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Pol skie ra sy krót ko dzio be – cz´Êç I

MA ÂCIUCH POL SKI

Zbi gniew Gi lar ski

MaÊciuchy polskie koroniaste, bia∏e, w swobodnym locie. Fot. i hod. Zbigniew GilarskiMa Êciuch pol ski, zwa ny daw niej
ko z∏em lub purc lem, to jed na
z naj star szych i za ra zem naj -
pi´k niej szych ras pol skich. Po -
mi mo ˝e jest to ra sa zna na 
i lu bia na, nie wie le wie my o jej
po cho dze niu. Brak jest do sta -
tecz nej ilo Êci wy czer pu jà cych
i wia ry god nych ma te ria ∏ów
êró d∏o wych do ty czà cych praw -
dzi wej hi sto rii tej ra sy. Na pod -
sta wie nie licz nych wzmia nek
w li te ra tu rze fa cho wej oraz
prze ka zów ust nych pró bu je my
do szu kaç si´ praw dy o pra -
przod kach tych go ∏´ bi oraz
o lu dziach, któ rzy t´ ra s´ stwo -
rzy li.



PPrzed mio tem na szych do cie kaƒ,
oprócz hi sto rii, jest te˝ ge no typ ra sy
i jej ewen tu al ne po kre wieƒ stwo z in -

ny mi zna ny mi nam ra sa mi go ∏´ bi o krót -
kich dzio bach. In te re su je nas ze spó∏ cech,
któ ry jest wy ni kiem na tu ral nej se lek cji,
a tak ̋ e Êwia do mym efek tem ̋ mud nej pra -
cy ho dow la nej cz∏o wie ka. Pa mi´ taç przy
tym mu si my, ̋ e ka˝ da ra sa pod le ga ewo lu -
cyj nym pra wom na tu ry. Na to miast in ge -
ren cja ho dow cy, po par ta wie dzà i do -
Êwiad cze niem, przy czy nia si´ do roz wo ju
cech po ̋ à da nych i jed no cze snej eli mi na cji
cech ne ga tyw nych.

Na pod sta wie nie któ rych udo ku men to -
wa nych, a tak ̋ e le gen dar nych êró de∏, po -
czàt ki ho dow li ma Êciu cha pol skie go da tu je
si´ na XVII wiek. Z ca ∏à pew no Êcià wia do -
mo, ˝e ra sa ta zo sta ∏a wy ho do wa na w Ma -
∏o pol sce Wschod niej, a cen trum ho dow li
znaj do wa ∏o si´ we Lwo wie. Nie wie my
na to miast, ja ki go ∏àb by∏ pro to pla stà maÊ -
ciu cha. Praw do po dob nie przod ko wie ma -
Êciu cha po cho dzà z te re nów Azji Mniej -
szej. Na Kre sy Wschod nie Rze czy po spo li -
tej mo g∏y tra fiç z ka ra wa na mi ku piec ki mi.
Nie jest wy klu czo ne, ˝e mo g∏y zo staç
przy wie zio ne przez ry cer stwo ja ko ∏up
wo jen ny. Bio ràc pod uwa g´ uwa run ko wa -
nia geo po li tycz ne oraz burz li wà hi sto ri´
daw nych Kre sów Wschod nich, oby dwie
te wer sje sà wiel ce praw do po dob ne.
Wspo mnieç na le ̋ y, ˝e w nie któ rych re gio -
nach Tur cji ho do wa ne sà go ∏´ bie krót ko -
dzio be o wspól nej na zwie „Ban go”, któ re
mo gà byç da le ki mi krew nia ka mi na sze go
ma Êciu cha. W daw nych cza sach ho dow là
go ∏´ bi zaj mo wa li si´ lu dzie pro Êci, naj cz´ -
Êciej nie pi Êmien ni, dla któ rych by ∏a to je dy -
na roz ryw ka. Po tra fi li oni wy ho do waç
wie le zna ko mi tych ras, nie ste ty nie po zo -
sta wi li po so bie ˝ad nej do ku men ta cji ani
dzie∏ pi sa nych. Po zo sta ∏y po nich nie licz ne,
cz´ sto prze k∏a ma ne przez czas, prze ka zy
ust ne. Rów nie˝ zna ne mi do ku men ty pi sa -
ne za wie ra jà nie zbyt pre cy zyj ne na zew nic -
two, i tak w „Ka ta lo gu I wy sta wy dro biu,
go ∏´ bi i in ne go ptac twa”, zor ga ni zo wa nej
we Lwo wie w 1900 ro ku, wy sta wio no:
„Plà sa cze Êred nio -dzió be, Pol skie ko z∏y”,
4 szt., bar wy sta lo wej – wy staw ca Jan Gar -
now ski ze Lwo wa oraz „Plà sa cze krót ko -
-dzió be wie deƒ skie z bia ∏emi tar cza mi
(ofi ce ry)”, 8 szt., w bar wie ˝ó∏ tej, czer wo -
nej i czar nej – wy staw cy: Jan Franz, Jan
May sen hal ter i Adam Przy lib ski, wszy scy
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MaÊciuch polski odmiany czarnej w locie. Fot. i hodowla Zbigniew Gilarski

