
18listopad/grudzieƒ 2008

Go∏´bie

Sak soƒ ska czaj ka

Karol Jasienica

Czarna czajka z bia∏ymi pasami (koroniasta)

Zbli ̋ a si´ zi ma. Czaj ki (Va nel lus va nel lus) opu Êci ∏y ju˝ na sze stro ny, aby prze zi mo waç w do god niej -
szym kli ma cie. W wie lu go ∏´b ni kach gru cha jà jed nak ho do wa ne przez nas czaj ki, któ re – oprócz 
na zwy – nie ma jà nic wspól ne go z ty mi, któ re ˝e ru jà na ∏à kach.
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PPo cho dze nie
Czaj ka mi na zy wa my go ∏´ bie na le ̋ à -

ce do 5. gru py (barw ne). Po sia da -
jà one na czo le barw nà plam k´ i ko lo ro -
we skrzy d∏a. W Niem czech naj bar dziej zna -
ne sà czaj ki tu ryƒ skie (zob. Wo lie -
ra 3/2008) oraz czaj ki sak soƒ -
skie, mniej zaÊ cze skie. W tym kra ju czaj ka -
mi cze ski mi na zy wa si´ czaj ki z na prze -
mian bia ∏y mi i ko lo ro wy mi pió ra mi na tar -
czach skrzy de∏. Po sia da jà one za rów -
no w Niem czech, jak i w Pol sce od r´b -
ny od cza jek sak soƒ skich wzo rzec. 

Dzi siaj czaj ka mi sak soƒ ski mi na zy wa my
pew ne lo kal ne ra sy, któ re jesz cze nie daw -
no po sia da ∏y swo je od r´b ne na zwy. Do sak -
soƒ skich cza jek za li czy my w∏a Êci wà czaj -
k´ sak soƒ skà, wy ho do wa nà w Sak so -
nii, g∏ów nie w Gór nych Ru da wach, ale tak -
˝e czaj k´ ry ̋ o wà, wy ho do wa nà w ¸u ̋ y -
cach Gór nych, oraz czaj k´ Êlà skà. E. A. Ter -
lec ki w swo jej ksià˝ ce pt. Chów go ∏´ bi, wy -
da nej w 1907 ro ku we Lwo wie, na zy wa go -
∏´ bie z czó∏ kiem i barw ny mi skrzy d∏a mi ja -
skó∏ ka mi z na czó∏ kiem i uwa ̋ a, ˝e sà to go -
∏´ bie Êlà skie. S. Péter fi (Chów go ∏´ -
bi, 1977) roz ró˝ nia mi´ dzy czaj ka mi cze ski -
mi, sak soƒ ski mi i Êlà ski mi. Wszyst -
kie one ma jà – we d∏ug Péter fi’ego – du -
˝e, bo ga te w pió ra ∏ap cie. Obec nie – we -
d∏ug wspó∏ cze sne go wzor ca (nie miec kie -
go i pol skie go) – obok czaj ki cze skiej, któ -
ra ma na prze mian bia ∏e i ko lo ro we pió ra, ist -
nie je tyl ko czaj ka sak soƒ ska. Daw na czaj -
ka Êlà ska, bez ko ron ki, a tak ̋ e czaj ka ry ̋ o -
wa zo sta ∏y w∏à czo ne do wzor ca czaj ki sak -
soƒ skiej. Jed nak ̋ e cz´ sto si´ zda -
rza, ˝e w Niem czech, wÊród ho dow -
ców, roz ró˝ nia si´ jesz cze tra dy cyj nie po -
mi´ dzy czaj kà sak soƒ skà, za wsze z ko ron -
kà, a czaj kà Êlà skà, za wsze bez ko ron ki. ¸u -
˝y cza nie zaÊ z du mà mó wià o swo jej czaj -
ce, na zwa nej w pol skim wzor cu czaj kà ry ̋ o -
wà. Kie dyÊ wy st´ po wa ∏y tak ̋ e czaj -
ki bez czó∏ ka, ale wspó∏ cze sny wzo rzec ta -
kà od mia n´ wy klu cza. 

Na zwa czaj ka nie jest od po wied ni -
kiem nie miec kiej na zwy Flügel tau be. Go ∏´ -
bie z ko lo ro wym czó∏ kiem i skrzy d∏a mi na zy -
wa my czaj ka mi – zda je si´ – za na szy mi po -
∏u dnio wy mi sà sia da mi, Cze cha mi, któ rzy na -
zy wa jà go ∏´ bia z czó∏ kiem i ko lo ro wy -
mi skrzy d∏a mi – sej ka. 

