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Go∏´bie

KUMURU
Êmiejàcy si´ go∏àb
Ry szard Su ski

Uni ka to wa ra sa go ∏´ bi, któ -
re praw do po dob nie po cho -
dzà z Tur cji. Nie ste ty ma my
nie wie le in for ma cji do ty czà -
cych tej ra sy. Po raz pierw -
szy uka za ∏y si´ w Eu ro -
pie u ho dow cy w Niem -
czech. Ho do wa ne tam by -
∏y przez d∏u˝ szy czas,
ale bez wi´k szych re zul ta -
tów, po nie wa˝ wcià˝ bra ko -
wa ∏o ob cej krwi i w koƒ cu ho -
dow la upa d∏a. Ostat -
nie trzy pa ry zo sta ∏y za ku pio -
ne przez ho dow c´ z Izra -
ela i by ∏y po ka za -
ne po raz pierw szy na wy sta -
wie Klu bu Ho dow ców Go ∏´ -
bi Ras Nie miec kich w ¸o -
dzi w 2004 ro ku ja ko ra sa go -
Êcin na, pod na zwà „Êmiesz ka”.



JJed nà z par otrzy ma ∏em ja, a dwie po zo sta -
∏e po le cia ∏y na Bli ski Wschód. Swo jà pa -
r´ po ka zy wa ∏em przez trzy la ta na ró˝ -

nych wy sta wach w kra ju i li czy -
∏em na to, ˝e mo ̋ e ktoÊ roz po zna t´ ra -
s´ i udzie li mi cen nych in for ma cji. Nie ste -
ty, ka˝ dy by∏ zdu mio ny za cho wa -
niem tych go ∏´ -
bi, ale nikt nie móg∏ mi nic o nich po wie -
dzieç. Li czy ∏em na ko le gów z Tur cji. Od po -
wiedê by ∏a ne ga tyw na. W Tur cji o tej ra -
sie nie ma jà ˝ad nych da nych i sà za sko cze -
ni tym, ˝e by ∏a ho do wa na w ich kra ju.

Skon tak to wa ∏em si´ z ko le gà w Niem -
czech, aby do wie dzia∏ si´ od te go ho dow -
cy, gdzie je na by∏ i ja kim ma te ria ∏em dys po -
no wa∏. Otrzy ma ∏em in for ma cj´, ˝e tam -
ten ho dow ca za ku pi∏ je na ba za rze w Niem -
czech od Tur ka, a po tem sprze da∏ je, po nie -
wa˝ nie móg∏ na byç in nych go ∏´ bi do wy mia -
ny krwi. Nie ste ty jest to bar dzo rzad ka ra -
sa. Praw do po dob nie by ∏a po ka za na na jed -
nej z wy staw w Niem czech pi´ç lat te -
mu pod na zwà „Ku mu ru”.

W 2006 ro ku, na let niej wy sta wie w Brze -
Êciu Ku jaw skim, po now nie zo sta ∏a po ka za -
na pod na zwà „Âmiesz ka”. Zwie dza jà cy by -
li za sko cze ni, ˝e go ∏´ bie po tra -
fià si´ Êmiaç, a tak ̋ e roz Êmie szaç oso by, któ -
re je oglà da ∏y. Pod czas wio sen nych go -
dów, szcze gól nie sam czy ki, po tra fià tak g∏o -
Êno wy da waç dêwi´ ki, ˝e s∏y chaç je na kil ka -
dzie siàt me trów. Cz´ sto mo je go ∏´ bie s∏y -
szà sà sie dzi w swo ich do mach, a prze chod -
nie spo glà da jà na mój go ∏´b nik, za sta na wia -
jàc si´, co to za pta ki przy le cia ∏y z cie -
p∏ych kra jów. Gdy pan Sta ni s∏aw Rosz kow -
ski ro bi∏ im zdj´ cia, by∏ zdu mio ny tà ra -
sà, a Êmiesz ki zmu si ∏y go do Êmie chu.

Fot. St. Roszkowski
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Zapraszamy...

Wy sta wa Klu bu Ho dow ców
Go ∏´ bi Ras Nie miec -
kich oraz ras go Êcin nych i po -
kaz dro biu ozdob ne go od b´ -
dà si´ w dniach 10–11 li sto pa -
da 2007 ro ku w Brze Êciu Ku jaw -
skim w Tech ni kum Rol ni -
czym (Sta ry BrzeÊç).
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