MaÊciuch polski czerwony bia∏oloty. Fot. i hod. Zbigniew Gilarski



ze Lwo wa. Pierw sza na zwa – „pol skie ko -
z∏y”, jed no znacz nie su ge ru je, ˝e by ∏y to
na sze ma Êciu chy, za strze ̋ e nie mo ̋ e tyl ko
bu dziç bar wa sta lo wa i Êred nie dzio by.
Dru ga na zwa bu dzi pew nà wàt pli woÊç; za
na szym ma Êciu chem prze ma wia ca ∏a na -
zwa „plà sa cze krót ko -dzió be z bia ∏e mi
tar cza mi – ofi ce ry”, na to miast okre Êle nie
„wie deƒ skie” jest al bo b∏´ dem, al bo te˝
wy ni ka z nie zna jo mo Êci te ma tu. Go ∏´ bie
bia ∏o tar czo we wie deƒ skie sà ra sà sta rà,
ist nie jà cà do dzi siaj i za wsze ho do wa nà ja -
ko ra sa Êred nio dzio ba. Mu si my pa mi´ taç,
˝e w tym cza sie za rów no Lwów, jak i te˝
ca ∏a Ga li cja znaj do wa ∏y si´ pod za bo rem
au striac kim, co mu sia ∏o cza sem wy wie raç
wp∏yw na na zew nic two. Przy po mn´ tyl ko,
˝e na tej wy sta wie pre zen to wa no osob no:
„Plà sa cze krót ko -dzió be, Gà ski wie deƒ -
skie”, „Plà sa cze krót ko -dzió be wie deƒ -
skie” oraz „Plà sa cze krót ko -dzió be pesz -
teƒ skie”. Jak wi daç, ju˝ w owym cza sie
roz ró˝ nia no i roz gra ni cza no te ra sy, dla te -
go te˝ z du ̋ à do zà praw do po do bieƒ stwa
mo ̋ e my przy jàç, ˝e dwie pierw sze ww.
ra sy to ma Êciu chy pol skie. Na to miast
w cza so pi Êmie „Ho dow ca Dro biu” (nr
1/1900) znaj du je si´ ta kie og∏o sze nie:
„(…) Gi le czar ne i Tur ko ty sro ka te sprze -
dam lub za mie ni´ na Ko z∏y (Purc le) ko ro -
nia ste z bia ∏e mi lot ka mi, ocza mi i dzió ba -
mi. A. Przy lib ski, Lwów, Pi jar ska 7” oraz
ta ki anons: „Go ∏´ bie kra ku sy ko lo ro we,
sze ki wy wrot ne, krym ki, mo re tle i ko zio∏ -
ki oko ∏o 70 sztuk ra zem ta nio sprze dam.
Dà brow ski, Lwów”.

Jak wi daç, w tym cza sie we Lwo wie zna -
ne by ∏y za rów no ma Êciu chy jed no barw ne,
jak i bia ∏o lo te, mo re te le i ofi ce ry, bra ko wa -
∏o tyl ko wzor ca i jed no znacz nej ter mi no lo -
gii od no szà cej si´ tyl ko do ras pol skich.

