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Gołębie… goł ębie… goł ębie… 
 

Manfred Uglorz 

Turczyn 
Pochodzenie 
 O pochodzeniu turczyna nie wiemy właściwie prawie nic. Nazwa może wskazy-
wać na pochodzenie tureckie. Nie ma on jednak nic wspólnego z gołębiem turec-
kim, który całkowicie wyginął. Ale istnieją rysunki przedstawiające gołębia tureckie-
go i bardzo stare opisy. Gołąb turecki był gołębiem dużym i silnym, o mocnym dzio-
bie. Bardziej przypominał bagdetę, aniżeli typowego brodawczaka. Dlatego nie 
należy mylić turczyna z gołębiem tureckim.   

 
Fot. Zdzisław Jakubanis 
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 Turczyny były hodowane głównie we Lwowie i we wschodniej Małopolsce. 

E. A. Terlecki w swojej książce pt. Chów gołębi (Lwów 1907) pisze o małym i dużym 
indyjczyku. Tzw. duży indyjczyk, to indian, którego Francuzi z Polski sprowadzili do 
siebie, bowiem był znacznie łatwiejszy w hodowli, aniżeli indian typu angielskiego 
(barb). Polskiego dużego indiana z Francji sprowadzili do siebie Niemcy. Stał się on 
bazą, na której wyhodowany został indian typu niemieckiego. Małego indyjczyka 
prawdopodobnie z Polski sprowadzili do siebie Saksończycy i hodowcy z Pragi. 
Mały indian saksoński całkowicie wyginął, zaś mieszkańcy Pragi i okolic posłużyli 
się nim w uszlachetnieniu praskich lotnych krótkodziobych.  

 Trudno określić jaki jest związek między saksońskimi i praskimi indianami (tzw. 
sułtanami) a małym indyjczykiem, o którym pisze Terlecki. Terlecki uznaje saksoń-
skie i praskie indyjczyki za odmiany małego indyjczyka.  

Opis budowy 
 Turczyn jest gołębiem małym, jednak większym od praskiego krótkodziobego. 
Posiada wyraźnie cechy brodawczaka, a więc jest od praskiego lotnego krótkodzio-
bego silniejszy i bardziej umięśniony. Prezentuje się okazale, szczególnie wówczas, 
kiedy przyjmuje postawę wyprostowaną. W pełni okazale prezentują się turczyny po 
trzecim roku życia.  

 Głowa  turczyna jest nieco kanciasta (znacznie mniej aniżeli u praskich lotnych 
krótkodziobych, mała i szeroka, o wysokim czole  i bez jakichkolwiek piór ozdob-
nych. Oczy  powinny być perłowe, ale u gołębi białych ciemne, brwi  szerokie, czer-
wone i gładkie. Niektóre osobniki mają brwi jasne i dlatego istnieje spór między 
hodowcami, czy turczyn powinien mieć brwi czerwone, czy też jasne. Obecny wzo-
rzec przewiduje brwi czerwone. Warto tu zaznaczyć, że wśród praskich lotnych 
krótkodziobych także spotyka się osobniki o brwiach koloru cielistego. Przez pra-
skich hodowców takie gołębie są usuwane z hodowli. Jednak należy się zastano-
wić, czy dla dobra hodowli turczyna, zamiast podejmować próby odświeżenia krwi 
turczyna praskimi krótkodziobymi, nie należy sięgnąć po turczyny z jasnymi brwia-
mi. Warto zauważyć, że hodowane u nas turczyny z jasnymi brwiami, są pięknie 
zbudowane.  

 Konieczne jest wytyczenie celów, jakie powinny przyświecać hodowcom turczy-
nów.  

 Turczyny mają dziób  bardzo krótki, gruby i biały, o szerokich woskówkach. Jest 
to kolejna cecha różniąca turczyna od praskiego krótkodziobego.  

 Średniej długości, gruba, lekko wygięta do tyłu szyja , harmonijnie łączy się 
z mocną i nieco  wysuniętą do przodu piersi ą. Plecy  turczyna powinny być szero-
kie, dobrze przykryte skrzydłami , spoczywającymi na zwartym ogonie . Lotki nie 
mogą sięgać końca ogona.  

 Turczyny mają niskie, stosunkowo grube, nieupierzone nogi . Całe upierzenie  
turczyna powinno być obfite i przylegające do ciała.  

Kolor 
 Turczyny występują w kolorze białym, czarnym, czerwonym, żółtym i niebieskim 
z czarnymi pasami. Kolory powinny być intensywne i z połyskiem.  
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Do błędów według obowi ązującego wzorca zalicza si ę: okrągłą głowę, wystę-
powanie koronki lub czubka, długi, wąski, ciemny, plamisty dziób, a u osobników 
starszych wąskie i jasne brwi, upierzenie bez połysku, z jakimikolwiek białymi pió-
rami.  

