek ko po chy lo na ku do -
∏o wi. Du ̋ y mi b∏´ da mi sà: nie rów na ko ron -
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ka, brak ro zet i goê dzik za s∏a nia jà -
cy oczy lub bar dzo ma ∏y i skró co -
ny. Do wad za li cza si´ tak ̋ e dziób po kry -
ty ró˝ nej wiel ko Êci plama mi. 

Na bia ∏ym tle wy raê nie wi docz ne sà ciem -
no brà zo we oczy, oto czo ne wà skà brwià ko -
lo ru cie li ste go. Do pusz cza si´ czer wo -
nà brew, któ ra nie jest wa dà. Dziób tak -
˝e jest cie li ste go ko lo ru oraz, jak u wszyst -
kich sak soƒ skich go ∏´ bi barw nych, Êred -
niej d∏u go Êci. Har mo nij nà bu do w´ pod kre -
Êla do brze wy kro jo ne pod gar dle. 

Skrzy d∏a u sak soƒ skie go tar czo we go po -
win ny byç moc ne, sto sun ko wo d∏u gie, a pió -
ra sze ro kie, nie mo gà wy sta waç za
ogon; ogon tak ̋ e d∏u gi, zwar ty i no szo -
ny pra wie po zio mo. Lot ki nie mo gà si´ -
gaç koƒ ca ogo na, ani byç od nie go d∏u˝ sze. 

Ry su nek i ko lo ry
Jak u wszyst kich go ∏´ bi tar czo wych, rów -

nie˝ u sak soƒ skich tar czo wych ko lo ro -
we sà je dy nie pió ra po kry wo we na skrzy -
d∏ach. Po zo sta ∏e upie rze nie jest Ênie˝ no bia -
∏e. Wa˝ ne jest, aby tak ̋ e pió ra kciu -
ka (skrzy de∏ ko) by ∏y ko lo ro we. Za rów -
no pió ra po kry wo we, jak i pod skrzy d∏a -
mi po win ny byç te go sa me go ko lo ru. Wy -
ma ga ne jest od 8 do 10 lo tek bia -
∏ych. Mniej lub wi´ cej lo tek bia ∏ych po wo du -
je, ˝e tar cze nie sà owal ne lub kszta∏ tu ja -
ja. Ko lo ro we pió ra na udach, ple cach i pier -
siach uwa ̋ a si´ za wa d´. 

Sak soƒ skie tar czo we wy st´ pu jà w na st´ -
pu jà cych ko lo rach: czar nym, czer wo -
nym, ˝ó∏ tym, nie bie skim i nie bie sko p∏o -
wym. Wszyst kie po win ny mieç bia ∏e pa -
sy. Mo gà te˝ byç bia ∏o ∏u sko wa ne. U nie bie -
skich i nie bie sko p∏o wych bia ∏e pa sy sà czar -
no obrze ̋ o ne od stro ny ogo na. Zna -
ne sà tak ̋ e nie bie skie oraz nie bie sko p∏o -
we z ciem ny mi, wr´cz czar ny mi, pa sa -
mi, a tak ̋ e bez pa sów oraz gro cho we nie -
bie skie i gro cho we nie bie sko p∏o we. Ma -
my wi´c do czy nie nia z szes na sto ma od mia -
na mi barw ny mi. Je Êli weê mie my pod uwa -
g´, ˝e sak soƒ skie tar czo we sà g∏ad ko g∏o -
we, z ko ron kà oraz z ko ron kà i goêdzi -
kiem, to wy st´ pu je – jak do tàd – czter dzie -
Êci osiem od mian. Nie zda rza si´ jed -
nak, aby na jed nej wy sta wie zo ba -
czyç wszyst kie te od mia ny. 

