
TTwo rze nie ba star dów to naj wi´k -
szy grzech, ja ki mo ̋ e po pe∏ niç ho dow -
ca ba ̋ an tów. ¸à czàc ge ny dwóch ga tun -

ków, tra ci si´ je nie od wra cal nie. U˝y -
cie w dal szej ho dow li ta kich mie szaƒ -
ców pro wa dzi do de gra da cji ga tun -
ku, a tym sa mym za ple cza ge ne tycz ne -
go, któ re mo ̋ e byç bar dzo cen ne w sy tu -
acji wy mar cia po pu la cji dzi kiej czy na wet cz´ -
Êci po pu la cji w ho dow lach na sku tek cho ro -
by czy in nych nie prze wi dzia nych zda -
rzeƒ. Bar dzo wa˝ ne jest za tem, by za cho wa -
na by ∏a czy stoÊç ge ne tycz na wszyst kich ga -
tun ków oraz pod ga tun ków. W nie któ -
rych przy pad kach, gdy w ob r´ bie jed ne go ga -
tun ku wy st´ pu je kil ka lub kil ka na Êcie pod ga -
tun ków, w ho dow lach jest bar dzo ma ∏o pta -
ków b´ dà cych przed sta wi cie la mi czy ste -
go pod ga tun ku. W tej sy tu acji tym bar -
dziej na le ̋ y sta raç si´ za cho waç czy stoÊç ge -
ne tycz nà. 

Pta ki na le ̋ à ce do te go sa me go ro dza -
ju za zwy czaj ∏a two si´ ze so bà krzy ̋ u -
jà, a ich po tom stwo jest bar dzo cz´ sto p∏od -
ne. Naj ja skraw szym przy k∏a dem ba star dy -
za cji jest ba ̋ ant dia men to wy i ba ̋ ant z∏o ci -
sty. Te ga tun ki sà ju˝ ze so bà tak wy mie sza -
ne, ˝e je den na 1000 pta ków to czy -
sty przed sta wi ciel da ne go ga tun ku. Je Êli na -
wet mie szaƒ ce ∏à czo ne by by ∏y z pta ka -
mi czy ste go ga tun ku, to po kil ku po ko le -
niach ich po tom stwo wy glà da ∏o -
by jak przed sta wi ciel czy ste go ga tun -
ku, ale w grun cie rze czy by nim nie by ∏o. Je -
dy nie fe no ty po wo wy glà da ∏o by jak da ny ga -
tu nek, ale je go ge ny ju˝ nie od wra cal -
nie sà zmie nio ne. 

Je dy nie pta ki z li nii o udo ku men to wa -
nym po cho dze niu, wy wo dzà ce si´ od osob -
ni ków z od∏o wu, da jà gwa ran cje czy sto Êci ga -
tun ko wej. Wszyst kie in ne dia men ty i z∏o ci -
ste to mie szaƒ ce i nie wa˝ ne, czy do krzy ̋ o -
wa nia do sz∏o 5, 10 czy 20 po ko leƒ wstecz. 

Ile za tem pta ków z ro dzi ny ba ̋ an to wa -
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Hy bry dy za cja ba ̋ an tów
Mi cha∏ Bu gaj ski 

Ro dzaj Tra go pan
Wszyst kie ga tun ki tra go pa nów mo gà si´ ze so bà krzy ̋ o waç, da jàc p∏od ne po tom -
stwo. Cz´ sto Êwia do mie krzy ̋ o wa ne sà tra go pa ny mo dro li ce z tra go pa na mi czer wo -
ny mi, rza dziej tra go pa ny mo dro li ce z tra go pa na mi pla mi sty mi, a mie szaƒ ce sprze da -
wa ne sà ja ko tra go pa ny czer wo ne lub pla mi ste. 

Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Tra go pan ˝ó∏ to li cy x tra go pan czer wo -
ny; tra go pan mo dro li cy
Tra go pan pla mi sty x tra go pan mo dro li -
cy; tra go pan czer wo ny; ba ̋ ant dia men to -
wy; ba ̋ ant ∏ow ny; per li ca zwy czaj na
Tra go pan czer wo ny x tra go pan mo dro li -
cy; tra go pan pla mi sty; tra go pan ˝ó∏ to li -
cy; ki Êciec taj waƒ ski
Tra go pan mo dro li cy x tra go pan pla mi -
sty; tra go pan czer wo ny; tra go pan ˝ó∏ to li -
cy; ku ro czub; ba ̋ ant hi ma laj ski