Obrączka numer 8 . 
 

Zwierz ęta wokół nas 
 
Małgorzata Zdu ńczyk 

Tchórzofretka w domu  
 Tchórz zwyczajny (Mustela putorius) to niewielkie zwierzę z rodziny łasicowa-
tych. Uważany jest za głównego przodka tchórza udomowionego oraz jego formy 
albinotycznej czyli fretki. Natomiast połączenie tchórza z fretką dało tchórzofretkę – 
pierwotnie pomocnika myśliwego w polowaniu na króliki, pałacowego pogromcę 
gryzoni, zwierzę futerkowe i dziś – domowego pupila. Zwierzątko znane nam bar-
dziej z obrazu Leonarda da Vinci „Dama z… łasiczką, gronostajem” czy filmów 
przyrodniczych niż widywane na żywo. I nagle, spotykamy znajomych z fretką, od-
wiedzamy kogoś, kto stał się jej właścicielem lub słyszymy opowieść, jakie to wspa-
niałe zwierzątko domowe. I rodzi się pragnienie posiadania takiego włochatego 
słodziaka. Oczywiście mamy świadomość, że to nie zabawka, że będzie z nami 
miesiące i lata, codziennie będzie wymagać karmienia i opieki. Przecież to takie 
proste, jak z psem czy kotem. I tak, i nie.  

 Każde zwierzę, które trafia pod nasz dach, staje się od nas zależne, a my jeste-
śmy za nie odpowie-
dzialni. Od momentu 
zakupu czy adopcji, aż 
do śmierci. Bądźmy od-
powiedzialni nawet wcze-
śniej – w momencie 
podjęcia decyzji o przy-
jęciu zwierzęcia – 
wtedy, kiedy jest jesz-
cze czas na rozważe-
nie wszystkich za i prze-
ciw. Nie chodzi tylko 
o to, czy zwierzę speł-
ni nasze oczekiwania, 
ale czy my damy so-
bie radę, nie tylko 
w chwilach radości, ale 
także w czasie choro-

by i śmierci. Czy podołamy codziennym obowiązkom karmienia i sprzątania, a także 

 
Fot. Małgorzata Zduńczyk   
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kryzysowym sytuacjom niedyspozycji żołądkowych, infekcji czy poważniejszych 
schorzeń. Dlatego, żeby ograniczyć takie chwile, zastanówmy się przed podjęciem 
decyzji, a zanim odbierzemy nasze zwierzątko, dowiedzmy się jak najwięcej o jego 
utrzymaniu, zdrowiu i bezpieczeństwie w domu.  

 
Fot. Zdzisław Jakubanis  

 Właśnie od tego powinniśmy zacząć – od zabezpieczenia domu na przyjęcie 
fretki. To nie tylko zabezpieczenie przewodów elektrycznych, wszelkich odsłonię-
tych źródeł ognia (np. kominków) i ciepła (np. elektrycznych grzejników). Konieczne 
jest zabezpieczenie drzwi balkonowych, okien i lufcików oraz wszelkich otworów 
i szczelin wokół rur centralnego ogrzewania, wodnych czy kanalizacyjnych oraz 
przewodów wentylacyjnych. Dziki tchórz to zwierzę wchodzące do nor gryzoni i po-
lujące na nie, a domowa fretka – ciekawska i energiczna - wciskająca się w każdy 
kąt, za nowym zapachem czy odgłosem. Ciekawość każe zwierzęciu penetrować 
wszelkie zakamarki, miejsca, gdzie po prostu nie powinno się zmieścić; szafki, któ-
rych nie powinno otworzyć; półki, które nie powinny być dla niej osiągalne; w końcu 
doniczki, których nie powinna dać rady przewrócić czy opróżnić. Fretka to bardzo 
zwinne i silne zwierzę, biorąc pod uwagę jej niewielkie rozmiary. Pole jej działania 
to nie tylko podłoga, po której sobie niefrasobliwie skacze, ale meble, po których 
wspina się i parapety, z których – nie zdając sobie sprawy z wysokości – może 
spaść i zginąć. Musimy liczyć się z tym, że skoro nie widzimy zwierzęcia – ono mo-
że być wszędzie: w pralce, zmywarce, komodzie, tapczanie, dużym głośniku itd., 
itp.  

