
Po cho dze nie
In dia ny na le ̋ à do bar dzo sta rej ra -

sy, któ rej po cho dze nie jest nie po -
twier dzo ne. Na le ̋ y scep tycz nie od -
nieÊç si´ do po glà du, ˝e oj czy znà go -
∏´ bia, zwa ne go in dia nem, jest Azja
Wschod nia. Wàt pli we jest tak ̋ e to, i˝
do tar ∏y tu one z In dii. Bar dziej praw -
do po dob ny jest po glàd, ˝e pro to pla -
Êci je go, i go ∏´ bi do nie go po dob nych,
przybyli z Azji Mniej szej i Bli skiego
Wschodu, skàd po cho dzà ró˝ ne go
ro dza ju bag de ty i bro daw cza ki
(w tym rów nie˝ in dian), zwa ne cz´ sto
daw niej go ∏´ bia mi tu rec ki mi, cy pryj -
ski mi, da ma sceƒ ski mi. Opi sy wa ne
by ∏y one w li te ra tu rze po czàw szy od
XVII wie ku. Da ∏y te˝ po czà tek ró˝ -
nym lo kal nym li niom bro daw cza ków
i bag det. 

In dian jest ty po wym bro daw cza -
kiem, byç mo ̋ e o naj bar dziej pier -
wot nej bu do wie, ka rie ry i dra go ny
bo wiem zo sta ∏y doÊç wy raê nie prze -
kszta∏ co ne pod wzgl´ dem po kro ju.
Jed nak ̋ e wspó∏ cze sne in dia ny od -
bie ga jà nie co od tych, któ re do tar ∏y
dro gà mor skà przez Afry k´ Pó∏ noc -
nà do An glii i Ho lan dii. We d∏ug sta -
rej li te ra tu ry ho do wa ne w An glii
bro daw cza ki, zwa ne ber be ra mi
(Barb), by ∏y nie co mniej sze od
wspó∏ cze sne go in dia na, mia ∏y bar -
dzo sze ro kie i czer wo ne ob wód ki
wo kó∏ oczu. Dziób by∏ sto sun ko wo
krót ki i t´ py. Wy st´ po wa ∏y g∏ów nie
w ko lo rze bia ∏ym, czar nym, czer wo -
nym i ˝ó∏ tym. Ten typ in dia na wy st´ -
pu je jesz cze w wie lu ho dow lach na
Wy spach Bry tyj skich i w Skan dy na -
wii. An giel ska na zwa „Barb” zda je
si´ wska zy waç, ˝e ho dow cy an giel scy
by li prze ko na ni, i˝ ho do wa ne przez
nich go ∏´ bie o du ̋ ych i czer wo nych
brwiach po cho dzà z Afry ki Pó∏ noc -
nej (hi sto rycz na Bar ba ria). Za pew ne
zo sta ∏y one za ku pio ne w por tach
pó∏ noc no -afry kaƒ skich przez ma ry -
na rzy. Mniej wi´ cej w tym sa mym
cza sie do Fran cji i An glii do tar ∏y

z Cy pru go ∏´ bie, któ re tak ̋ e by ∏y
bro daw cza ka mi, ale nie któ re mia ∏y
ko ron ki. Byç mo ̋ e, ˝e one tak ̋ e
ode gra ∏y pew nà ro l´ w two rze niu
obec nie ho do wa nych in dia nów.

Bro daw cza ki, zbli ̋ o ne po kro jem
do in dia na, do tar ∏y do Eu ro py nie
tyl ko dro gà mor skà, ale tak ̋ e là do -
wà. Ho do wa ne na po ∏u dniu Pol ski,
tzw. sta ro pol skie bro daw cza ki i b´ dà -
ce na wy gi ni´ ciu tur czy ny, nie tyl ko
zda jà si´ po twier dzaç to przy pusz cze -
nie, ale ho do wa ne daw niej w Sak so -
nii i Nad re nii bro daw cza ki, uwa ̋ a ne
by ∏y za po tom ków bro daw cza ków
spro wa dzo nych ze Ârod ko wej Eu ro -
py. Obec nie Fran cu zi sà sk∏on ni
uznaç pol skie po cho dze nia in dia na,
wr´cz na zy wa jà go po la kiem (po lo -
na is).

