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Go∏´bie

Czilik nosoczuby, hodowca Janusz Marchelski

Rasy wschodnie
– wielka ró˝norodnoÊç formy i stylu

Janusz Marchelski

Na Êwie cie ist nie je wie le se tek ras go ∏´ bi, któ re zró˝ ni co wa ne sà pod wzgl´ -
dem wiel ko Êci, struk tu ry i bar wy upie rze nia oraz w∏a Êci wo Êci lo to wych.
Aby uzy skaç po trzeb ny efekt, cz∏o wiek stwo rzy∏ go ∏´ bie o du ̋ ej ma sie cia ∏a
(mi´ sne), zdol no Êci na wi ga cji, wy trzy ma ∏o Êci i szyb ko Êci lo tu (go ∏´ bie pocz -
to we), o cie ka wym sty lu la ta nia (lot ne i wy wrot ne) i na ró˝ nych wy so ko -
Êciach (wy so ko lot ne i wy wrot ki na ziem ne), jak te˝ ró˝ nià ce si´ wy glà dem ze -
wn´trz nym (po sta wà, struk tu rà piór, ko lo ry sty kà i ry sun kiem, wiel ko -
Êcià dzio ba). Spo Êród po nad oÊmiu set ras go ∏´ bi na Êwie cie, dwie Êcie to ra -
sy tzw. „wschod nie”.



T
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Tak du ̋ a iloÊç i ró˝ no rod noÊç spo wo do -
wa na jest roz le g∏ym te re nem i ró˝ -
nym upodo ba niem ho dow ców. Tam pra -

wie ka˝ de mia sto ma swo jà od mia n´,
która ró˝ ni si´ od wspól nej ra sy wyj Êcio -
wej. Do ty czy to szcze gól nie go ∏´ bi z gru -
py „po staw nych” i „bi ji”.

Je stem wiel kim mi ∏o Êni kiem tych ras. W go -
∏´b ni ku, obok or li ka i „bo cza te go”, go ∏´ bi wy -
ho do wa nych na tym te re nie (Wy so kie Ma zo -
wiec kie) oraz wy wrot ka ma zur skie go, sà czi li -
ki ro stow skie i no so czu be, kriu kow -
skie, krze mieƒ czu ki, wy wrot ki ode skie, ka -
zaƒskie pul su jà ce, krót ko dzio be wy wrot -
ki r˝ew skie (czer wo no pla mi ste tur ma -
ny), or ∏ow skie bia ∏e, bi je uz bec kie lot -
ne i ozdob ne (tasz kenckie), krót ko dzio -
be bi je ar ma wir skie, czar no pla mi ste i bia -
∏e tur ma ny mo skiew skie, ro syj skie tar czo -
we ko sma cze i in ne.

cziliki rostowskie
Mo ja ulu bio na ra sa. Ich przod ka mi by -

∏y go ∏´ bie z ry sun kiem tarcz po cho dzà -
ce z Kry mu. Pod ko niec XIX wie ku bra -
cia Czy li kin ze sta ni cy Sta ro czer kaw -
skiej w ob wo dzie ro stow skim za cz´li pra -
c´ nad udo sko na le niem wy glà du tych pta -
ków, i to na ich czeÊç nada no im na zw´ „czi -
lik”. W póê niej szym okre sie dla udo sko na le -
nia wy glà du do da wa no krew kriu kow -
skich, ro stow skich ∏a b´ dzi i me wek. Udo -
sko na le nie cech ze wn´trz nych od by -
∏o si´ kosz tem lot no Êci. Ro sja nie kla sy fi ku jà
je w gru pie „tria su nów”.

Sà to drob ne pta ki (d∏. ok. 25–28 cm) o ko -
lo ro wych tar czach skrzy de∏, sze ro kim, p∏a skim
i wy so ko unie sio nym ogo nie, opusz czo -
nych skrzy d∏ach, sze ro kiej, dum nie wy pi´ -
tej i unie sio nej nie co pier si. Za dzior ne i wo -
jow ni cze, ta ka „ko zac ka” du sza. 

G∏o wa ma ∏a, za okrà glo na, o za zna czo -
nych kra w´ dziach, z lek ko p∏a skim cie mie -
niem i wy so kim, stro mym czo -
∏em. Dziób krót ki, gru by, lek ko skie ro wa ny
do do∏u. Wo sków ka ma ∏a, wà ska. Szy -
ja Êred niej d∏u go Êci, z wy twor nym wy gi´ -
ciem do ty∏u. Gdy sà pod nie co ne, moc -
no trz´ sà szy jà. Ple cy krót kie, wkl´ s∏e. Tu -
∏ów krót ki, ku li sty. Ogon sze ro ki (16–18 ste -
ró wek), p∏a ski, sto sun ko wo krót ki, unie sio -
ny pod kà tem 60–70o. No gi krót kie, nie -
opie rzo ne. Tar cze skrzy de∏, a cza sa -
mi te˝ i plam ka na czo le sà w ko lo rach: czar -
nym, czer wo nym, ˝ó∏ tym i nie bie skim z pa -
sa mi. 