We d∏ug na sze go zna ko mi te go do ku -
men ta li sty, J. Sto cha, na sze ma Êciu chy 
spo krew nio ne sà z bu da pesz teƒ ski mi
i wie deƒ ski mi krót ko dzio by mi. Jed nak
w po szu ki wa niu po kre wieƒ stwa J. Stoch
ca∏ ko wi cie po mi nà∏ krót ko dzio be go ∏´ bie
pra skie, po kro jo wo zbli ̋ o ne do na sze go
ma Êciu cha i ho do wa ne sto sun ko wo bli sko
na szej po ∏u dnio wej gra ni cy. Lo kal ne
upodo ba nia i kil ku dzie si´ cio let nia ukie run -
ko wa na pra ca ho dow la na do pro wa dzi ∏y
do stwo rze nia od mien nych, doÊç wy raê -
nie ró˝ nià cych si´ ras. Ró˝ ni ce po mi´ dzy
ty mi ra sa mi uwi dacz nia jà si´ szcze gól nie
w bu do wie g∏o wy, osa dze niu dzio ba, bar -
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M∏ode maÊciuchy w wieku 4 tyg., na pierwszym planie m∏ody z zaburzeniami wzrostu. 
Fot. Zbigniew Gilarski

MaÊciuch polski koroniasty – m∏oda samiczka barwy kawowej. Fot. i hod. Zbigniew Gilarski



wie oczu oraz bu do wie i bar wie brwi.
W tym miej scu na le ̋ y przy po mnieç, ˝e
do dat ko wà w∏a Êci wo Êcià ra so wà ma Êciu -
cha pol skie go oprócz wi docz nych cech
mor fo lo gicz nych jest umie j´t noÊç ko zio∏ -
ko wa nia w cza sie lo tu. Z po wo du tej w∏a -
Ênie ce chy ma Êciu chy na zy wa ne by ∏y daw -
nej „purc la mi”, „lwow ski mi plà sa cza mi”
lub „ko z∏a mi pol ski mi”. Pro po no wa na
w la tach po wo jen nych na zwa „krót ko -
dzio by wy wro tek pol ski” nie przy j´ ∏a si´
i do tej kon cep cji nie po wró co no. Tra dy cja
oka za ∏a si´ sil niej sza i sà dz´, ˝e po zo sta -
nie my ju˝ na za wsze przy na zwie ma -
Êciuch. W∏a Êci wo Êci „ko zio∏ ko wa nia” nie
po sia da jà bu da pesz teƒ skie ani wie deƒ skie
krót ko dzio be, na to miast go ∏´ bie pra skie
s∏y n´ ∏y daw niej ze zna ko mi te go lo tu. 

Dzi siej szy ma Êciuch to go ∏àb ma ∏y, o nie -
zwy kle ele ganc kiej i szla chet nej syl wet ce.
Je go har mo nij ny ruch pe ∏en jest gra cji
i ulot ne go wdzi´ ku. Ca ∏a uro da i nie po wta -
rzal noÊç tej ra sy naj bar dziej uwi dacz nia si´
w okre sie go do wym oraz w cza sie swo -
bod ne go lo tu. Ma Êciu chy wy st´ pu jà w ko -
lo rach: czar nym, czer wo nym, ˝ó∏ tym, bia -
∏ym i ka wo wym. Bar wa po win na byç jed -
no li ta i wy ra zi sta. Od mia na dwu barw na,
tzw. „ofi ce ry”, prak tycz nie ju˝ nie ist nie je.
In nà spo ty ka nà od mia nà sà ma Êciu chy bia -
∏o lo te. Ostat nià, naj mniej zna nà i nie co ta -
jem ni czà od mia nà, jest „mo re tel”, czy li
pstro ka ty wy wro tek pol ski. W tym miej scu
na le ̋ y po sta wiç py ta nie: dla cze go ta pi´k -
na, zna na i lu bia na ra sa stra ci ∏a po pu lar -
noÊç, a jesz cze nie tak daw no za gro ̋ o na
by ∏a wy gi ni´ ciem? Przy czy ny te go zja wi ska
sà wie lo ra kie i trud no b´ dzie zna leêç jed -
no znacz nà od po wiedê. Ho dow la ma Êciu -
chów jest doÊç trud na. Wy ma ga cier pli wo -
Êci oraz spo rej wie dzy i do Êwiad cze nia ho -
dow la ne go. Przy wy cho wie m∏o dych nie -
zb´d ne sà go ∏´ bie mam ki oraz od po wied -
nie go ∏´b ni ki. Te pod sta wo we wy mo gi
ogra ni cza ∏y i na dal ogra ni cza jà kràg ho dow -
ców tej ra sy. Nie bez zna cze nia sà te˝ pro -
ce sy na tu ral ne, na któ re nie ma my wp∏y -
wu. Sta ra ge ne ra cja zna ko mi tych ho dow -
ców po wo li od cho dzi na za wsze z na szych
sze re gów, a wraz z ni mi prze pa da bez -
pow rot nie skarb ni ca wie dzy i do Êwiad cze -
nia. Cz´Êç m∏o dych ho dow ców wpro wa -
dza do go ∏´b ni ków ra sy ob ce, za zwy czaj
d∏u go dzio be, du ̋ o ∏a twiej sze w ho dow li.
Do dat ko wym ne ga tyw nym czyn ni kiem by -
∏o i jest na dal du ̋ e roz pro sze nie ho dow -
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MaÊciuch polski – moretel klasyczny. ¸adna g∏owa, bardzo dobre oko i brew, dobre osadzenie
dzioba. Fot. i hodowla Zbigniew Gilarski