Wspó∏ cze sny in dian jest pro duk -
tem wie lo let niej pra cy ho dow la nej,
se lek cji i do sko na le nia pod wie lo ma
ce cha mi po kro ju. Du ̋ y wp∏yw na po -
krój ho do wa ne go w Eu ro pie in dia na
mie li naj pierw An gli cy, a póê niej
szcze gól nie Niem cy. Ich za s∏u gà jest
uzy ska nie obec nej wiel ko Êci, har mo -
nij nej bu do wy i za cho wa nie du ̋ ej sa -
mo dziel no Êci wspó∏ cze snych in dia -
nów. Wy par ∏y one licz ne lo kal ne od -
mia ny tego go∏´bia. 

Przy oka zji na le ̋ y za ape lo waç do
ko le gium s´ dziow skie go, aby jak naj -
szyb ciej przy j´ to wzo rzec bro daw -
cza ka sta ro pol skie go, któ re go po g∏o -
wie jest doÊç licz ne (od r´b noÊç ra so -
wa sta ro pol skie go bro daw cza ka jest
oczy wi sta) oraz zin ten sy fi ko waç pra -
ce nad od two rze niem tur czy na. Na -
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le ̋ y wziàç przy k∏ad z na szych za -
chod nich sà sia dów, któ rzy za cho wa li
swo je sta re ra sy (np. sta ro nie miec ka
mew ka, sta ro nie miec ki mu rzyn, sta -
ro nie miec ki gar ∏acz, a tak ̋ e z Ho -
len drów, któ rzy ma jà sta ro ho len der -
skie go gar ∏a cza, sta ro ho len der skie go
ka pu cy na, itd.). 

Ho do wa ne obec nie w Pol sce in -
dia ny po cho dzà cz´ sto z te re nu Nie -
miec. Pol ski wzo rzec, po cho dzà cy
z 2001 ro ku, opar ty jest na wzor cu
nie miec kim. Du ̋ o ho do wa nych jesz -
cze w Pol sce in dia nów na le ̋ y za li -
czyç jed nak do lo kal nej od mia ny,
doÊç wy raê nie od bie ga jà cej od wzor -
ca nie miec kie go i obo wià zu jà ce go
obec nie w Pol sce. Wie le do ˝y cze nia
ma ich drob na i zbyt ni ska bu do wa,
przede wszyst kim nie co sp∏asz czo na
g∏o wa.

Bu do wa
In dian jest go ∏´ biem sil nym,

o zwar tej bu do wie. Cha rak te ry stycz -
nà ce chà jest sze ro ka g∏o wa z du ̋ y mi
drob no ziar ni sty mi brwia mi o ko lo rze
kar mi no wo czer wo nym i du ̋ e wo -
sków ki bia ∏o przy pu dro wa ne, wy raê -
nie po dzie lo ne na dwie cz´ Êci. Nad -
mier nie gàb cza ste wo sków ki sà du ̋ à
wa dà. Przede wszyst kim te ce chy bu -
do wy bie rze si´ pod uwa g´ przy se lek -
cji i oce nie. Jed nak ̋ e nie wol no za po -
mnieç, ˝e brwi i wo sków ki ro snà in -
dia nom przez ich ca ∏e ˝y cie. Nie mo˝ -

na zde kla so waç go ∏´ bia, je Êli ma za
ma ∏e brwi i wo sków ki, za po mi na jàc
o je go da cie uro dze nia. Ale nie wol no
te˝ jed no rocz ne go in dia na po my liç
z cze skà ba gie tà, zwa nà par du bic kim
in dia nem. Pi´k no in dia na da si´
w pe∏ ni po dzi wiaç do pie ro w je go
trze cim ro ku ˝y cia.