 Jak każde inne domowe zwierzątko – fretka powinna mieć takie jedno swoje 
i tylko swoje miejsce. Taki azyl, gdzie będzie czuła się całkowicie bezpiecznie, gdzie 
nie będzie niepokojona w czasie snu i gdzie będzie mogła przeczekać stresujące 
chwile - gości, którzy boją się fretek; obce osoby, pachnące innymi zwierzętami; 
dzieci, chcące koniecznie i natychmiast głaskać; działający odkurzacz itp. Takim 
miejscem powinna być obszerna klatka, która oprócz zwierzęcia pomieści miseczki 
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na jedzenie i wodę, małą kuwetę, hamak, zabawki – niezbędne wyposażenie. Poza 
klatką tchórzofretka powinna mieć również – przynajmniej jedną kuwetę, w ulubio-
nym kącie, miseczki, miejsca do spania – kilka do wyboru, zabawki. I właściciela, 
mającego sporo czasu i wyrozumiałości dla pełnego energii, ciekawskiego i spryt-
nego zwierzątka.  

 
Fot. Małgorzata Zduńczyk   

 Poza bezpieczeństwem w domu, ważne jest również oświetlenie. Późną wiosną, 
latem i wczesną jesienią fretki żyją z ludźmi w podobnym, naturalnym rytmie dnia 
i nocy – naturalnej ilości światła i temperaturze. Inaczej, kiedy robi się zimno i ciem-
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no za oknem, a my włączamy światło i podkręcamy ogrzewanie. Fretkom jest wtedy 
za ciepło, pewnie i za sucho, a przede wszystkim dzień staje się nienaturalnie długi. 
U zwierzęcia, u którego występuje fotoperiodyzm (uzależnienie działania organizmu 
od długości dnia), powoduje to rozregulowanie zegara biologicznego. Skutkuje to 
między innymi nasilonymi objawami rui (okresy płodności) u samiczek i chęci krycia 
u samczyków. Można ich uniknąć, utrzymując długość dnia zbliżoną do naturalnej. 
Jeżeli nie planujemy rozmnażania tchórzofretki, trzeba wziąć pod uwagę steryliza-
cję samiczki czy kastrację samczyka. Zabieg taki powinien mieć miejsce nie wcze-
śniej, jak w wieku 6 miesięcy, żeby umożliwić zwierzęciu pełen rozwój fizyczny. 
Natomiast zwierzęta, które zamierzamy rozmnożyć powinny skończyć nawet 9-10 
miesięcy, tak jak tchórze rozmnażające się w środowisku naturalnym. Na rozmna-
żanie powinni decydować się raczej doświadczeni opiekunowie fretek; dobrze zna-
jący zwyczaje zwierząt i potrafiący ocenić stan zdrowia i kondycję podopiecznych. 
Należy rozmnażać zwierzęta dojrzałe, zdrowe, dobrze odżywione. Samiec i samica 
nie są wobec siebie agresywne i po krótkich zalotach, przypominających zabawę, 
dochodzi do krycia. Samo krycie trwa dłużej i nie jest już takie łagodne. Samczyk 
gryzie samiczkę w szyję, nawet do krwi. Samiczka próbuje się odgryźć. Jednak 
takie manewry są potrzebne, żeby doszło u samiczki do owulacji. Można dopuścić 
do 2-3 kryć, najlepiej w ciągu 24 godzin. Pomiędzy zbliżeniami zwierzęta powinny 
być rozdzielone, żeby mogły odpocząć. Ciąża trwa około 42 dni. Nie od razu wi-
doczne są jej objawy. Gdzieś w połowie ciąży samiczka zaczyna linieć, zmieniając 
sierść zimową na rzadszą, żeby móc lepiej ogrzać nagie młode w pierwszych 
dniach po porodzie. Potem powiększa się brzuszek i stają się widoczne sutki. Pod 
koniec ciąży może zmienić się zachowanie przyszłej matki, która staje się opiekuń-
cza – opiekuje się zabawkami lub agresywna – atakuje wszystko, co zbliża się do 
jej „dzieci”. W tym czasie należy udostępnić samicy gniazdo. Gniazdo powinno 
imitować norkę – tunelik, odpowiednio szeroki, żeby mogła swobodnie przejść, 
z wejściem na wysokości podłogi , zakończony niezbyt dużym pomieszczeniem, 
w którym umości gniazdo tak, żeby młode były cały czas blisko niej. Wyciszenie, 
spadek apetytu i większe pragnienie, zapowiadają zbliżający się poród. Nie należy 
niepokoić rodzącej samicy, choć czasem dotyk opiekuna działa uspokajająco. Nie 
należy też, przez pierwsze dni po porodzie, zbyt często zaglądać do gniazda, ale 
trzeba to robić dla skontrolowania, czy wszystko jest w porządku. Niepokojona sa-
mica może chcieć przenosić noworodki w najmniej odpowiednie miejsca, a takie 
przenoszenie im nie służy. Może też chcieć zlizać z nich zapach opiekuna, co może 
skończyć się zagryzieniem i zjedzeniem miotu. W pomieszczeniu, gdzie znajduje 
się gniazdo powinno być cicho, ciemno i – przynajmniej na początku – jak najmniej 
ruchu - bez odwiedzin ludzi i zwierząt, głównie fretek, a w szczególności samców. 
Jak już wszystko się unormuje, samiczka pozostanie w gnieździe, zacznie regular-
nie karmić i minie tak, bez komplikacji, parę dni – możemy być spokojniejsi. W 4 
tygodniu życia młodych samica zaczyna je dokarmiać, przynosząc pożywienie do 
gniazda. Natomiast, kiedy zaczynają opuszczać gniazdo i kierują się w stronę ku-
wety, można rozpocząć naukę czystości.  