Ro dzaj Pu cra sia
W przy pad ku ro dza jów mo no ty po wych do hy bry dy za cji do cho dzi rzad -
ko, tak jest i z ku ro czu ba mi.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ku ro czub x tra go pan mo dro li cy

Ro dzaj Lo pho pho rus
W ho dow lach wy st´ pu je tyl ko olÊniak hi ma laj ski, po zo sta ∏e dwa ga tun ki olÊnia -
ków sà nie osià gal ne, stàd brak in for ma cji na te mat hy bry dy za cji w ob r´ bie ro dza ju.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
OlÊniak hi ma laj ski x ba ̋ ant hi ma laj ski, ba ̋ ant dia men to wy, uszak bru nat ny, ku -
ra do mo wa, ki Êciec sre brzy sty, ki Êciec ne pal ski

Tragopan plamisty, niestety wiele osobników
w rzeczywistoÊci okazuje si´ mieszaƒcami

Sa mi ca tra go pa na mo dro li ce go (fot. u góry),
od sa mi cy mie szaƒ ca tra go pa na mo dro li ce go
z czer wo nym (fot. u do∏u) ró˝ ni si´ de ta la mi
ubar wie nia



tych, znaj du jà cych si´ w pry wat nych 
ho dow lach, to pta ki czy sto ga tun ko we? Od -
po wie dê na to py ta nie b´ dzie dla nie któ -
rych pew nym za sko cze niem, bo tak na praw -
d´ w przy pad ku nie któ rych ga tun ków bar -
dzo ma ∏o jest osob ni ków „czy stych”. Jesz -
cze mniej jest przed sta wi cie li czy stych pod ga -
tun ków. Naj wi´k szy pro blem z hy bry dy za -
cjà wy st´ pu je u wspo mnia nych ju˝ ba ̋ an -
tów z∏o ci stych i dia men to wych, a tak ̋ e u pa -
wi z∏o tych, ba ̋ an tów bir maƒ skich i ja poƒ -
skich, kiÊç ców ne pal skich, tra go pa nów czer -
wo nych i pla mi stych, usza ków bia -
∏ych oraz wszyst kich ga tun ków dzi kich kur. 

Jak to jest mo˝ li we, ˝e mi ∏o Êni cy pta -
ków, ho dow cy, sa mi ro bià so bie krzyw -
d´ i za nie czysz cza jà po pu la cj´ jed ne go ga -
tun ku ge na mi ga tun ku ob ce go? Czym ta -
kie po st´ po wa nie mo˝ na wy t∏u ma czyç? Cie -
ka wo Êcià, nie wie dzà, pa zer no Êcià? Py ta -
jàc kie dyÊ ho dow ców pa pug o to, dla cze -
go mie sza jà ze so bà ró˝ ne ga tun ki, otrzy ma -
∏em od po wiedê: „... ˝e by prze nieÊç mu ta -
cje barw ne”. By∏ to dla mnie szok, bo ta -
kie dzia ∏a nie nie mie Êci si´ po pro stu w mo -
im spo so bie po strze ga nia ho dow li. Wra ca -
jàc jed nak do ba ̋ an tów, ch´ç uzy ska nia od -
mian barw nych ra czej nie wcho -
dzi w gr´ i nie jest przy czy nà hy bry dy za -
cji. Od mia ny barw ne wy st´ pu jà jak na ra -
zie tyl ko u ba ̋ an tów ∏ow nych, u ba ̋ an -
tów z∏o ci stych, u pa wi in dyj skich, a ostat -
nio rów nie˝ u usza ków bru nat nych – for -
ma ja sna (be ̋ o wa). Dys ku syj ne jest pod ∏o -
˝e wy st´ po wa nia tra go pa nów pla mi -
stych o ˝ó∏ tych li cach. Ho dow cy kur ra so -
wych po dej mu jà pró by wy ho do wa nia no -
wych ras w opar ciu o hy bry dy dzi -
kich kur i kur do mo wych, np. ra sa ay am be -
ki sar po wsta ∏a w wy ni ku krzy ̋ ó wek ku -
ra zie lo ne go z ku ra mi do mo wy mi. Co z po -
zo sta ∏y mi przy pad ka mi? W sy tu acji ogra ni -
czeƒ na p∏y wu Êwie ̋ ej krwi, przy ma ∏ej po pu -
la cji i w przy pad ku rzad kich ga tun ków, nie -
któ rzy ho dow cy mie sza jà ga tun ki z te go sa -
me go ro dza ju. Swo je prak ty ki t∏u ma czà ch´ -
cià utrzy ma nia w ho dow li wy mie ra jà ce go ga -
tun ku, u któ re go sto pieƒ po kre wieƒ stwa ˝y -
jà cych osob ni ków jest tak wy so ki, i˝ m∏o -
de ro dzà si´ z wa da mi lub w ogó -
le si´ nie wy klu wa jà. Ofi cjal nie rzad -
ko kto przy zna je si´ do ta kich prak tyk, jed -
nak oso bom ze Êro do wi ska sà one do -
brze zna ne. Obec nie pro wa dzo -
ne sà w ten spo sób pra ce nad tra go pa -
nem ˝ó∏ to li cym i kiÊç cem mo dro li -