Pa trzàc z pro fi lu, g∏o wa two rzy
∏uk przy bli ̋ o ny do ko ∏a, bez ja kich -
kol wiek za ∏a maƒ i sp∏asz czeƒ.
Przede wszyst kim g∏o wa in dia na jest
bar dzo sze ro ka, przed i za ocza mi
oraz z ty ∏u, szcze gól nie u osob ni ków
po wy ̋ ej dwóch lat. Wzo rzec nie
prze wi du je ko ro nia stych in dia nów.
Cen tral nie osa dzo ne w g∏o wie oczy
mu szà wy ra ̋ aç wi tal noÊç go ∏´ bia,
sk∏on ne go do ˝y cia ak tyw ne go. ère -
ni ca po win na byç du ̋ a, t´ czów ka
zaÊ per ∏o wa. Nie licz ne czer wo ne
˝y∏ ki nie uzna je si´ za du ̋ à wa d´.
In dia ny o bia ∏ym i wzo rzy stym
umasz cze niu ma jà oczy ciem ne. Je -
Êli jed nak g∏o wa go ∏´ bia wzo rzy ste -
go (sro ka te go) jest czar na, ˝ó∏ ta,
czer wo na lub nie bie ska, wów czas
t´ czów ka po win na byç per ∏o wa. 

Sil ny, nie zbyt krót ki, a ra czej
o Êred niej d∏u go Êci dziób po wi nien
byç ko lo ru ja sne go, u czar nych zaÊ

ko lo ru ro go we go. Gór na i dol na
cz´Êç dzio ba jed na ko wo sil na i do -
brze do sie bie przy le ga jà ca. Z g∏o -
wà two rzy ∏uk przy bli ̋ o ny do ko ∏a,
u go ∏´ bi star szych za k∏ó co ny przez
sil nie roz wi ni´ tà wo sków k´. Do -
pusz cza si´ trzy ma ∏e bro daw ki
u star szych in dia nów, dwie po obu
stro nach u na sa dy dzio ba, jed na na
Êrod ku pod dzio bem. 

Nie miec cy ho dow cy prze strze ga jà
przed se lek cjà, ma jà cà na ce lu skra -
ca nie dzio ba. Wspó∏ cze sne in dia ny
po win ny wy ka zy waç du ̋ à wi tal noÊç
i nie po win ny mieç ˝ad nych trud no -
Êci z wy cho wa niem m∏o dych. Ho do -
wa ne jesz cze, gdzie nie gdzie w An -
glii, osob ni ki o bar dzo krót kich
dzio bach nie sà w sta nie wy kar miç
swe go po tom stwa. 

Szy ja in dia na po win na byç Êred -
niej d∏u go Êci, sze ro ka, szcze gól nie
w oko li cy ra mion trosz k´ od chy lo na
do ty ∏u, a pierÊ sze ro ka, moc no wy -
su ni´ ta, do brze za okrà glo na. Ple cy
sà krót kie, opa da jà ce ku ogo no wi.
Skrzy d∏a, spo czy wa jà ce na ogo nie,
po win ny byç sil ne, przy le ga jà ce do
tu ∏o wia i nie opa da jà ce po ni ̋ ej ogo -
na. Zwar ty i sto sun ko wo krót ki ogon
wy sta je spod lo tek. No gi po win ny

byç krót kie i doÊç sze ro ko
usta wio ne.

Ko lo ry
Pi´k na in dia nom, na le ̋ y cie

pie l´ gno wa nym, do da je przy-
 le ga jà ce do tu ∏o wia upie rze -
nie, po ∏y sku jà ce i mie nià ce
si´ w s∏oƒ cu. Obec nie ho du je
si´ in dia ny w na st´ pu jà cych
ko lo rach: czar nym, czer wo -
nym, ˝ó∏ tym, cze ko la do wym
o ró˝ nej in ten syw no Êci bar -
wy (niem. dun, dun far big),
bia ∏ym, nie bie skim z pa sa mi,
p∏o wym z czer wo ny mi pa sa -
mi, a tak ̋ e wzo rzy ste (pla -

mi ste, sro ka te, ty gry so wa te) we
wszyst kich ko lo rach. Ko lo ry po win -
ny byç zde cy do wa ne, o me ta licz nym
– szcze gól nie na szyi – po ∏y sku. 