 Najważniejszym zmysłem fretki jest zdecydowanie węch, bo kiedy zwierzę jest 
małe – ma krótkie kończyny i niewiele może zobaczyć ze swojego poziomu – czę-
ściej posługuje się węchem i słuchem niż wzrokiem. Znaczenie odchodami terenu, 
na którym przebywa, służy informowaniu innych przedstawicieli gatunku o wieku, 
płci, stanie zdrowia gospodarza oraz tworzy mapę jego terytorium,  
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dzięki której zwierzę doskonale wie, gdzie się znajduje. Nie jest natomiast przeja-
wem złośliwości zwierzęcia wobec człowieka. Zadaniem człowieka jest natomiast 
nauczenie pupila załatwiania potrzeb fizjologicznych w określonych miejscach i czę-
ste sprzątanie ich, żeby uniknąć bałaganu poza kuwetami. Nie należy przesadzać 
z użyciem szczególnie mocno pachnących środków czystości, w pomieszczeniu, 
gdzie przebywa tchórzofretka, aby nie drażnić ją zapachami chemicznymi i nie pro-
wokować dodatkowo do „perfumowania” terenu. Natomiast każde włożenie do ku-
wety właśnie obudzonej fretki i nagrodzenie jej przysmakiem za wykonane tam 
zadanie, zbliża nas do idealnej sytuacji, kiedy większość odchodów trafia tam, 
gdzie trzeba. 

 
Fot. Małgorzata Zduńczyk   

 I tu podobieństwo do innych zwierząt domowych – żeby oswoić się czy nauczyć 
czegoś, fretka potrzebuje cierpliwości opiekuna oraz wielokrotnych ćwiczeń i na-
gradzania. Natomiast każde skarcenie to nie tylko utrata zaufania zwierzęcia, ale 
ryzyko wywołania u niego reakcji obronnej i agresywnego zachowania . „Puszcze-
nie bąka” czyli uwolnienie substancji zapachowych z gruczołów przyodbytowych ‒ 
to odpowiedź na przestrach czy bezpośrednie zagrożenie. Jeżeli wtedy fretka ma 
kontakt z rękami człowieka lub jest w jego pobliżu, może dojść do ugryzienia. Takie 
sytuacje są nieuniknione, a stają się do przewidzenia dopiero po jakimś czasie po-
znawania zwierzęcia - zwierzęcia o określonym charakterze i temperamencie. Mu-
simy być przygotowani na ugryzienia, bardziej prawdopodobne i nieprzewidywalne 
niż w przypadku kota czy psa. Tchórzofretka jest jednak mniej udomowionym zwie-
rzęciem niż pies czy kot, bo mniej pokoleń dzieli dzisiejsze fretki od ich dzikich 
przodków. Tchórzofretka gryzie i trzyma w zaciśniętych szczękach. Najlepiej w ta-
kiej sytuacji spokojnie złapać zwierzę za kark, ewentualnie spróbować rozewrzeć 
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jego szczęki. Stanowczy chwyt ogranicza liczbę ukąszeń do jednego pojedynczego 
ugryzienia. Poza tym zareagowanie głosem – wysokie, piskliwe tony – daje do zro-
zumienia zwierzęciu, że nie jesteśmy zadowoleni.  