ka zaƒ ski pul su jà cy
Za li cza si´ go do tej sa mej gru py co czi li -

ki. Oj czy znà tych go ∏´ bi jest Ka zaƒ. Ra sa daw -
niej i dzi siaj bar dzo nie licz na. Pta ki te ode gra -
∏y wiel kà ro l´ w stwo rze niu i udo sko na le-
niu wie lu ras, w tym wo∏ ̋ aƒ skich czer wo no -
pier Ênych. Jest to go ∏àb o pi´k nej syl wet -
ce, na ni skich, lek ko opie rzo nych no -
gach. Ogon sze ro ki, lek ko unie sio ny. Skrzy -
d∏a opusz czo ne. G∏o wa ma ∏a, okrà g∏a, z wy -
so kim czo ∏em. Szy ja okrà g∏a, lek ko pul su jà -
ca, pi´k nie wy gi´ ta. Dziób krót ki, gru by, bia -
∏y. Wo sków ki ma ∏e, bia ∏e, lek ko przy pu dro -
wa ne. Tu ∏ów krót ki, ple cy sze ro -
kie. Ogon wy so ko unie sio ny, p∏a ski i sze ro ki
(16 piór), z lek ko wy pu k∏ym na do go -
niem. Skrzy d∏a ni sko opusz czo ne. Ko lo -
ry to bia ∏y, czar ny, czer wo ny i ˝ó∏ ty. Czer wo -
ne i ˝ó∏ te ma jà g∏o w´, szy j´, pierÊ i ple cy ko -
lo ro we, na do go nie, ogon, brzuch i upie rze -

nie nóg bia ∏e. Czar ne ma jà do dat ko wo czar -
ny ogon. Skrzy d∏a mo gà byç bia ∏e lub ko lo ro -
we. Przy ko lo ro wych po ̋ à da ne sà bia ∏e koƒ -
ce lotek (co naj mniej 5 piór). Pta ki te la ta -
jà, za ta cza jàc nie wiel kie kr´ gi. W cza sie lo -
tu wy ko nu jà wy wro ty.

Do gru py go ∏´ bi po staw nych na le ̋ y pod -
gru pa „ka czu ny”, do któ rej za li cza si´ ro -
stow skie jed no ko lo ro we, ro stow skie
∏a b´ dzie, ro stow skie pstre, ro stow skie bia ∏o -
pier Êne, no wo czer ka skie czar no ogo nia ste.

Ro stow skie jed no ko lo ro we
Sà one naj po pu lar niej sze w swojej

grupie. Ra sa po wsta ∏a na prze ∏o -
mie XIX i XX wie ku w Ro sto wie nad Do -
nem. Du ̋ y udzia∏ w two rze niu mie li, mi´ -
dzy in ny mi, Wojt kie wicz, Ry ̋ ow i Kar -
∏ow. Za li cza ne sà do go ∏´ bi lot no-ozdob -

Czilik rostowski, hodowca Janusz Marchelski

Kazaƒski pulsujàcy
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nych. La ta jà na Êred niej wy so ko Êci do 2 go -
dzin. W ostat nich la tach dzi´ ki ho dow li wo -
lie ro wej za tra ci ∏y swo je lot ni cze zdol no -
Êci. Sà to pta ki o ˝y wym tem pe ra men -
cie, p∏od ne. Sa me wy cho wu jà m∏o de. 

Go ∏àb Êred niej wiel ko Êci, choç im mniej -
szy tym lep szy. Tu ∏ów krót ki, wy so ko unie -
sio na pierÊ i ogon.

G∏o wa ma ∏a, okrà g∏a, g∏ad ka lub czu ba -
ta. Oczy ja sne – per ∏o we. Brwi wà skie i de li -
kat ne, ja sne. Dziób bia ∏y, tro -
ch´ mniej ni˝ Êred ni, t´ py, po gru bio ny. Wo -
sków ki ma ∏e, do brze przy le ga jà ce, bia -
∏o przy pu dro wa ne. Szy ja cien ka, wy d∏u ̋ o -
na, od chy lo na do ty ∏u z wdzi´cz nym wy gi´ -
ciem, sil nie pul su jà ca. PierÊ sze ro ka, okrà -
g∏a, wy pu k∏a, wy so ko unie sio na. Ple cy bar -

dzo krót kie, wkl´ s∏e. Skrzy d∏a doÊç krót -
kie, luê no przy le ga jà ce do tu ∏o wia, ni -
sko opusz czo ne, zwar te. Ogon sze ro -
ki, doÊç krót ki, p∏a ski, wy so ko unie sio -
ny (50–80o). No gi krót kie, opie rzo -
ne (5–7 cm), s´ pie pió ra ko lo ru czer wo ne -
go, pa zur ki bia ∏e. Wy st´ pu jà w ko lo -
rach: czar nym, czer wo nym i ˝ó∏ tym. Ko -
lor in ten syw ny z me ta licz nym po ∏y -
skiem na szyi i pier si.