ców po te re nie ca ∏e go kra ju, brak Êci s∏ych
kon tak tów, a tak ̋ e nie ch´ç do wspó∏ pra cy
i wza jem nej wy mia ny ma te ria ∏u ho dow la -
ne go. W koƒ cu lat 80. (ok. 1985 r.) po pu la -
cja ma Êciu cha osià gn´ ∏a po ziom kry tycz ny
i ra sa zna la z∏a si´ na gra ni cy wy gi ni´ cia.
Dzi´ ki upo ro wi garst ki ho dow ców uda ∏o
si´ jed nak oca liç reszt ki ̋ y jà cych, czy sto ra -
so wych ma Êciu chów, w wi´k szo Êci jest to
od mia na ko ro nia sta. W chwi li obec nej bar -
dzo nie licz na jest po pu la cja ma Êciu chów
g∏ad ko g∏o wych, a wi´k szoÊç ho do wa nych
i wy sta wia nych osob ni ków to mie szaƒ ce
ma Êciu cha pol skie go z bu da pesz teƒ skim
krót ko dzio bym. Mniej zo rien to wa nym ho -
dow com przy po mnieç mu sz´, ˝e zno we li -
zo wa ny w 1993 ro ku wzo rzec ma Êciu cha
pol skie go uzna wa∏ tyl ko doÊç licz nie ho do -
wa ne i mod ne wów czas mie szaƒ ce – dla
kla sycz ne go ma Êciu cha nie by ∏o miej sca na
wy sta wach. Wzo rzec ten ja ko pierw szy
opro te sto wa∏ Êp. kol. W∏a dy s∏aw Stolf
z Opo la i ja ko je dy ny pre zen to wa∏ na wy -
sta wach go ∏´ bi ma Êciu chy w tra dy cyj nym
ty pie. Je stem w po sia da niu Je go ko re spon -
den cji dot. wzor ca ma Êciu cha. Z ów cze -
sny mi de cy den ta mi na sze go Zwiàz ku
i wspól nie z pa nem W. Stol fem wsz czà ∏em
sta ra nia o przy wró ce nie ma Êciu cho wi na -
le˝ ne go mu miej sca. W dniu 6 grud nia
1996 ro ku w Szcze ci nie, na po sie dze niu
Pre zy dium Ko le gium S´ dziów, z∏o ̋ y ∏em

uza sad nio ny wnio sek o anu lo wa nie nie w∏a -
Êci we go wzor ca i za twier dze nie no we go,
opra co wa ne go prze ze mnie w opar ciu
o opis J. Sto cha. Pre zy dium Ko le gium S´ -
dziów jed no myÊl nie przy j´ ∏o wnio sek i za -
twier dzi ∏o no wy wzo rzec. Wzo rzec ten
wraz z mo im ko men ta rzem opu bli ko wa ny
zo sta∏ w „Biu le ty nie PZH GRi DO” (nr 1/97,
str. 17-20).