 Im mniej sytuacji stresowych, tym mniej intensywny zapach w pomieszczeniu, 
gdzie zwykle przebywa zwierzę. Pamiętajmy, że zapach ten przenika wyposażenie 
pomieszczeń i ubrania. Pokój „przesiąknięty” zapachem fretki to niezbyt dobre świa-
dectwo dbałości właściciela o podopiecznego, także jeżeli chodzi o higienę. Nauka 
higieny to zachęcanie do korzystania z kuwety i nagradzanie za skorzystanie z niej. 
Ważne jest także pilnowanie czystości kuwety, bo tchórzofretka nie chce wchodzić 
do brudnego naczynia. Zabiegi pielęgnacyjne dotyczące samego zwierzęcia to 
głównie kąpiele – niezbyt częste, żeby nie wywołać podrażnienia skóry oraz obci-
nanie pazurków, których fretka nie ściera w warunkach domowych – pierwszy taki 
zabieg dobrze jest przeprowadzić w gabinecie weterynaryjnym lub przy pomocy 
doświadczonego właściciela fretki. Warto przyzwyczaić zwierzę do szczotkowania 
sierści, które stosujemy w okresach linienia, żeby ograniczyć ilość gubionych wło-
sów i problemy z „kłaczkiem” (sierść w przewodzie pokarmowym). Czyszczenie 
uszu, a właściwie kontrola woskowiny – ilość, kolor – to zadanie dla lekarza wetery-
narii. Właśnie - zorientujmy się jeszcze przed tym, zanim zostaniemy właścicielem 
zwierzęcia, gdzie w najbliższej okolicy przyjmuje lekarz weterynarii, który potrafi 
zająć się fretką. Do niego będziemy zwracać się w kwestii odrobaczania, szczepie-
nia, czyszczenia uszu, obcięcia pazurków oraz ewentualnych poważniejszych za-
biegów. Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy zwierzę staje się osowiałe, a my 
nie mamy nawet numeru telefonu czy adresu przychodni weterynaryjnej, gdzie mo-
gą pomóc tchórzofretce. Kiedy będziemy szukać lekarza weterynarii, który w razie 
potrzeby pomoże naszej fretce lub doświadczonego hodowcy, który doradzi nam na 
początku, zadbajmy o nasz bezpośredni kontakt ze zwierzęciem, jego sierścią czy 
śliną, aby wykluczyć ewentualną alergię.  

 Niezaprzeczalnie ważnym czynnikiem w utrzymaniu zwierzęcia w zdrowiu i kon-
dycji jest jego żywienie, tym bardziej w przypadku tchórzofretki. Dlaczego? Nie ma 
chyba drugiego zwierzątka domowego, w utrzymaniu którego popełniano by tyle 
błędów żywieniowych, na tyle istotnych, że doprowadzających do stanów niedobo-
rowych, a nawet poważnych schorzeń zagrażających śmiercią. Fretka bywa trakto-
wana jak gryzoń, bo przecież gryzie i żywiona z niewielkim udziałem białka zwie-
rzęcego lub – o zgrozo – z pominięciem go. Oczywiście są to skrajne przypadki, ale 
niestety mają miejsce, podobnie, jak skrajne przypadki zaniedbania czy porzucenia 
tchórzofretek – podobnie drastyczne, jak w przypadku psów czy kotów. Na szczę-
ście, w czasach szybkiej wymiany informacji, posiadacze fretek mają ze sobą kon-
takt, mogą sobie nawzajem doradzać i pomagać, a nawet zrzeszać się w organiza-
cjach, które zajmują się szerzeniem wiedzy o ich utrzymaniu, a także adopcjami 
osieroconych zwierząt.  

 Wracając do żywienia ‒ najważniejszym w kształtowaniu upodobań żywienio-
wych fretek jest okres od 2 do 4 miesiąca życia. Jeżeli w tym czasie szczenię nie 
spróbuje różnych smaków, niechętnie będzie próbować i jeść różne karmy. Poda-
jemy mięso wołowe i drobiowe, jednak nie z kurczaków typu brojler, ale raczej cho-
wu ekologicznego. Mięso wieprzowe – surowe – nie, ze względu na potencjalne 
zagrożenie chorobą Aujeszky’ego (tzw. wścieklizna rzekoma). Ryby – tak, ale z po-
prawką na jeszcze mniej przyjemny zapach odchodów. Podawanie samego suro-
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wego mięsa nie zabezpieczy wszystkich potrzeb żywieniowych fretek. Tchórz zjada-
jąc ciała swoich ofiar ‒ gryzoni, ptaków, gadów, płazów, owadów – zjada pewne 
ilości węglowodanów, znajdujących się w ich przewodzie pokarmowym. Zbilansowe 
karmy – pełnoporcjowe – powinny zawierać wszystko, co zwierzęta potrzebują. 
Gotowe karmy „mokre” – w puszkach, najlepiej, żeby były to specjalne karmy dla 
tchórzy, a jeżeli nie to te dla kotów, bo zawierają więcej białka niż te przeznaczone 
dla psów. „Suche” karmy czyli chrupki, również te z większą zawartością białka – 
drobne, przeznaczone dla fretek lub kociąt i niebarwione. Pasty witaminowe – po-
dawane ściśle według zaleceń lekarza weterynarii lub tych zamieszczonych na 
opakowaniu. Różnego rodzaju przekąski np. ciasteczka dla psów zawierają za mało 
substancji odżywczych i energii, barwniki i konserwanty. W charakterze nagrody 
lepiej podać fretce kawałeczki mięsa lub ewentualnie dobrej jakości żółtego sera. 
Oczywiście możemy sami przygotowywać jedzenie dla naszej fretki, ale trudno 
będzie nam ocenić, czy dostarczamy jej wszystkiego, czego potrzebuje. Z kolei 
karmiąc w oparciu o gotowe produkty – jedzenie z puszki, chrupki - nie bójmy się 
również podawać mięso i inne surowe produkty (podroby, ryby i inne). Starajmy się 
proponować, już od wieku szczenięcego, różne karmy, a ‒ z natury mało wybredna 
fretka - będzie żywiona różnorodnie. Na początku starajmy się podawać jedzenie 
dobrze rozdrobnione, a nawet mielone, stopniowo podając delikatniejsze elementy - 
surowe kostki i chrząstki (np. żebra drobiowe - młodych ptaków), aby wyrobić chęć 
gryzienia i chrupania, co pomoże w utrzymaniu kondycji dziąseł i czystości zębów.  