Bu do wa
Czaj ka sak soƒ ska jest sil nym go ∏´ biem ty -

pu po lne go o ni skiej po sta wie. Jej g∏o -
wa jest nie co wy d∏u ̋ o na, wy raê nie wy skle -
pio na, a czo ∏o umiar ko wa nie wy so kie. We -
d∏ug wzor ca czaj ka sak soƒ ska mo -
˝e mieç sto jà cà ko ron k´, wy raê nie za koƒ -
czo nà ro ze ta mi, al bo mo ̋ e byç g∏ad ko g∏o -
wa (czaj ka Êlà ska oraz czaj ka ry ̋ o wa). Ko -
ron ka po win na byç g´ sta, bez ubyt ków, sto -
jà ca i mo˝ li wie rów na. S∏a bo roz wi ni´ ta ko -
ron ka, w do dat ku bez ro zet, lub krzy wo osa -
dzo na, jest po wa˝ nà wa dà. W g∏o -
wie, na tle bia ∏ych piór, wy raê nie do strze gal -
ne sà ˝y we, ciem ne oczy obrze ̋ o -
ne brwià. Brew mo ̋ e byç cie li sta, ale u od -
mia ny czar nej, czer wo nej i ˝ó∏ tej po win -
na byç czer wo na. 

Sak soƒ ska czaj ka ma dziób Êred niej wiel -
ko Êci. Dol na cz´Êç dzio ba bez wzgl´d nie mu -
si byç cie li sta, a gór na u czar nych czar -
na, u nie bie skich ciem na, u czer wo nych i ˝ó∏ -
tych ko lo ru cie li ste go, u nie bie sko p∏o -

wych i gro cho wych nie bie sko p∏o wych ja sno -
ro go wa. Ja kie kol wiek od chy le nia od tej za sa -
dy, a wi´c g∏ów nie pla mi sta dol na cz´Êç dzio -
ba oraz plam ki u czer wo nych i ˝ó∏ -
tych na gór nej cz´ Êci dzio ba, uwa -
˝a si´ za du ̋ y b∏àd.

Je Êli sak soƒ ska czaj ka ma byç sil nym, o ni -
skiej, zwar tej po sta wie go ∏´ biem ty pu po lne -
go, to jest oczy wi ste, ˝e szy ja, z do brze za -
okrà glo nym pod gar dlem, mu si byç Êred -
niej d∏u go Êci, do brze wy pe∏ nio na i sze ro -
ka, pierÊ zaÊ wy skle pio na, nie co wy su ni´ -
ta do przo du. D∏u ga i wà ska szy ja oraz za -
pad ni´ ta pierÊ sà wa da mi dys kwa li fi ku jà cy -
mi go ∏´ bia. 

Ple cy sak soƒ skiej czaj ki sà sto sun ko -
wo d∏u gie i sze ro kie, szcze gól nie w ra mio -
nach, i lek ko opa da jà ce. Je Êli do te go do da -
my, ˝e skrzy d∏a po win ny byç tak ̋ e d∏u -
gie, sil ne, a przede wszyst kim sze ro -
kie, ogon zwar ty, wów czas przed na szy -
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mi ocza mi ja wi si´ go ∏àb har mo nij nie zbu do -
wa ny, cho cia˝ kr´ py, sil ny, sto jà cy na ni -
skich, sze ro ko roz sta wio nych no gach. No -
gi wraz z uda mi mu szà byç za wsze upie rzo -
ne. Upie rze nie nóg two rzy sze ro kie, bo ga -
te w pió ra ∏ap cie. Bra ki w upie rze niu ∏ap -
ci lub krót kie pió ra w ∏ap ciach uwa -
˝a si´ za du ̋ y b∏àd. 

Ry su nek i ko lo ry 
Po dob nie jak u tu ryƒ skiej czaj ki, pod sta -

wo wym ko lo rem u czaj ki sak soƒ -
skiej jest zde cy do wa na biel. Ko lo ro -
we sà: czó∏ ko, ∏ap cie i skrzy d∏a, z wy jàt -
kiem piór na ra mio nach, któ re two rzà sze ro -
kie, za okrà glo ne, bia ∏e ser ce na ple cach. ¸ap -
cie po win ny byç zde cy do wa nie ko lo ro -
we, ale pió ra na udach mu szà byç bia ∏e. Kil -
ka ko lo ro wych piór na udach nie uzna -
je si´ za wa d´. Czó∏ ko po win no byç wà -
sko osa dzo ne przy bia ∏o przy pu dro wa -

nych, g∏ad kich wo sków kach, ale ku gó -
rze roz sze rza jà ce si´, a wi´c w kszta∏ -
cie grusz ki. Si´ gaç mo ̋ e naj wy ̋ ej Êrod -
ka oczu, a bo ka mi nie mo ̋ e do ty kaç brze -
gów brwi.