Z mo jej ini cja ty wy w 1995 ro ku po wsta∏
„Ko re spon den cyj ny Klub Ma Êciu cha Pol -
skie go”. Po tych kil ku na stu la tach dzia ∏a nia
wi daç, ˝e ta ini cja ty wa przy czy ni ∏a si´ do
ura to wa nia ma Êciu cha, a przy oka zji tak ̋ e
in nych go ∏´ bi ras pol skich za gro ̋ o nych
wy gi ni´ ciem. Ma my ju˝ swo jà stro n´ in -
ter ne to wà, któ rà po le cam sym pa ty kom
tej pi´k nej ra sy – www.ma sciuch.pi gnet.pl,
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MaÊciuchy polskie w czasie kopulacji. Na uwag´ zas∏uguje intensywna czerwona barwa obydwu
osobników. Fot. i hodowla Zbigniew Gilarski

MaÊciuchy polskie – para  w okresie godowym, charakterystyczne zaloty. Fot. i hodowla Zbigniew Gilarski



na to miast na sza ko lej na wi try na po Êwi´ -
co na jest ak cji ra to wa nia ras pol skich –
www.go le bie.pi gnet.pl.

Cho cia˝ no wy wzo rzec obo wià zu je ju˝
od 12 lat, zda rza si´, ˝e na nie któ rych wy -
sta wach s´ dzio wie wy so ko pre miu jà mie -
szaƒ ce, co nie naj le piej Êwiad czy o ich wie -
dzy. Za zna czam, ˝e sà to nie licz ne przy pad -
ki i mam na dzie j´ na ich wy eli mi no wa nie.

Po roz po cz´ ciu zor ga ni zo wa nej dzia ∏al -
no Êci, garst ka cz∏on ków na sze go Klu bu

sku pi ∏a si´ na od twa rza niu od mian barw -
nych, któ re bez pow rot nie wy gi n´ ∏y.

Przy po mn´ tyl ko, ˝e w tym cza sie nie
ist nia ∏y na st´ pu jà ce od mia ny ma Êciu cha:
„ofi cer”, czy li od mia na bia ∏o tar czo wa, bia -
∏o lo ty, mo re tel oraz od mia na ko ro nia sta
jed no li cie bia ∏a i od mia na ka wo wa (sta lo -
wo sza ra). Pra ca ho dow la na nad odtwo -
rze niem „ofi ce ra” jest bar dzo trud na i po -
trwa jesz cze kil ka lat. Eks pe ry men tem
tym zajmuje si´ ko le ga Wal dek Uznaƒ ski