Po dob nà bu do w´ ma jà ro stow -
skie pstre. Ró˝ nià si´ je dy nie ry sun -
kiem. Na bia ∏ym tle ko lo ro we piór ka two -
rzà pstry ry su nek, któ ry po wi nien byç rów no -
mier nie roz rzu co ny. Lot ki pierw sze go rz´ -
du i ste rów ki po win ny byç jed no li cie ko lo ro -
we.

Orem bur skie
Ra sa z tej sa mej gru py. Wy ho do wa -

na pod ko niec XIX wie ku w Oren bur gu
i oko licz nych mia stach. Pta ki sà bia ∏e z ko lo -
ro wym ogo nem, z pió ra mi na no gach, g∏ad -
ko g∏o we. Jest to ra sa ty po wo ozdob na. Wy -
st´ pu jà w niej dwa pod ga tun ki ró˝ nià -
ce si´ mi´ dzy so bà ry sun kiem (z plam -
kà na g∏o wie lub bez) i pul so wa niem szyi
(pul su jà ce lub nie pul su jà ce). Sà to go ∏´ -
bie Êred niej wiel ko Êci (28–31 cm), lecz naj -
cen niej sze sà pta ki drob niej sze. G∏o wa g∏ad -
ka, okrà g∏a. Oczy czar ne lub ciem no brà zo -
we, wy ra zi ste. Po wie ki wà skie, bia -
∏e. Dziób Êred niej d∏u go Êci, u na sa dy po gru -
bio ny, pro sty, bia ∏y. Wo sków ki ma ∏e, bia -
∏e, g∏ad kie. Szy ja pro por cjo nal nie d∏u -
ga, okrà g∏a, od chy lo na do ty ∏u i pi´k nie wy -
gi´ ta. PierÊ sze ro ka, pe∏ na, za okrà glo na, wy -
pi´ ta. Ple cy krót kie, wkl´ s∏e, w ra mio -
nach sze ro kie. Skrzy d∏a ni sko opusz czo -
ne, koƒ ca mi pra wie do ty ka jà pod ∏o gi, luê -
no przy le ga jà ce do tu ∏o wia. Ogon Êred -
niej d∏u go Êci, lek ko za okrà glo ny lub p∏a -
ski (naj lep szy), sze ro ki, sk∏a da jà-
cy si´ z 16–20 piór. No gi krót kie, g´ sto opie -
rzo ne (∏ap cie 2–3 cm). Ca ∏e upie rze -
nie jest bia ∏e, tyl ko ogon z nad - i pod ogo -
niem oraz ewen tu al nie plam ka na czo -
le sà ko lo ro we. Wy st´ pu jà w ko lo rach czar -
nym, czer wo nym i ˝ó∏ tym. Ko lor po wi -
nien byç ja skra wy, na sy co ny.

Wo∏ ̋ aƒ ski Czer wo no pier Êny
Ra sa wy ho do wa na na po czàt ku XX wie -

ku na ba zie i˝ew skich, sy zraƒ skich zwi s∏o -
skrzy d∏ych i praw do po dob nie ka zaƒ skich
pul su jà cych. Przy od po wied nim tre nin gu la -
ta jà 2–3 go dzi ny na du ̋ ej wy so ko Êci. Go -
∏àb nie wy ma ga jà cy, do brze wy sia du je i kar -
mi m∏o de. Na le ̋ y do gru py zwi s∏o skrzy -
d∏ych, po staw nych. Kr´ pa syl wet ka, g∏ad -
ka, okrà g∏a g∏o wa, opie rzo ne no gi i sro -
czy ry su nek upie rze nia z bia ∏à wst´ -
gà na ogo nie na da jà tej ra sie ory gi nal ne -
go wy glà du. G∏o wa w for mie orzecha w∏o -
skie go z p∏a skim cie mie niem, g∏ad ka. Czo -
∏o sto sun ko wo sze ro kie i wy so kie, stro -
mo opa da jà ce. Oko ja sne – sre brzy -
ste. Brwi wà skie, g∏ad kie, ja sne. Dziób ja sno -
ró ̋ o wy, doÊç krót ki, u na sa dy gru by. Wo -
sków ki wà skie, g∏ad kie, bia ∏o przy pu dro wa -
ne. Szy ja Êred niej d∏u go Êci, pe∏ na, zw´ ̋ a jà -
ca si´ ku g∏o wie, pi´k nie wy gi´ ta, w pod nie -
ce niu pul su jà ca. PierÊ sze ro ka, wy pu k∏a, za -
okrà glo na, lek ko unie sio na. Ple cy sze ro -Rostowski jednokolorowy, hodowca Miros∏aw Krasnopolski