ABC hodowcy

Ro dzaj Cros sop ti lon
Wszyst kie ga tun ki usza ków mo gà si´ ze so bà krzy ̋ o waç, da jàc p∏od ne po tom -
stwo. Naj cz´ Êciej do cho dzi do two rze nia mie szaƒ ców usza ka si we go z usza kiem bia -
∏ym. Hy bry dy po wsta ∏e z ta kie -
go po ∏à cze nia w pierw szym po ko le -
niu przy po mi na jà wy glà dem usza -
ki po pie la te. W na tu rze rów -
nie˝ do cho dzi do hy bry dy za cji. Ob -
ser wo wa no mie szaƒ ce usza ka si -
we go z bia ∏ym oraz bia ∏e go z po pie -
la tym.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Uszak bru nat ny x uszak si -
wy; olÊniak hi ma laj ski; ki Êciec sre -
brzy sty
Uszak si wy x uszak bia -
∏y; uszak bru nat ny
Uszak bia ∏y x uszak po pie la -
ty; uszak si wy
Uszak po pie la ty x uszak bia ∏y

Ro dzaj Gal lus 
Wszyst kie ga tun ki dzi kich kur mo gà krzy ̋ o waç si´ ze so bà, a tak ̋ e z ku ra mi do mo -
wy mi. Po tom stwo jest p∏od ne.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Kur ban ki wa x ku ra do mo wa; kur cej loƒ ski; kur zie lo ny; kur si wy (rów nie˝ w na tu -
rze); paw in dyj ski; ba ̋ ant ∏ow ny; per li ca zwy czaj na; prze piór ka ja poƒ ska 
Kur zie lo ny x kur ban ki wa; kur si wy; kur cej loƒ ski; ku ra do mo wa
Kur si wy x kur ban ki wa; kur zie lo ny; kur cej loƒ ski; ku ra do mo wa
Kur cej loƒ ski x kur ban ki wa; kur si wy; kur zie lo ny; ku ra do mo wa

Hybrydy kura siwego i krajowych liliputów Hybrydy kura siwego i kury domowej

Krzy˝ówka kura siwego z kurem bankiwa Hybryda kura siwego

Hybryda uszaka siwego i bia∏ego

Ro dzaj Pa vo
Pa wie. Za rów no pa wie in dyj skie, jak i pa wie z∏o te krzy ̋ u jà si´ ze so bà, da jàc p∏od -
ne po tom stwo. Efek tem hy bry dy za cji jest paw szma rag do wy.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Paw in dyj ski x paw z∏o ty; kur ban ki wa; ku ra do mo wa; ba ̋ ant ∏ow ny; in dyk zwy czaj -
ny; per li ca zwy czaj na; 
Paw z∏o ty x paw in dyj ski



cym, a w prze sz∏o Êci w ten spo sób pra co wa -
no mi´ dzy in ny mi nad usza kiem bia ∏ym i tra -
go pa nem pla mi stym. In nym uspra wie dli wia -
niem prak tyk jest „wzmac nia nie” pta -
ków. W tym przy pad ku mie sza ne sà ze so -
bà za zwy czaj ga tun ki de li kat ne z bar dziej od -
por ny mi, gdy˝ hy bry dy dzie dzi czà wi´k -
szà od por noÊç i le piej zno szà eu ro pej ski kli -
mat. W ten spo sób po wsta∏ paw szma rag do -
wy, czy li ca ∏a ma sa mie szaƒ ców pa wia in dyj -
skie go i z∏o te go, któ re w mniej -
szym lub wi´k szym stop niu po dob -
ne sà do pa wia z∏o te go. Po dob nie sy tu -
acja ma si´ z dzi ki mi ku ra mi, któ re zo sta -
∏y zmie sza ne z ku ra mi do mo wy -
mi. W tym sa mym ce lu obec nie po dej mo wa -
ne sà pró by krzy ̋ o wa nia kiÊç ca mo dro li ce -
go i kiÊç ca sre brzy ste go, wi´c mo˝ li -
we, ˝e za kil ka lat po ja wià si´ w ho dow -
lach kiÊç ce mo dro li ce, któ re b´ dà zno siç kli -
mat eu ro pej ski.