Ko lor czar ny, czer wo ny i ˝ó∏ ty po wi -
nien byç czy sty oraz lÊnià cy; nie bie ski zaÊ ja -
sny i rów no mier ny. Bia ∏e pa sy na ko lo ro -
wych tar czach rów nie˝ ma jà byç czy -

ste, mo˝ li wie wà skie, bez za ∏a maƒ, bie gnà -
ce przez ca ∏e skrzy d∏o, mo˝ li wie rów no le -
gle. Do ty czy to rów nie˝ pa sów czar -
nych u nie bie skich i nie bie sko p∏o wych. Wy -
ma ga si´, aby ∏usk o wanie by ∏o rów no mier -
nie roz ∏o ̋ o ne, w kszta∏ cie trój kà ta. Je -
Êli u czer wo nych i ˝ó∏ tych bia ∏e pa sy sà czy -
ste, to lot ki dru gie go rz´ du na koƒ cach mo -
gà mieç de li kat ne lu stra. A wi´c ma to -
we lub nie czy ste ko lo ry, rdza we i z czar ny -
mi punk ta mi bia ∏e pa sy oraz ∏u ski, za sze ro -
kie i prze rwa ne pa sy, a tak ̋ e po ka zu jà -
cy si´ trze ci pas, bia ∏e pió ra mi´ dzy ko lo ro -
wy mi lot ka mi, za ma ∏o lub za du ̋ o bia -
∏ych lo tek, wi´ cej ni˝ dwa bia ∏e pió ra kciu -
ka, ko lo ro we bo ki, uda lub ple cy za li -
cza si´ do b∏´ dów. 

Uwa gi ho dow la ne
Z po wy˝ sze go wy ni ka, ̋ e ho dow la sak soƒ -

skich tar czo wych nie na le ̋ y do ∏a twych. Cho -
cia˝ sak soƒ skie tar czo we tro skli wie wy cho -
wu jà swo je m∏o de i od jed nej pa ry w cià -
gu ro ku uzy skaç mo˝ na kil ka sztuk, to jed -
nak wÊród po tom stwa trud no zna leêç go ∏´ -
bie, któ re w pe∏ ni od po wia da ∏y by wy mo -
gom wzor ca. To ozna cza, ˝e spo -
Êród doÊç du ̋ ej staw ki m∏o dych go ∏´ bi da -
ne go rocz ni ka nie wie le na da je si´ do po ka -
za nia na wy sta wie. Nie na le ̋ y zbyt po chop -
nie po zby waç si´ jed nak go ∏´ bi, któ re ma -
jà wa dy w ry sun ku. Nie jed no krot nie po ro -
dzi cach z wa dli wy mi pa sa mi ho dow ca otrzy -
mu je doÊç spo rà gro mad k´ m∏o dych go ∏´ -
bi, któ re wad w ry sun ku pa sów nie po sia da -
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Saksoƒski tarczowy ˝ó∏ty z pasami. Fot. Marek Uglorz



jà i od wrot nie, nie za wsze go ∏´ bie jak „ma -
lo wa ne” da jà po tom stwo moc no przy po mi -
na jà ce ro dzi ców. Nie na le ̋ y te˝ zbyt po -
chop nie wy zby waç si´ go ∏´ bi, któ re ma -
jà tzw. spodnie, a wi´c ko lo ro we pió -
ra na udach. 

Od cza su, kie dy tu ryƒ skie tar czo we wy -
st´ pu jà w bar dzo du ̋ ej ga mie ko lo rów, wie -
lu ho dow ców wo li trzy maç tu ryƒ -
skie, a nie sak soƒ skie tar czo we. War to jed -
nak, nie za le˝ nie od trud no Êci w ho dow li go -
∏´ bi sak soƒ skich, po Êwi´ ciç si´ ho dow li sak -
soƒ skich tar czo wych. Na nie miec kich wy -
sta wach za wsze du ̋ o zwie dza jà cych mo˝ -
na za uwa ̋ yç przy klat kach z ty mi pta ka -
mi. W Pol sce go ∏´ bi tych pra wie si´ nie spo -
ty ka. I jest to doÊç dziw na sy tu acja, prze -
cie˝ Po la cy lu bià go ∏´ bie o ko lo ro wych pió -
rach na tar czach skrzy de∏. Ma jà swo jà mew -
k´ tar czo wà i Êlà skie go tar czo we go.

M∏o dym sak soƒ skim tar czo wym na k∏a da -
my ob ràcz ki nr 11. Saksoƒski tarczowy ∏uskowany. Fot. Marek Uglorz
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