Rostowski tygrysowaty, hodowca Miros∏aw Krasnopolski
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kie w ra mio nach, krót kie (im krót -
sze tym lep sze). Ogon sze ro ki, p∏a ski, wy so -
ko unie sio ny, pro por cjo nal ny do d∏u go Êci cia -
∏a. Skrzy d∏a ni sko opusz czo ne, o sze ro -
kich, spr´ ̋ y stych lot kach. No gi krót -
kie, opie rzo ne (3–6 cm), pa zur ki ja -
sne. Ubar wie nie wi Ênio wo-bia ∏e, rza -
dziej ˝ó∏ to-bia ∏e. Ko lo ro we sà: g∏o wa, szy -
ja, pierÊ, ple cy, na do go nie i ogon. Bia ∏e: ˝u -
chwa, gar d∏o, po licz ki, brwi, skrzy -
d∏a, brzuch i no gi oraz bia ∏a wst´ ga na ogo -
nie sze ro ko Êci 1–2 cm. Ko lor jest na sy co -
ny, in ten syw ny, z me ta licznym po ∏y -
skiem na pier si i szyi. 

bije
In nà gru pà go ∏´ bi ho do wa nych prze -

ze mnie sà bi je. Lot ne i krót ko dzio be uz bec -
kie oraz krót ko dzio be ar ma wir skie. Na le -
˝à one do gru py go ∏´ bi lot nych, o cha rak te ry -
stycz nym spo so bie lo tu, który po le ga na kla -
ska niu skrzy d∏a mi pod czas uno sze nia si´ pio -
no wo w gó r´, a na st´p nie ro bieniu wy wro -
tów przez g∏o w´. Od kla ska nia, ina czej „bi -
cia” skrzy d∏a mi, po cho dzi ich na zwa - bi je. Oj -
czy znà „bi ji” jest Iran, skàd tra fi ∏y one na te re -
ny Za kau ka zia. Naj wi´k sze oÊrod ki ho dow -
li bi ji na te re nie daw ne go Zwiàz ku Ra dziec kie -
go to Azja Âred nia, Za kauka zie i pó∏ noc -
ny Kau kaz. Ka˝ dy z tych re gio nów wy ho do -
wa∏ w∏a snà, cha rak te ry stycz nà dla sie bie od -
mia n´ bi ji, które ró˝ nià si´ mi´ dzy so bà struk -
tu rà upie rze nia, d∏u go Êcià dzio ba, bar wà i ry -
sun kiem. Jest wie le nazw lo kal nych po cho dzà -
cych g∏ów nie od ko lo ru upie rze nia lub ry sun -
ku, np. aw ∏a ki – tar czo we, udy – nie bie -
sko-sre brzy ste, ru ja my – krwi stoczer wo -
ne, aga ra ny – z∏o ci sto-po ma raƒ czo we z pa sa -
mi na skrzy d∏ach, hak kia – pstre lub bia ∏o go -
ny, zwa ne ka na ru. 

Bij uz bec ki
Od mia na tasz kenc ka, tzw. Eu ro azja -

ta, w obec nej for mie to wy twór ostat nich lat.
Zmia ny szcze gól nie do ty czà dzio ba i wo -

sków ki. Dziób jest bar dziej po chy lo ny
do do∏u, wo sków ki zaÊ sà gru be i na brzmia -
∏e. G∏o wa okrà g∏a lub w for mie sze Êcia -
nu, g∏ad ka albo ozdo bio na ró˝ nej for -
my i w ró˝ nych wa rian tach czu ba mi (z ko ro -
nà z ty∏u g∏o wy, no so czu be, dwu czu be, „roz -
czo chra ne”, z brwia mi, usza mi i bo ko bro -
dami). Dziób krót ki, gru by, prze wa˝ nie bia ∏y
(u ciem nych sza ry). Oczy ja sne, per ∏o -
we lub ciem ne, w za le˝ no Êci od bar wy upie -
rze nia. Skrzy d∏a spo czy wa jà na wà -

Orenburski kolorowoogoniasty, hodowca Miros∏aw Krasnopolski

Bij uzbecki ozdobny, hodowca Janusz Marchelski

Wo∏˝aƒski czerwonopierÊny, hodowca Miros∏aw Krasnopolski

skim 12-ste rów ko wym ogo nie. No gi krót -
kie, upie rze nie ob fi te i za okrà glo -
ne, bez prze Êwi tów. Na udach pió ra tzw. s´-

pie, d∏ugoÊci nie mniej ni˝ 5 cm, szczel nie po -
∏à czo ne z upie rze niem nóg. Im d∏u˝ sze ∏ap -
cie, tym cen niej szy ptak.
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ar ma wir ski krót ko dzio by
Na le ̋ à do bi ji. Jest to doÊç du ̋ y go -