z Nie po ∏o mic. Po kil ku la tach pra cy jed no -
li cie bia ∏e ma Êciu chy ko ro nia ste po ja wi ∏y
si´ w mo jej ho dow li i wspó∏ pra cu jà ce go ze
mnà kol. Wald ka Uznaƒ skie go oraz Lu cja -
na Sze là ga z Nie po ∏o mic, a ostat nio te˝
w go ∏´b ni ku kol. Tom ka Fin ka oraz S∏aw ka
Wró bla z Gdaƒ ska. Ma Êciu chy bia ∏o lo te
pra wie rów no cze Ênie po ja wi ∏y si´ w go -
∏´b ni kach ko le gów Lu cja na Sze là ga, Wald -
ka Uznaƒ skie go i moim. Na to miast ma -
Êciu chy ka wo we to ra czej dzie ∏o przy pad -
ku, po ja wia jà ce si´ (naj cz´ Êciej) po dwóch
ro dzi cach jed no li cie czar nych, i za zwy czaj
sà to sa micz ki. Osob ni ki ka wo we, a w∏a -
Êci wie sta lo wo sza re, za wsze ma jà nie co
roz ja Ênio ne lot ki i nie jest to wa dà; za le tà
sà na to miast ich ja sne, wy ra zi ste dzio by.
Ten ro dzaj bar wy (ka wo wej) wy st´ pu je
te˝ u tur czy na i sta wa ka pol skie go i za -
wsze lot ki pierw sze go rz´ du sà nie co roz -
ja Ênio ne. Z eks pe ry men tal nych sko ja rzeƒ,
ma jà cych na ce lu od two rze nie kla sycz ne -
go mo re te la, za cz´ ∏y si´ po ja wiaç ma Êciu -
chy pstro ka te, o bar dzo ∏ad nej, nie sy me -
trycz nej pstro ka ciê nie, na to miast pierw szy
kla sycz ny, czar ny mo re tel po ja wi∏ si´
w mo jej ho dow li do pie ro w 2004 ro ku,
a je go iden tycz ny po to mek po wie lo ny zo -
sta∏ do pie ro w 2008 ro ku. Pod kre Êlam, ˝e
sà to chy ba je dy ne ist nie jà ce mo re te le kla -
sycz ne otrzy ma ne z czy sto  ra so wych sko -
ja rzeƒ. Co praw da nie któ rzy ho dow cy
czy ni li do raê ne pró by otrzy ma nia mo re te -
la z krzy ̋ ó wek ma Êciu cha g∏ad ko g∏o we go
z sze kiem pol skim, lecz by ∏y to pró by nie -
uda ne, któ re za koƒ czy ∏y si´ fia skiem
i mam na dzie j´, ˝e nikt ju˝ nie b´ dzie pro -
wa dzi∏ ta kich ry zy kow nych i nie po trzeb -
nych eks pe ry men tów. Jak wi daç, utrwa le -
nie nie wiel kiej pstro ka ci zny tyl ko na g∏o -
wie i gór nej cz´ Êci szyi ma Êciu cha nie jest
spra wà ∏a twà. Dla te go te˝ uwa ̋ am, ˝e na -
le ̋ y uznaç i umie Êciç we wzor cu wszyst kie
od mia ny pstro ka ci zny, ja kie po ja wia jà si´
obec nie u ma Êciu chów. Za zna czam, ˝e
do ty czy to osob ni ków czy sto ra so wych,
ko ro nias tych, bar dzo przy dat nych w dal -
szej ho dow li. Po ma Êciu chach pstro ka tych
otrzy mu je my te˝ go ∏´ bie jed no li cie bia ∏e,
a z po ∏à cze nia np. jed no li cie czar ne go
z pstro ka tym mo ̋ e my te˝ otrzy maç osob -
ni ki jed no li cie czar ne. Nie wi dz´ ˝ad nych
prze szkód na tu ry ge ne tycz nej ani te˝ ad -
mi ni stra cyj nej, aby for mal nie uznaç ten typ
pstro ka ci zny. Sko ro uzna li Êmy kie dyÊ za
rzecz nor mal nà sze ki jed no barw ne (b´ dà -
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Kilkudniowe prawid∏owo rozwini´te piskl´ maÊciucha – na dziobie widoczne znami´ barwy
czerwonobràzowej

MaÊciuch polski barwy czarnej – prawid∏owo rozwini´te m∏ode – wiek 14 dni
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ce ca∏ ko wi tym za prze cze niem sze ko wa to -
Êci), któ re po ja wi ∏y si´ w pro ce sie od twa -
rza nia sze ków ko lo ro wych (a by ∏y to krzy -
˝ów ki mi´ dzy ra so we sze ka pol skie go
z bu da pesz teƒ skim), to dla cze go nie mo -
˝e my uznaç czy sto ra so wych ma Êciu chów
pstro ka tych?

Bierz my przy k∏ad z na szych po ∏u dnio -
wych sà sia dów, któ rzy od lat z wiel kim za -
mi ∏o wa niem roz wi ja jà swo jà na ro do wà ra -
s´, ja kà jest sta wak cze ski, i co pe wien czas
uzna jà i do pi su jà no we od mia ny barw ne tej
ra sy. Do cza su uzna nia od mia ny pstro ka tej,
za in te re so wa ni ho dow cy mo gà wy sta wiaç
te go ∏´ bie na wy sta wach w kla sie AOC,
czy li wszyst kie po zo sta ∏e ko lo ry (all other
co lo urs), co zgod ne jest z wy tycz ny mi EE.
Go ∏´ bie oce nia ne sà we d∏ug obo wià zu jà ce -
go wzor ca z po mi ni´ ciem bar wy.