U czaj ki sak soƒ skiej – jak i u czaj ki tu ryƒ -
skiej, cho cia˝ mo ̋ e w nie co mniej szym stop -
niu – spo ty ka my si´ z bo gac twem ko lo -
rów. Sak soƒ skie czaj ki ho do wa ne sà w na st´ -
pu jà cych pod sta wo wych ko lo rach: czar -
nym, czer wo nym, ˝ó∏ tym i nie bie skim. Wy -
ma ga si´, aby ko lo ry by ∏y zde cy do wa ne, czy -
ste i na sy co ne, bez ja kich kol wiek nie w∏a Êci -
wych od cie ni. Czaj ki czar ne, ˝ó∏ te, czer wo -
ne i nie bie skie ma jà bia ∏e pa sy na skrzy -
d∏ach. Ta kie sà naj bar dziej po pu lar ne. Czaj -
ki nie bie skie mo gà te˝ byç z czar ny mi, a nie -
bie sko p∏o we z ciem ny mi pa sa mi. Wy st´ pu -
jà tak ̋ e czaj ki czar ne, czer wo ne, ˝ó∏ te, nie -
bie skie i nie bie sko p∏o we bez ja kich kol -
wiek pa sów. Daw niej czaj ki nie bie sko p∏o -

we na zy wa no czaj ka mi srebr ny -
mi (np. H. Marks, Far ben tau -
be, 1973; oraz S. PetrÏil ka, M. Tyl lar, Ho lu -
by, 1995). Obec nie wzo rzec mó wi o czaj -
kach nie bie sko p∏o wych.

Cz´ sto spo ty ka ne sà tak ̋ e sak soƒ -
skie czaj ki z bia ∏y mi ∏u ska mi na skrzy -
d∏ach. Czar ne ∏u sko wa te obo wiàz ko wo po -
win ny mieç ry su nek zi´ by na lot kach. Po nad -
to nie bie skie i nie bie sko p∏o we czaj ki mo -
gà mieç tar cze gro cho we. Od pew ne go cza -
su na wy sta wach mo˝ na zo ba czyç czaj -
ki w de li kat nym ró ̋ o wo -siar ko wym ko lo -
rze, a tak ̋ e mie dzia ne. Ko lor czar ny, czer -
wo ny i ˝ó∏ ty po win ny byç czy ste i b∏ysz czà -
ce, a nie bie ski i nie bie sko p∏o wy ja sne i rów -
no mier nie roz ∏o ̋ o ne; ∏u sko wa te zaÊ po win -
ny mieç ze wn´trz nie prze bar wio ne lot -
ki. Bia ∏e pa sy obo wiàz ko wo ma jà byç czy -
ste, bez ru de go na lo tu, mo˝ li wie wà -
skie, o pro stej li nii, prze cho dzà ce rów no le -
gle przez ca ∏e skrzy d∏a. Bia ∏e pa sy u nie bie -
skich i nie bie sko p∏o wych po sia da jà de li kat -
ne ciem ne obrze ̋ e nie od stro ny ogo na. 

Osob ne go omó wie nia wy ma ga -
jà tzw. czaj ki ry ̋ o we, g∏ów nie ho do wa -
ne w ¸u ̋ y cach Gór nych. Ich pol ska na -
zwa nie jest prze k∏a dem nie miec kiej, ale do -
sko na le opi su je te in te re su jà ce go ∏´ bie. Wy -
st´ pu jà one je dy nie w dwóch ko lo rach, czer -
wo nym i ˝ó∏ tym. W∏a Êci wie czaj ki ry ̋ o -
we ma jà tar cze gro cho we. Pla my po win -
ny byç mo˝ li wie du ̋ e, za tem ja Êniej sze koƒ -
ce piór ma ∏e, dla te go skrzy d∏a cza jek ∏u ̋ yc -
ko -sak soƒ skich wy glà da jà, jak by zo sta ∏y po -
sy pa ne ry ̋ em. Pig ment na lot kach wy st´ pu -
je je dy nie wzd∏u˝ sto si ny, co spra -
wia, ˝e przy z∏o ̋ o nych skrzy d∏ach lot ki sà ja -
sne. Tak ̋ e ∏ap cie sà ja sne, lecz nie mo -
gà byç bia ∏e. Gór na cz´Êç dzio ba jest ciem -
na lub ja sno ro go wa. 

Po pu la cja cza jek ry ̋ o -
wych nie jest zbyt du ̋ a i trud no na mó -
wiç ho dow ców tych go ∏´ bi do ich sprze da ̋ y.