∏àb z lek ko unie sio nà pier sià, pro sty mi ple ca -
mi, har mo nij nie zbu do wany, z dum nà po sta -

wà. G∏o wa okrà g∏a, g∏ad ka, z sze ro kim i stro -
mym czo ∏em. Do pusz cza si´ wa riant z ko ro -
nà z ty∏u g∏o wy, „od ucha do ucha”.
Oczy wy pu k∏e, ja sne, u go ∏´ bi bia ∏ych ciem -

ne. Po wie ki bia ∏e, sze ro ko -
Êci 1–2 mm. Dziób krót ki, gru by, bia ∏y, nie -
znacz nie po chy lo ny do do∏u. Z czo ∏em two -
rzy kàt roz war ty. Wo sków ka bia ∏a, wà-
ska, g∏ad ka. Szy ja krót ka, p∏yn nie po ∏à czo -
na z pier sià, nie znacz nie wy su ni´ ta do przo -
du. PierÊ sze ro ka, lek ko wy pi´ta. Ple cy sze -
ro kie, w ra mio nach zw´ ̋ a jà si´ w kie run -
ku ogo na, d∏u gie. Skrzy d∏a d∏u gie, le ̋ à -
ce na ogo nie. Ogon zwar ty, sk∏a da jà-
cy si´ z 12 sze ro kich ste ró wek. No gi moc -
no upie rzo ne, ko li Êcie roz ∏o ̋ o -
ne na udach s´ pie pió ra. Jed no ko lo ro -
we i z pstrà g∏o wà.

Jest to ra sa p∏od na, lecz jak wi´k -
szoÊç ras go ∏´ bi krót ko dzo bych wy ma ga jà -
ca ma mek.

W Ro sji go ∏´ bie lot ne, wy ko nu jà -
ce w cza sie lo tu wy wro ty, na zy wa jà si´ „tur -
ma ny”. Za li cza ne sà do nich mi´ dzy in ny -
mi krót ko dzio be go ∏´ bie ze sro czym ry sun -
kiem w ko lo rach: czer wo nym, ˝ó∏ tym i czar -
nym. Czer wo no- i ˝ó∏ to-pstro ka te ma -
jà na ko lo ro wym ogo nie bia ∏à wst´ g´ zwa -
nà len tà i od niej w pol skim na zew nic -
twie jed na z od mian po wzi´ ∏a na zw´ „len ta -
cze”.

krót ko dzioby wy wro tek r˝ew ski
Jest jed nà z od mian krót ko dzio bych tur -

ma nów lub u˝y wa jàc na zew nic twa ro syj skie -
go „czer wo no -pstro ka ty”, „˝ó∏ to -
pstr o katy”.

Ra sa ta po wsta ∏a praw do po dob nie w wy -
ni ku krzy ̋ o wa nia or ∏ow skich bia ∏ych i ˝a ro -
wych tul skich, uszla chet nio na w Mo skwie. 

Sà to drob ne pta ki o sroczym ry sun -
ku, g∏ad ko g∏o we lub z ko ron kà. G∏o wa ma -
∏a, kost ko wa, z sze ro kim i wy so kim czo -
∏em. Dziób krót ki, gru by, t´ py, lek ko skie ro -
wa ny do do∏u, bia ∏y. Oczy ciem ne, po wie -
ki bia ∏e. Szy ja pro por cjo nal nie d∏u ga. No -
gi krót kie, nie opie rzo ne. Ogon 
– nie mniej ni˝ 12 piór, roz sze rzo ny, lek -
ko unie sio ny, z bia ∏à wst´ gà. G∏o wa, szy -
ja, pierÊ, ple cy i ogon ko lo ro we (czer wo -
ne lub ˝ó∏ te). Po licz ki, ˝u chwa, skrzy -
d∏a, brzuch i bio dra z pa cha mi bia ∏e. Pod ogo -
nie mo ̋ e byç bia ∏e lub ko lo ro we. Po dob -
ny ry su nek (bez wst´ gi na ogo nie) i bu do -
w´ ma jà tur ma ny czar no-pstro ka te. Po cho -
dze nie ich nie jest do k∏ad nie zna ne. Praw do -
po dob nie po cho dzà od or ∏ow skich bro da -
czy i or ∏ow skich bia ∏ych uszla chet nio -
nych krwià sza rych tur ma nów mo skiew -
skich.