Ta kie wy mów ki nie tra fia jà do mnie. Pew -
ne go ro dza ju sno bizm pa nu jà cy rów -
nie˝ w Êro do wi sku ho dow ców, gdzie ran -
ga za le ̋ y nie od te go, co si´ wy ho do wa -
∏o, a od te go jak rzad kie pta ki si´ po sia -
da. Pcha to wie lu w kie run ku ta kich prak -
tyk, gdy˝ po pyt ro dzi po da˝. Rzad kie ga tun -
ki osià ga jà przy tym wy so kie ce -
ny, co przy re stryk cjach zwià za nych z od∏o -
wem i im por tem pta ków stwa rza ko lej -
ny bo dziec, a pie niàdz mo ̋ e sku siç wie -
lu. Opra co wa na nie daw no tech no lo gia mro -
˝e nia na sie nia da je jed nak na dzie j´ na na -
p∏yw no wych ge nów do po pu la cji rzad -
kich ga tun ków i uchro ni je przed de gra da -
cjà. Czy jed nak b´ dzie co ra to -
waç, gdy wszyst kie osob ni ki za gro ̋ o ne -
go ga tun ku b´ dà ju˝ hy bry da mi?

Je Êli cho dzi o ga tun ki bar dziej do st´p -
ne, ˝eby nie u˝yç s∏o wa „po spo li te”, to rów -
nie˝ i w tym przy pad ku wi´k szoÊç prak -
tyk zwià za nych z two rze niem hy -
bryd ma pod ∏o ̋ e w pa zer no Êci pseu do ho -
dow ców. 

In nym po wo dem jest zwy k∏a igno ran -
cja i kom plet ny „anal fa be tyzm ho dow la -
ny” nie któ rych osób, któ re utrzy mu jà pta -
ki, a nie po sia da jà na wet pod sta wo wej wie -
dzy. Nie po ma ga jà przy tym nie rze tel ne pu -
bli ka cje, gdzie do zi lu stro wa nia wy glà -
du osob ni ków da ne go ga tun ku u˝y wa si´ fo -
to gra fii przed sta wia jà cych hy bry dy. Ta kie sa -
me ne ga tyw ne kon se kwen cje ma pre zen ta -
cja w ró˝ ne go ro dza ju ko lek cjach, par -
kach, mi nio gro dach zoo lo gicz -

ABC hodowcy

Ro dzaj Lo phu ra
Wí k szoÊç kiÊç ców mo ̋ e sí  ze so bà krzy ̋ o waç. Sre brzy sty, ne pal ski, taj waƒ ski, an nam -
ski krzy ̋ u jà sí  ze so bà, da jàc p∏od ne po tom stwo. W ob r  ́bie kiÊç ców ne pal skich i sre brzy -
stych bar dzo cz  ́sto krzy ̋ o wa ne sà ze so bà ró  ̋ne pod ga tun ki, np. ne pal ski no mi nal ny z ne -
pal skim bia ∏o czu bym, co stwa rza ko lej ne pro ble my.
Mo  ̋li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ki Êciec sy jam ski x ku ra do mo wa; ki Êciec ogni sty; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty, ki -
Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant ja poƒ ski
Ki Êciec an nam ski x ki Êciec ce sar ski; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski
Ki Êciec ˝ó∏ to ster ny x ki Êciec ne pal ski
Ki Êciec ogni sty x ki Êciec sy jam ski; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski

Ki Êciec ce sar ski x ki Êciec an nam ski; 
ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; 
ki Êciec taj waƒ ski
Ki Êciec ne pal ski x ba ̋ ant hi ma laj ski; ba -
˝ant dia men to wy; ba ̋ ant z∏o ci sty; ku ra do -
mo wa; olÊniak hi ma laj ski; ki Êciec sy jam -
ski; ki Êciec an nam ski; ki Êciec ce sar ski; ki -
Êciec ogni sty; ki Êciec wiet nam ski; ki -
Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski; ba -
˝ant ∏ow ny; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant kasz ta no -
wa ty; ba ̋ ant kró lew ski; ba ̋ ant ja poƒ ski
Ki Êciec sre brzy sty x ba ̋ ant hi ma laj -

ski; uszak bru nat ny; ba ̋ ant z∏o ci sty; ku ra do -
mo wa; olÊniak hi ma laj ski; ki Êciec sy jam ski; ki Êciec an nam ski; ki Êciec ce sar ski; ki Êciec ogni -
sty; ki Êciec wiet nam ski; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant ∏ow ny; ba ̋ ant pstry; ba -
˝ant kasz ta no wa ty; ba ̋ ant kró lew ski; ba ̋ ant ja poƒ ski
Ki Êciec taj waƒ ski x ba ̋ ant dia men to wy; ki Êciec sy jam ski; ki Êciec an nam ski; ki -
Êciec ogni sty; ki Êciec ce sar ski; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant taj -
waƒ ski; ba ̋ ant kró lew ski; tra go pan czer wo ny

Ro dzaj Ca treus
Jak na ro dzaj mo no ty po wy, ba ̋ ant hi ma laj ski jest doÊç po dat ny na hy bry dy za cj´.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ba ̋ ant hi ma laj ski x ba ̋ ant z∏o ci sty; olÊniak hi ma laj ski; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre -
brzy sty; ba ̋ ant ∏ow ny; ba ̋ ant kró lew ski; tra go pan mo dro li cy

Ki Êciec ogni sty, rów nie˝ i on na ra ̋ o ny jest
na hy bry dy za cj´

Hy bry da kiÊç ca sre brzy ste go 
i ba ̋ an ta kró lew skie go

Hy bry da kiÊç ca sre brzy ste go i taj waƒ skie go

Hy bry da kiÊç ca sre brzy ste go i taj waƒ skie go



nych czy te˝ nie kie dy na wet w ogro dach zoo -
lo gicz nych hy bryd ja ko przed sta wi cie li da ne -
go ga tun ku. W ta kich pla ców kach du -
˝a cz´Êç po czàt ku jà cych ho dow ców sta -
wia pierw sze kro ki, szu ka jàc in for ma cji i oglà -
da jàc pta ki. Na szcz´ Êcie stan ten ule ga zmia -
nie na sku tek ∏a twe go do st´ pu do rze tel -
nych in for ma cji, na wet w In ter ne -
cie, oraz zmia nie po ko le nio wej w Êro do wi -
sku ho dow ców, z któ rà wià ̋ e si´ zmia -
na Êwia do mo Êci. 

Ostat nim z po wo dów two rze nia hy bryd
jest cie ka woÊç. W prze sz∏o Êci do ko ny wa no
wie lu eks pe ry men tów ho dow la nych na tym
po lu, wi´c do st´p ne sà in for ma cje o mo˝ li -
wo Êciach hy bry dy za cji po szcze gól nych ga tun -
ków. By za spo ko iç cie ka woÊç ho dow ców,
przed sta wiam ze sta wie nie krzy ̋ ó wek, któ re
po ja wi ∏y si´ w ho dow lach i zo sta ∏y udo ku -
men to wa ne. 

Nie od no to wa no hy bryd z udzia ∏em ba -
˝an tów z ro dza ju Itha gi nis (tak son mo no ty -
po wy obej mu jà cy tyl ko ku ro pa tw ni ka ne pal -
skie go), Po ly plec tron (wie losz po ny), Rhe inar -
tia (tak son mo no ty po wy – ar gus czu ba -
ty), Ar gu sia nus (tak son mo no ty po wy – ar -
gus ma laj ski) i Afro pa vo (tak son mo no ty po -
wy – paw kon gij ski).

Na szcz´ Êcie wie le z przed sta wio nych po -
wy ̋ ej krzy ̋ ó wek jest trud nych do uzy ska -
nia, zw∏asz cza krzy ̋ ów ki mi´ dzy ro dza jo -
we, a hy bry dy ce chu je wy so ka Êmier tel -
noÊç oraz w wi´k szo Êci bez p∏od noÊç. 

Bàdê my uczci wi wo bec in nych i wo -
bec sie bie, nie po pra wiaj my na tu -
ry, bo ona jest do sko na ∏a w ka˝ dym ca -
lu, a to, co nam mo ̋ e wy da waç si´ s∏usz -
ne, w d∏u˝ szej per spek ty wie cza su mo -
˝e mieç ka ta stro fal ne skut ki.