Za uwa ̋ y ∏em te˝ pe wien pa ra doks, ˝e
naj wi´ cej do po wie dze nia w spra wie maÊ-
ciu cha ma jà oso by, któ re do pie ro za cz´ ∏y
ho dow l´ lub te˝ ni gdy nie ho do wa ∏y tej ra -
sy. Na to miast nie któ rzy ho dow cy ob ra li
nie w∏a Êci wy kie ru nek ho dow li, dà ̋ àc za
wszel kà ce n´ do mi nia tu ry za cji ra sy i nad -
mier ne go skra ca nia dzio ba. Cel swój osià -
ga jà naj cz´ Êciej przez chów wsob ny – ta
ten den cja jest po wa˝ nym za gro ̋ e niem dla
pra wi d∏o we go roz wo ju i prze trwa nia ra sy.
Z ta kich ka zi rod czych sko ja rzeƒ ro dzà si´
osob ni ki s∏a be, ma ∏o ˝y wot ne, cz´ sto te˝
ra chi tycz ne, co w kon se kwen cji pro wa dzi
do ra dy kal ne go zmniej sze nia p∏od no Êci
i po ja wia nia si´ cech le tal nych i pó∏ le tal nych.
Efek tem te go jest ujem ny przy rost li czeb -
no Êci sta da i stop nio we zmniej sza nie si´ po -
pu la cji ma Êciu cha. Oso bi Êcie uwa ̋ am, ˝e
nad mier nie krót ki dziób u ma Êciu cha (a tak -
˝e u in nych ras) wca le nie jest za le tà, a ra -
czej jest prze szko dà w nor mal nym roz wo -
ju ra sy. Obo wià zu jà cy wzo rzec ma Êciu cha

su ge ru je, ˝e dziób ma byç: „krót ki, gru by”
– nie zna czy, ˝e ma byç bar dzo krót ki. Pra -
gn´ przy po mnieç, ˝e dziób u go ∏´ bia pe∏ ni
nie zwy kle wa˝ nà funk cj´ ˝y cio wà: s∏u ̋ y do
po bie ra nia po kar mu, kar mie nia m∏o dych,
pie l´ gna cji upie rze nia. Go ∏´ bie z nad mier -
nie krót kim dzio bem ma jà po wa˝ ne pro -
ble my z po bie ra niem po kar mu, nie sà
w sta nie „pap czyç” m∏o dych oraz za zwy -
czaj êle pie l´ gnu jà swo je upie rze nie. Jak wi -
daç, nie za wsze to, co po do ba si´ ho dow -
com, jest do bre dla ra sy. Mu si my pa mi´ taç,
˝e ce lem ho dow li ma Êciu cha nie jest prze -
sad ne skra ca nie dzio ba ani te˝ dal sza mi nia -

tu ry za cja ra sy. Je ̋ e li przyj mu je my ja ko
pew nik (a na wet ja ko stan dard), ˝e naj -
mniej szym go ∏´ biem wÊród na szych ras jest
szek pol ski i przyj mie my sze ki za punkt od -
nie sie nia, to ma Êciuch mu si byç go ∏´ biem
od po wied nio wi´k szym. Ka˝ de od st´p -
stwo od tej re gu ∏y na le ̋ y trak to waç ja ko
nie po ̋ à da ne skar la nie pro wa dzà ce w kon -
se kwen cji do de ge ne ra cji ra sy.

W swo jej prak ty ce ho dow la nej bez -
wzgl´d nie prze strze gam za sad „na tu ral ne -
go ma cie rzyƒ stwa”. Mo je ma Êciu chy wy sia -
du jà jaj ka i „pap czà” swo je lub cu dze po -
tom stwo. Je ̋ e li jest to mo˝ li we, to pod k∏a -

Praski krótkodzioby – wyraêna ró˝nica w budowie g∏owy oraz barwie brwi Wiedeƒski krótkodzioby – charakterystyczna ognistoczerwona brew