Bij uzbecki ozdobny, hodowca Janusz Marchelski

Bij uzbecki ozdobny, hodowca Janusz Marchelski

Bij armawirski krótkodzioby, hodowca Janusz Marchelski
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or ∏ow skie bia ∏e
Naj star sza ra sa ro syj skich tur ma nów. Go ∏´ -

bie mniej ni˝ Êred niej wiel ko Êci o upie rze -
niu Ênie˝ no bia ∏ym. G∏o wa z ni sko osa dzo -
nym czu bem, ma ∏a, su cha, z sze ro kim, stro -
mym czo ∏em. Oczy du ̋ e, wy ra zi ste, ciem -
ne. Ob wód ka oczna sze ro ka, bia ∏a. Wo sków -
ka lek ko na brzmia ∏a, z do brze wi docz ny -
mi noz drza mi. Dziób krót ki, gru by, t´ -
py, moc no skie ro wa ny w dó∏. Szy ja sto sun ko -
wo d∏u ga, pro por cjo nal na. No gi ko lo ru czer -
wo ne go, nie opie rzo ne, krót kie. Ogon z∏o ̋ o -
ny z nie mniej ni˝ 12 piór. Skrzy d∏a u∏o ̋ o -
ne rów no lub tro ch´ po ni ̋ ej ogo na.

˚a ro wy Tul ski
Jed na z naj star szych krót ko dzio bych ro syj -

skich ras ho do wa na ju˝ w XVII wie ku. Na -
zwa „˝a ro wy” po cho dzi od czer wo no- 
-bu rej ze z∏o ci stym po ∏y skiem bar wy upie -
rze nia. Na le ̋ y do gru py go ∏´ bi lot nych i wy -
wrot ków. Ma ∏o wy ma ga jà cy, o ˝y wym tem -
pe ra men cie, do brze wy cho wu je swo -
je m∏ode. Jest to go ∏àb Êred niej wiel ko -
Êci (35–37 cm), syl wet ka wy d∏u ̋ o na. G∏o -
wa g∏ad ka lub z ko ro nà, sze ro ka, s∏a bo umi´ -
Ênio na, z wy pu k∏ym czo ∏em. Oczy sre brzy -
ste, wy ra zi ste. Brwi sze ro kie, bia -
∏e. Dziób krót ki, bia ∏y. Wo sków ki drob -
ne, bia ∏e. Szy ja doÊç d∏u ga, pro por cjo nal -
na do wiel ko Êci go ∏´ bia. Skrzy d∏a d∏u -
gie, moc no przy le ga jà ce do tu ∏o wia, nie -
co opusz czo ne. No gi krót kie, nie opie rzo -
ne, czer wo ne. Pa zur ki bia ∏e. Ogon sze ro -
ki (12–16 piór), unie sio ny nie co do gó ry, lek -
ko roz pusz czo ny. Upie rze nie w ko lo -
rze czer wo no-bu rym lub ˝ó∏ tym ze z∏o ci -
stym po ∏y skiem. Na ogo nie znaj du je si´ sze -
ro ka bia ∏a wst´ ga, któ ra wy st´ pu je rów -
nie˝ na koƒ cach lo tek, jed nak jest mniej wi -
docz na i wy raê na.

Kiszyniowski krótkodzioby
Ki szy niow skie krót ko dzio be po cho -

dzà z Mo∏ da wii. Sà po tom ka mi go ∏´ bi tu -
rec kich. Po cho dzà z cza sów tu rec kie go pa -
no wa nia. Do tej sa mej gru py praw do po -
dob nie na le ̋ à te˝ go ∏´ bie ru muƒ skie (bu ka -
resz taƒ skie i kra jo wieƒ skie).

go ∏´ bie ru muƒ skie
Ra sa ta by ∏a bli ska wy gi ni´ cia. Z oca la -

∏ych eg zem pla rzy ki szy niow scy ho dow cy od -
bu do wa li po pu la cj´ tej ra sy. Naj wi´k -
szy wk∏ad w ra to wa nie i od bu do w´ tej ra -
sy ma jà: Cha zin, Za bi ja ka, Tow bis, Zar rzic -

Krótkodzioby wywrotek r˝ewski, hodowca Janusz Marchelski

˚arowy tulski, hodowca Janusz Marchelski

Kiszyniowski krótkodzioby, hodowca Miros∏aw Krasnopolski

kij, bra cia Po lia kow, Cy bar, Iwa now i in ni. 
Jest to go ∏àb Êred niej wiel ko Êci, ni -

skiej po sta wy, o d∏u gich lot kach i ste rów -
kach, skrzy d∏a opusz czo ne pod lek ko unie -