Daw niej z upodo ba niem ho do wa -
no in dia ny w ko lo rze czar nym. Czer -
wo ne brwi i bia ∏e wo sków ki na da jà
im bo wiem szcze gól ne go pi´k na.
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Jed nak ̋ e sta le, przez kil ka po ko leƒ,
∏à czo ne z so bà w pa ry czar ne pta ki,
wy ka zu jà nie po ̋ à da nà ce ch´, a mia -
no wi cie ma jà zbyt ciem ny dziób.

Czar ne in dia ny naj le piej pa ro waç
z cze ko la do wy mi. Po tom stwo ta kich
go ∏´ bi ma pra wi d∏o wo ubar wio ny
dziób, a po nad to bar dzo „g∏´ bo kà”

czerƒ. Po tom stwo po czar nych i czer -
wo nych in dia nach ma pew ne nie -
chciane ce chy. U czer wo nych ple cy
nie b´ dà in ten syw nie ubar wio ne,
nie co sza re, u czar nych zaÊ lot ki nie
b´ dà in ten syw nie czar ne, tro ch´
rdza we. Ale ta kie po tom stwo he te -
ro zy go tycz ne war to ∏à czyç od po -
wied nio w pa ry z ho mo zy go ta mi
czar ny mi i czer wo ny mi.

Nie zmier nie pi´k ne sà tak ̋ e bia ∏e
oraz nie bie skie in dia ny. Nie bie skie
po win ny byç ja sne, bez rdza we go na -
lo tu. Bia ∏e wo sków ki, in ten syw nie
czer wo ne brwi oraz nie bie skie upie -
rze nie spra wia jà nie po wta rzal nà gr´
ko lo rów. 

Kil ka rad 
Przy se lek cji na le ̋ y wziàç pod uwa -

g´ wszyst kie ce chy po kro ju i upie rze -
nia. Szcze gól nie jed nak na le ̋ y zwró -
ciç uwa g´ na bu do w´ g∏o wy, któ ra po -
win na byç sze ro ka i z pro fi lu przy bli -
˝o na do po ∏o wy ko ∏a. P∏a ska g∏o wa
i tzw. koƒ ska szy ja obec nie uwa ̋ a ne
sà za du ̋ e wa dy. Na le ̋ y pre fe ro waç
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in dia ny ro s∏e, o dum nej po sta wie,
pew nie sto jà ce na sto sun ko wo krót -
kich no gach. Osob ni ki o zbyt krót kim
dzio bie – szcze gól nie we d∏ug nie -
miec kich ho dow ców – sà nie mi le wi -
dzia ne. In dia ny po win ny sa mo dziel -
nie wy cho wy waç swo je po tom stwo.
Jed nak ̋ e do Êwiad cze ni ho dow cy ra -

dzà, ˝e ze wzgl´ du na sil nie roz wi ni´ -
te wo sków ki u wie lo let nich osob ni -
ków, na le ̋ y ko ja rzyç z so bà m∏o de ze
star szy mi.

Wzo rzec prze wi du je ob ràcz k´ nr
9. Je Êli jed nak ktoÊ ma za miar trzy -
maç swo je go ∏´ bie przez pi´ç i wi´ cej
lat, to mo ̋ e si´ oka zaç, ˝e w nie któ -

rych wy pad kach ob ràcz ka ta ka b´ -
dzie nie co za cia sna. In dia nom z bie -
giem lat gru bie jà rów nie˝ no gi. 

Na pew no war to trzy maç w swo im
go ∏´b ni ku in dia ny, któ re przy ku wa jà
wzrok nie tyl ko mi ∏o Êni ków go ∏´ bi. 

Ka rol Ja sie ni ca
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Indian barwy niebieskiej – rzadko wyst´pujàcy na wystawach.
Lipsk, 2006. Fot. K. Jasienica

Indian czarny z hodowli Krzysztofa Wilka. 
Fot. R. Kazanecki

Indian czerwony i czarny – zwyci´zcy w rasie na wystawie w Poznaniu, 2006 r., z hodowli Daniela Nogaja. Fot. St. Roszkowski