Jest rze czà oczy wi stà, ˝e czaj ki sak soƒ -
skie, ja ko go ∏´ bie barw ne, mu szà mieç pra -
wi d∏o wy ry su nek i ko lor. Pa mi´ taç na le -
˝y jed nak o pew nych pra wi d∏o wo Êciach wy -
st´ pu jà cych w po pu la cji cza jek sak soƒ -
skich. Otó˝ ko lor czar ny, czer wo ny i ˝ó∏ -
ty u cza jek z bia ∏y mi pa sa mi oraz z bia ∏y mi ∏u -
ska mi na tar czach skrzy de∏ nie jest tak in ten -
syw ny i b∏ysz czà cy jak u cza jek z jed no li ty -
mi tar cza mi na skrzy d∏ach. Po nad to ko -
lor nie bie ski u sa mic jest nie co ciem niej -
szy ni˝ u sam ców. Pra wi d∏o woÊç ta jest ge ne -

Czarna czajka bia∏o ∏uskowana (koroniasta)

˚ó∏ta czajka z bia∏ymi pasami (koroniasta)



Go∏´bie

tycz nie uwa run ko wa na. M∏o de czaj ki nie po -
sia da jà bia ∏ych pa sów, po ka zu jà si´ one nie -
co póê niej, w cza sie pierw sze go pie rze -
nia. Trze ci pas na skrzy d∏ach cza jek jed no ko -
lo ro wych (bez bia ∏ych ∏u sek) jest du ̋ à wa dà. 

Uwa gi ho dow la ne
Od cza jek sak soƒ skich wy ma -

ga si´, aby mia ∏y du ̋ e, pe∏ ne ∏ap cie. Ta kie ∏ap -
cie nie tyl ko utrud nia jà cho dze nie, doj -
Êcie do karm ni ka z ziar nem, ale bar dzo cz´ -
sto ule ga jà znisz cze niu. Naj le piej czaj ki trzy -
maç osob no al bo z in ny mi ∏ap cia ty mi go ∏´ bia -

mi. Wej Êcie do miej sca gniaz do wa nia po win -
no byç do sta tecz nie sze ro -
kie, a przede wszyst kim od po wied nio usy tu -
owa ne po win ny byç miej sca spo czyn ku. Naj le -
piej aby mia ∏y one kszta∏t ko ∏a umiesz czo ne -
go w od po wied niej od le g∏o Êci od Êcia ny (oko -
∏o 25 cm). 

Pió ra w ∏ap ciach doÊç cz´ sto ∏a -
mià si´, ale zja wi sko to nie wy st´ pu je, kie -
dy go ∏´ bie sà w∏a Êci wie, opty mal nie kar mio -
ne i otrzy mu jà od po wied nià iloÊç sk∏ad ni -
ków mi ne ral nych w go to wych pre pa ra -
tach, al bo w czy stej, od po wied nio roz drob -

nio nej gli nie, któ rà ch´t nie zja da -
jà, i to w doÊç du ̋ ych ilo Êciach. 

Za ch´ cam do ho dow li sak soƒ skich cza -
jek g∏ad ko g∏o wych, daw niej Êlà skich. Ich ho -
dow la, wbrew po zo rom, nie jest ∏a twiej -
sza od ho dow li cza jek z ko ron kà, a to dla te -
go, ̋ e ko ron ka ma sku je wszyst kie nie do sko -
na ∏o Êci bu do wy g∏o wy. Za zwy czaj jed -
nak struk tu ra ko ron ki u sak soƒ skich cza -
jek jest po praw na. Tzw. czaj ka Êlà ska mu -
si mieç ide al nie wy skle pio nà g∏o w´. P∏a -
skie cie mi´ jest u cza jek bez ko ro nek do sko -
na le wi docz ne, wi´c nie trud no o dys kwa li fi -
ka cj´ ta kie go go ∏´ bia na wy sta wie.

Przy ko ja rze niu w pa ry cza jek sak soƒ -
skich pa mi´ taç na le ̋ y, ˝e zbyt ja sne czaj -
ki bia ∏o ∏u sko wa te na le ̋ y ko ja rzyç z nie -
co ciem niej szy mi, cza sem wr´cz o jed no li -
tym ko lo rze, z bia ∏y mi pa sa mi. Przy ko ja rze -
niu cza jek o ró˝ nych ko lo rach wska za -
na jest du ̋ a ostro˝ noÊç. Dla po pra wie -
nia in ten syw no Êci ko lo ru ˝ó∏ te go wska za -
ne jest ko ja rze nie ˝ó∏ tych z czer wo ny mi. 

Czaj kom sak soƒ skim na k∏a da my ob ràcz -
k´ o Êred ni cy 11 mi li me trów.
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