sio nym ogo nem. Pod nie co ny lek ko pul su -
je szy jà. G∏o wa nie zbyt du ̋ a, kost ko -
wa. Czo ∏o sze ro kie i wy so kie. Dziób krót -
ki, gru by, bia ∏y, skie ro wa ny do do∏u, t´ po za -
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koƒ czo ny. U sa mic nie co cieƒ szy. Wo sków -
ki ma ∏e, g∏ad kie, bia ∏e. Oczy du ̋ e, wy pu -
k∏e, per ∏o we, u bia ∏ych ciem ne. Szy ja nie -
zbyt d∏u ga, od chy lo na do ty ∏u. W cza sie pod -
nie ce nia lek ko pul su je. PierÊ wy pu k∏a, lek -

ko pod nie sio na, sze ro ka. Skrzy d∏a opusz -
czo ne, d∏u gie. Ogon d∏u gi, p∏a ski i sze ro -
ki, sk∏a da jà cy si´ z 14- -18 ste ró wek, lek -
ko unie sio ny. Sà jed no ko lo ro we, mo zai ko -
we i mar mur ko we. Ko lo ry: bia ∏y, czar -

ny, czer wo ny, ˝ó∏ ty, nie bie ski z pa sa mi, ka -
wo wy, gro cho wy. Bar wa in ten syw na z me -
ta licz nym po ∏y skiem na szyi i pier si.

Tre no wa ne go ∏´ bie tej ra sy la ta jà wy so -
ko i wy trwa le do 4-6 go dzin.

Kriu kow ski i Krze mieƒ czuk
Du ma i chlu ba Ukra iny. Na Ukra -

inie i w Ro sji obo wià zu je je den wzo -
rzec dla te go pta ka. W Pol sce sà od mien -
ne wzor ce dla ka˝ dej z tych ras. G∏ów -
nym cen trum kszta∏ to wa nia ras by -
∏y dwa mia sta nad Dnie prem – Ha ków, obec -
nie Kriu kow i Kre men czug. Przed re wo lu -
cjà paê dzier ni ko wà ho dow là tych go ∏´ bi zaj -
mo wa li si´ lu dzie bo ga ci. Z te go po wo du na -
zy wa no je „paƒ ski mi”. Po je dyncze, bar -
dzo wy bit ne sztu ki kosz to wa ∏y rów no war -
toÊç ko nia czy kro wy. Do re wo lu cji naj wi´k -
szà iloÊç tych pta ków po sia da∏ „bur -
mistrz” Kriu ko wa Izju mow. Po je go Êmier -
ci tra fi ∏y one do en tu zja stów tej ra sy w ca -
∏ym mie Êcie i o ko li cy. Pod czas II woj ny Êwia -
to wej hi tle row cy nisz czy li te pta ki. Za ukry -
wa nie gro zi ∏a Êmierç. Jed nak cz´Êç ho dow -
ców, na ra ̋ a jàc ˝y cie, ura to wa ∏a je przed za -
g∏a dà, cho wa jàc w do ∏ach wy ko pa -
nych w zie mi (zie mian kach). Dzi siaj ra -
sa ta cie szy si´ uzna niem na ca ∏ym Êwie -
cie. Sà ozdo bà ka˝ de go go ∏´b ni ka.

Wzo rzec ukra iƒ ski dla te go pta ka:
Wy glàd ogól ny – go ∏àb Êred niej wiel ko -

Êci (d∏u goÊç 25–30 cm), na ni skich no -
gach, z opusz czo ny mi skrzy d∏a mi i lek -
ko unie sio nym, p∏a skim i sze ro kim ogo -
nem (14-16 piór). G∏o wa po dob -
na do „orzesz ka”, krót ki dziób „jak u pta -
ków Êpie wa jà cych”. Naj lep sze osob ni ki cho -
dzà na pal cach, co do da je im wy twor no Êci. 

G∏o wa ma ∏a, okrà g∏a, czo ∏o wy pu k∏e i sze -
ro kie, ty∏ g∏o wy za okrà glo ny. Oczy du -
˝e, czar ne. Brwi wà skie, mlecz no-bia -
∏e. Dziób krót ki (mi nia tu ro -
wy), 4–6 mm, doÊç cien ki, wsta wio ny w g∏o -
w´ „jak u szczy g∏a”. Szy ja doÊç krót ka, zw´ -
˝a jà ca si´ ku g∏o wie, nie znacz nie od chy lo -
na do ty ∏u, nie pul su je. PierÊ sze ro ka, z do -
brze roz wi ni´ tà mu sku la tu rà, z lek ka wy pu -
k∏a. Ple cy krót kie, sze ro kie. Skrzy d∏a krót -
kie, luê no przy le ga jà ce do tu ∏o wia, opusz -
czo ne po ni ̋ ej ogo na. Ogon p∏a ski, sze ro -
ki, sk∏a da jà cy si´ z 14–16, a na wet do 20 ste -
ró wek. No gi ni skie, ko lo ru czer wo ne -
go, nieopie rzo ne. Pa zur ki bia ∏e.