 Kiedy odpowiednio żywimy fretkę, dajemy jej możliwość zażywania ruchu i za-
bawy, nie narażamy na stres i samotność – mamy zwierzę, które może przeżyć 
z nami długie lata, w zdrowiu i dobrym samopoczuciu, będąc źródłem radości, 
a także satysfakcji z posiadania pięknego, zadbanego zwierzęcia.  
  
 

Krzysztof Grzeli ński 

Świnki miniaturowe 
 Świnka angielska miniaturowa  została wyhodowana w latach 80-tych XX wie-
ku w Anglii i Kanadzie w wyniku krzyżowania świnek wietnamskich zwisłobrzuchych 
w kilkoma rasami świń miniaturowych. Były to m.in. Ossabaw Island, Gloucester 
Old Spot, świnki miniaturowe jukatańskie i nowozelandzkie Kune-kune. Do końca 
XX w. świnki te zyskały sporą popularność w Europie i Ameryce Północnej, gdzie są 
chętnie hodowane w ogrodach zoologicznych i gospodarstwach agroturystycznych. 
Występują w kilku odmianach barwnych: są czysto czarne, czarno - białe z różnym 
rozłożeniem białych plam na czarnym lub czarnych na białym tle, czysto białe, po-
pielate jednobarwne i biało plamiste, dzikie, czyli o ubarwieniu dzika. Młode osobni-
ki o ubarwieniu dzikim mają charakterystyczne dla młodych dzików pasy po bokach 
ciała. Gdy dorosną , pasy te znikają. Najrzadziej występują osobniki czysto białe, 
brązowe i brązowe w czarne plamy. Wielkość świnki angielskiej miniaturowej kształ-
tuje się w przedziale między niecałe 30 do 45 cm wzrostu, a wagę osiągają między 
30 a 60 kg. Są więc mniejsze od swojego przodka - świnki wietnamskiej, która 
osiąga wysokość do 50 cm i wagę od 60 do 100 kg. Świnki angielskie, podobnie jak 
wietnamskie, są niezbyt wymagające, jeśli chodzi o warunki bytowe, odporne na 
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nasze warunki atmosferyczne, czyli  mogą w naszym klimacie korzystać z wybiegu 
przez cały rok. Są też plenne - jedna maciorka ma przeważnie w ciągu roku dwa 
mioty młodych , średnio po 8-10 osobników w miocie, ale bywają i mioty liczące do 
14 maluchów.  

 
 Młode świnki angielskie osiągają dojrzałość płciową bardzo wcześnie. Praktycz-
nie maciorki w wieku 4 miesięcy i knurki w wieku 2 miesięcy są pod tym względem 
sprawne, jednak nie zaleca się dopuszczać do rozmnażania osobników tak mło-
dych. Świnki angielskie są raczej roślinożerne, a co najistotniejsze, nie wykazują 
agresji wobec innych zwierząt i ptaków. W przeciwieństwie do świni domowej, która, 
jeśli ma taką możliwość, chętnie zaatakuje i zjada drób, świnka angielska jest pod 
tym względem najbardziej pokojowo usposobionym stworzeniem. W gospodar-
stwach agroturystycznych często widzi się, jak np. kura z kurczętami idzie do koryta 
świnek podbierać im jakieś smakołyki, a świnki nie przejawiają wobec niej ani pi-
skląt jakiejkolwiek agresji, mimo, że nie przejawiają jakiegokolwiek zainteresowania 
pokarmem mięsnym, przynajmniej tym " w formie żywej", są ogromnymi miłośnicz-
kami jajek, które uważają za największy przysmak.  