MaÊciuch polski koroniasty – wzorcowa budowa g∏owy, wyrazisty jasny dziób, jasna brew 
i per∏owe oko. Fot. i hod. Zbigniew Gilarski





dam im do dal sze go kar mie nia m∏ód ka in nej
ra sy. W ten spo sób za cho wu j´ na tu ral ny
cykl l´ gów po zwa la jà cy na roz wi ja nie
i utrwa la nie in stynk tu ma cie rzyƒ skie go,
któ ry nie ste ty za czy na za ni kaç u wi´k szo Êci
ras krót ko dzio bych. Bar dzo cz´ sto zda rza
si´, ˝e m∏ód ków z nad mier nie krót kim
dzio bem nie chcà lub nie mo gà wy kar miç
na wet do bre mam ki. W tym przy pad ku
nie zb´d na jest in ge ren cja ho dow cy i sztucz -
ne do kar mia nie pi sklàt. Na rz´ dziem s∏u ̋ à -
cym do kar mie nia m∏o dych sà naj cz´ Êciej
strzy kaw ki jed no ra zo we, któ re trzeba „za -
koƒ czyç” w´ ̋ y kiem igie li to wym o Êred ni cy
nie wi´k szej ni˝ 5 mm. Ja ko po karm dla pi -
sklàt kil ku dnio wych sto so waç mo˝ na
wszel kie go ro dza ju od ̋ yw ki dla nie mow làt
(kle iki ry ̋ o we, drob ne kasz ki itp.), dla star -
szych np. gra nu lat dla kur cza ków. Wy mie -
nio ne pre pa ra ty za le wa my cie p∏à wo dà i ro -
bi my p∏yn nà pap k´. Po karm po da je my
strzy kaw kà, ostro˝ nie i z umia rem, uwa ̋ a -
jàc, aby nie przedaw ko waç. IloÊç po kar mu
i cz´ sto tli woÊç kar mie nia dla ka˝ de go
m∏ód ka do bie ra my in dy wi du al nie. W do -
brze zor ga ni zo wa nej ho dow li nie zb´d ne
jest pro wa dze nie do ku men ta cji ho dow la -
nej. Oso bi Êcie pro wa dz´ szcze gó ∏o wà do -
ku men ta cj´ ho dow li si´ ga jà cà kil ku na stu lat
wstecz. Po zwa la mi to na iden ty fi ka cj´ ka˝ -
de go osob ni ka oraz da je mo˝ li woÊç w∏a Êci -
we go do bo ru par ho dow la nych. W ho dow -
li sto su j´ trzy ro dza je dru ków. Pierw szy to
„Ewi den cja po tom stwa go ∏´ bi” – druk pod -
sta wo wy ewi den cjo nu jà cy na bie ̋ à co po -
tom stwo od ka˝ dej pa ry w da nym se zo nie.
Dru gi to „Ar kusz ho dow la ny”, na któ ry po
za koƒ cze niu se zo nu l´ go we go na no sz´ da -
ne z „ewi den cji po tom stwa”, trze cim do ku -
men tem jest „Ro do wód go ∏´ bia” – obej -
mu jà cy czte ry po ko le nia wstecz. Do ku -
ment ten s∏u ̋ y mi do ana li zy da nych i w∏a -
Êci we go do bo ru par ho dow la nych. Na pod -
sta wie ar chi wal nej do ku men ta cji mo˝ na
od two rzyç wszyst kich za pi sa nych tam kie -
dyÊ przod ków da ne go go ∏´ bia. 

Uwa ga: Ar ty ku∏ ten jest frag men tem
opra co wa nia po Êwi´ co ne go hi sto rii pol skie -
go go ∏´ biar stwa, któ re uka ̋ e si´ wkrót ce
w bo ga to ilu stro wa nej ksià˝ ce Zbi gnie wa Gi -
lar skie go pt. „NA SZE GO ̧ ¢ BIE – RA SY
POL SKIE”.
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Budapeszteƒski krótkodzioby – charakterystyczna sylwetka go∏´bia, wyraênie ró˝niàca si´ od
postawy naszego maÊciucha

Strzykawka do karmienia m∏odych go∏´bi. Fot. Z. Gilarski

Samczyki
maÊciucha
polskiego
koroniatego. 
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