W Pol sce obo wià zu je od r´b ny wzo -
rzec dla dru giej ra sy z mia sta Krze mieƒ -

Krzemieƒczuk, hodowca Janusz Marchelski
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Krzemieƒczuk, hodowca Janusz Marchelski
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czuk (Kre men czug). Ró˝ ni ca po le -
ga na tym, i˝ kriu kow skie wy st´ pu jà tyl -
ko w ko lo rze bia ∏ym, a krze mieƒczu ki by -
wa jà ko lo ro we (je dno ko lo ro we i pstre) 
oraz ró˝ nià si´ w bu do wie g∏o wy, któ ra po -
sia da nie znacz nie za zna czo ne kra w´ dzie.
Dziób jest grub szy, skie ro wa ny lek -
ko do dó∏u, u go ∏´ bi pstrych mo -
˝e byç ciem niej szy. Oczy u go ∏´ bi ko lo ro -
wych sà ja sne, u bia ∏ych i pstrych z prze wa -
gà ko lo ru bia ∏e go ciem ne. Sze ro -
ka te˝ jest brew.

Ro syj skie Tar czo we
Do naj po pu lar niej szych ras ro syj -

skich z gru py go ∏´ bi lot nych na le ̋ à ro syj skie
tar czo we, któ re w ro syj skim na zew nic -
twie okre Êla ne sà mia nem „czy ste”. Jed -
nà z od mian tej ra sy sà ro syj skie tar czo we ko -
sma te, w Pol sce po pu lar nie zwa ne „ja skól ca -
mi”. Go ∏´ bie te na le ̋ à do naj star szych ro syj -
skich ras. Ju˝ pod ko niec XVI wie ku w Ja ro s∏a -
wiu nad Wo∏ gà wy ho do wa no go ∏´ bie d∏u go -
dzio be, bia ∏e z ko lo ro wy mi tar cza mi skrzy -
de∏. W za le˝ no Êci od upodo baƒ po wsta wa -
∏y co raz to no we od mia ny tej ra -
sy. W XVIII wie ku naj wi´k szy wk∏ad w ho -
dow l´ tej ra sy wnie Êli ho dow cy z mia sta Ko -
zin. Du ̋ y wk∏ad w roz wój ho dow -
li wniós∏ te˝ hra bia Or ∏ow. Go ∏´ bie te ce nio -
no przede wszyst kim za ich umie j´t no Êci lo -
to we. Sà to pta ki Êred niej bu do wy cia ∏a. G∏o -
w´ ma jà za okràglo nà, wy d∏u ̋ o nà, z wy pu -
k∏ym czo ∏em, g∏ad kà. Oczy Êred niej wiel ko -
Êci, ciem ne lub ˝ó∏ te w za le˝ no Êci od ko lo -
ru tarcz, oto czo ne bla do ró ̋ o wà lub bia ∏a -
wà wàskà ob wód kà po wie ko wà. Dziób cien -
ki, d∏u gi, bia ∏y. Wo sków ka drob na, bia ∏a i g∏ad -
ka. Pod gar dle do brze wy ci´ te. Szy ja Êred -
niej d∏u go Êci. PierÊ lek ko unie sio na, nie co wy -
pu k∏a, doÊç g∏´ bo ka. Skrzy d∏a koƒ ca mi no szo -
ne na ogo nie. Grzbiet pro sty, po chy lo -
ny do ty ∏u. Ogon wà ski i d∏u gi. No gi Êred -
niej d∏ugoÊci, po ro Êni´ te ob fi cie d∏u gi mi pió ra -
mi two rzà cy mi ∏ap cie. Na ogól nie bia -
∏ym tle ko lo ro we (bar dzo sze ro ka ga ma ko lo -
rów) sà po kry wy skrzy de∏. Tar cze sà jed no -
ko lo ro we lub z pa sa mi. Go ∏àb p∏od ny, do sko -
na le na da je si´ na mam ki dla go ∏´ bi krót ko -
dzio bych. 

To tyl ko nie któ re z d∏u giej li sty ras go ∏´ -
bi z gru py wschod nich ho do wa nych w na -
szym re gio nie.

Bia ∏o stoc czy zna z ra cji swe go po ∏o ̋ e -
nia jest sil nym oÊrod kiem ho dow -
li ras wschod nich, co wi daç na co rocz -

nych wy sta wach w Bia ∏ym sto ku. Wszyst -
kich ho dow ców, któ rzy pa sjo nu jà si´ ra sa -
mi wschod ni mi, za pra szam do od wi edze -
nia na szej wy sta wy oraz na ry -

nek, gdzie mo˝ na na byç pta ki do brej ja ko -
Êci od ho dow ców z Li twy i (co praw -
da obec nie rza dziej) z in -
nych paƒstw na wschód od Bu gu.

Rosyjski tarczowy, hodowca Janusz Marchelski