 Świnki są strasznymi łakomczuchami, potrafią jeść praktycznie bez przerwy, 
robiąc tylko przerwy na drzemkę, dlatego karmiąc je należy uważać , by się nie 
zapasły. Podstawą pożywienia powinny być warzywa i zielonki, a pasze treściwe 
tylko jako dodatek, w większych porcjach jedynie w okresie zimy i dla matek w cza-
sie karmienia. Chętnie zjadają ziemniaki, cukinię, kabaczki, marchew, buraki, dynię, 
brokuły, kalafiory, ogórki, rzepę, pomidory. Przysmakiem dla nich są wszelkie owo-
ce, zwłaszcza pestkowe, które uwielbiają zjadać razem z pestkami, oraz orzechy. 
Zjadają także sałatę i kapustę, ale z kapustą należy nie przesadzać, bo może po-
wodować wzdęcia. Z pasz treściwych jedzą wszelkiego rodzaju otręby i śruty zbo-
żowe oraz chleb. Zboża w całości są przez świnki również chętnie zjadane, niestety 
są dla nich niezbyt strawne, więc większość ziaren jest przez świnki wydalana. 
Świnki korzystające z wybiegów chętnie zjadają wszelkie zielonki, trawę, chwasty, 
młode zboża, seradelę, lucernę itp. Jako zwierzęta stadne można je chować na 
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wybiegach, gdzie po wstępnym ustaleniu hierarchii przebywają zgodnie, ale ma-
ciorki przed wykotem lepiej jest zabrać do oddzielnego pomieszczania lub na inny 
wybieg, gdzie będą miały spokój, gdyż niepokojone mogą pognieść lub stratować 
nowo narodzone prosięta. Wszelka pomoc hodowcy czy jakakolwiek ingerencja 
przy porodzie jest nie tylko nie potrzebna, ale wręcz niewskazana. Ważne jest, by 
maciorka przed porodem dostała sporą ilość słomy lub siana, z którego uścieli so-
bie gniazdo, czasami są to kopce przypominające żeremia bobrów, do których pro-
wadzi wygrzebana w ściółce nora. W takich gniazdach maluchy przebywają aż do 
usamodzielnienia się, czyli do ok. 2 tygodni. Dwutygodniowe maluchy prawie cały 
czas towarzyszą matce na wybiegu, a w wieku około miesiąca potrafią już same 
jeść pokarm przeznaczony dla matki. W tym wieku można już matkę z maluchami 
dołączyć do stada. Maluchy w wieku 7-8 tygodni są już całkiem samodzielne. Naj-
lepiej nabyć świnkę właśnie w tym wieku.  

 
Mikro świnka.  Są to świnki angielskie miniaturowe, które mają wadliwy gen wzro-
stu, powodujący, że rosną wolniej, niż ich krewniaczki. Bardzo często w miotach 
świnek angielskich pojawia się jedno, czasem dwoje prosiąt, które nie wyrastają. Są 
to mikroświnki. Praktycznie można przyjąć, że mikroświnka to świnka angielska, 
która ma mniej niż 30 kg, chociaż poprzez systematyczne łączenie między sobą 
mikroświnek o jak najmniejszej masie ciała można wyhodować osobniki, które w 
pełni dojrzałe nie przekraczają 20 kg. Mikroświnki,  chociaż genetycznie są świn-
kami angielskimi, jednak od klasycznych angielek nieco się różnią. Nie są tak bar-
dzo odporne na warunki środowiskowe, zwłaszcza na zimno i opady atmosferycz-
ne, są też bardziej wymagające w żywieniu i mniej płodne.  