ABC hodowcy

Ro dzaj Chry so lo phus
Osob ni ki oby dwu ga tun ków wy st´ pu jà cych w ho dow lach to w wi´k szo Êci hy bry dy. 
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ba ̋ ant dia men to wy x ba ̋ ant z∏o ci sty; olÊniak hi ma laj ski; ki Êciec ne pal ski; ki -
Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant ∏ow ny; ba ̋ ant kasz ta no wa -
ty; ba ̋ ant kró lew ski; tra go pan pla mi sty
Ba ̋ ant z∏o ci sty x ba ̋ ant dia men to wy; ba ̋ ant hi ma laj ski; ku ra do mo wa; ki Êciec ne pal -
ski; ki Êciec sre brzy sty; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant ∏ow ny; ba ̋ ant kró lew ski; ba ̋ ant ja poƒ ski 

Ro dzaj Pha sia nus
Ba ̋ an ty w∏a Êci we. Za rów no ba ̋ ant zwy czaj ny, jak i ba ̋ ant pstry krzy ̋ u jà si´ ze so -
bà, da jàc p∏od ne po tom stwo, cze go efek tem jest ba ̋ ant ∏ow ny.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ba ̋ ant pstry x ba ̋ ant dia men to wy; ba ̋ ant z∏o ci sty; ku ra do mo wa; ki Êciec ne pal -
ski; ki Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant zwy czaj ny; ba ̋ ant kró lew ski; ba -
˝ant ja poƒ ski
Ba ̋ ant zwy czaj ny x ba ̋ ant hi ma laj ski; ba ̋ ant dia men to wy; ba ̋ ant z∏o ci -
sty; kur ban ki wa; ku ra do mo wa; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; paw in dyj ski; ba -
˝ant pstry; ba ̋ ant kró lew ski; ba ̋ ant ja poƒ ski; tra go pan pla mi sty; ja rzà bek zwy czaj -

ny, ja rzà bek cie cior nik; bo ro wiak ˝ó∏ -
to gar d∏y; bo ro wiak z∏o to bre wy; par -
dwa szkoc ka; par dwa mszar na; par -
dwa gór ska; cie trzew zwy czaj ny; g∏u -
szec zwy czaj ny; pre rio kur dwu czu -
by; in dyk zwy czaj ny, per li ca zwy czaj -
na; ku ro pa twa zwy czaj na

Ro dzaj Syr ma ti cus
Wszyst kie ga tun ki z te go ro dza ju krzy ̋ u jà si´ ze so bà, krzy ̋ ów ki sà p∏od ne, do dat -
ko wo ba ̋ an ty z tej ro dzi ny ∏a two krzy ̋ u jà si´ z ba ̋ an ta mi w∏a Êci wy mi.
Mo˝ li we do uzy ska nia krzy ̋ ów ki:
Ba ̋ ant kasz ta no wa ty x ba ̋ ant dia men to wy; ki Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy -
sty; ba ̋ ant taj waƒ ski; ba ̋ ant bir maƒ ski; ba ̋ ant kró lew ski; ba ̋ ant ja poƒ ski
Ba ̋ ant bir maƒ ski x ba ̋ ant taj waƒ ski; ba ̋ ant kasz ta no wa ty
Ba ̋ ant taj waƒ ski x ki Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant kasz ta no wa ty; ba ̋ ant bir maƒ ski; ba -
˝ant kró lew ski
Ba ̋ ant kró lew ski x ba ̋ ant hi ma laj ski; ba ̋ ant z∏o ci sty; ba ̋ ant dia men to wy; ki -
Êciec ne pal ski; ki Êciec sre brzy sty; ki Êciec taj waƒ ski; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant ∏ow ny; ba -
˝ant kasz ta no wa ty; ba ̋ ant taj waƒ ski; ba ̋ ant ja poƒ ski
Ba ̋ ant ja poƒ ski x ba ̋ ant z∏o ci sty; ku ra do mo wa; ki Êciec sy jam ski; ki Êciec ne pal -
ski; ba ̋ ant pstry; ba ̋ ant ∏ow ny; ba ̋ ant kasz ta no wa ty; ba ̋ ant kró lew ski 

Zie lo ne ba ̋ an ty ∏ow ne no szà w so bie
ge ny ba ̋ an ta pstre go

Hy bry da ba ̋ an ta dia men to we go i z∏o ci ste go Hy bry da ba ̋ an ta z∏o ci ste go i dia men to we go

Co z tego wyroÊnie?