 Mikroświnki mają przeważnie jeden miot w sezonie, młodych jest mniej niż u ich 
wyrośniętych krewniaczek, bo mają przeważnie 4-6 młodych, a bywają przypadki, 
zwłaszcza gdy jest to pierwsza ciąża, że młode jest tylko jedno. 
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 Świnki miniaturowe są stworzeniami inteligentnymi, towarzyskimi, skorymi do 
zabawy, ciekawskimi i nie przejawiającymi zbytniej agresji, ale w razie zagrożenia 
potrafią się obronić. Matki w obronie młodych potrafią szarżować niemal jak dzik. 
Nabywając świnkę, zwłaszcza jeśli ma ona być zwierzęciem domowym, trzeba jej 
poświęcić trochę czasu i zadbać, by się nie nudziła i miała się czym bawić, bo 
z nudów taki słodki maluch potrafi zdemolować mieszkanie. Są to jednak zwierzęta 
bardzo pojętne, więc "dogadać się z nimi" można łatwiej niż np. ze szczeniakiem. 
Szybko odgadują, o co właścicielowi chodzi, korzystanie z kuwety czy inne nawyki 
właściwe dla zwierząt domowych załapują w lot. Śwince korzystającej z wybiegu 
wystarczy umożliwić wejście do pomieszczenia, w którym będzie się mogła schro-
nić przed zimnem czy deszczem lub duża buda, podobna do budy dla dużego psa, 
dobrze wyścielona słomą lub sianem, by miała się gdzie w okresie chłodów zagrze-
bać. Zwłaszcza w okresie zimowym świnki powinny mieć suchej ściółki pod dostat-
kiem. Świnki żyją dość długo, średnia ich wieku to 15 lat, chociaż niektóre osobniki 
dożywają do 18 lat. Opisując świnki miniaturowe wypada wspomnieć także o świn-
ce getyńskiej, wyhodowanej w latach 60-tych XX w. w Niemczech, na uniwersytecie 
w Getyndze jako zwierzę typowo laboratoryjne. Świnki getyńskie są czysto białe, 
ich masa nie przekracza 20 kg. Poza uniwersytetem w Getyndze są one hodowane 
tylko w jednej hodowli w USA i w trzech w Danii. Rasa ta nie została jeszcze wpro-
wadzona do obrotu hodowlanego, nie można jej spotkać nawet w dużych ogrodach 
zoologicznych.  

Zdjęcia autora świnek z własnej hodowli.  
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Zdzisław Jakubanis  i Małgorzata Zu ńczyk  

Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego 
ptaków na przykładzie kury i goł ębia 

Budowa przewodu pokarmowego ptaków wskazuje na szybkie tempo przebiegu 
procesów trawiennych. Struktura układu trawiennego jest przystosowana do pobie-
rania, trawienia i wchłaniania pokarmu o różnym pochodzeniu i różnym składzie 
chemicznym. 

 W ogólnym zarysie układ pokarmowy ptaków jest podobny do układu pokar-
mowego ssaków, ale niektóre jego odcinki są charakterystyczne tylko dla ptaków. 

Jama gębowa 
 Jama gębowa /dziobowa/ ptaków charakteryzuje się brakiem zębów, dziąseł 
i warg. Kości szczękowe, międzyszczękowe i żuchwa pokryte są rogowym naskór-
kiem, tworzącym dziób, którego żuchwa jest luźno połączona z kośćmi czaszki, co 
umożliwia ptakom szerokie otwieranie dzioba.  U ptaków grzebiących dziób jest 
twardy i ostro zakończony. W jamie dziobowej jest tylko niewielka ilość ślinianek. 
U ptaków wodnych dziób jest stosunkowo płaski i wydłużony, pokryty naskórkiem, 
w którym znajdują się receptory dotyku.  Język u ptaków w porównaniu do języka 
ssaków jest stosunkowo mały, mało ruchliwy i częściowo zrogowaciały. Kształt jest 
związany z wielkością i kształtem dzioba. Na języku znajdują się nieliczne kubki 
smakowe i receptory dotyku.  W jamie dziobowej brak jest podniebienia miękkiego 
i nagłośni, ale są dwie szczeliny podniebienne. 

 Przednia szczelina łączy jamę dziobową z jamą nosową, a tylna szczelina łączy 
się z trąbką Eustachiusza /ucho/ 

Za jamą dziobowa jest gardło, które przechodzi w przełyk. Przełyk jest to miękka 
rurka, która leży równolegle z tchawicą /twarda rurka/ i razem wchodzą do klatki 
piersiowej. U drobiu grzebiącego i gołębi przed wejściem do klatki piersiowej roz-
szerza się w wole. U ptaków wodnych brak jest wyraźnego wola, natomiast przełyk 
rozszerza się wrzecionowato  na całej długości. Nabłonek pokrywający ścianki 
przełyku wydziela znaczne ilości śluzu, który ułatwia przesuwanie się  pobranego 
pokarmu do wola. 

Żołądek 
 Poniżej wola, przełyk łączy się z żołądkiem, który u ptaków ziarnojadów składa 
się z dwóch części: gruczołowej i mięśniowej /mielca/. Część gruczołowa żołądka 
jest kształtu jajowatego, którego wewnętrzna błona posiada liczne gruczoły wydzie-
lające kwas solny i  pepsynogen /proenzym proteolityczny/. Inne gruczoły wydziela-
ją  płyn, który po zmieszaniu z innymi wydzielinami tworzy sok żołądkowy. Drugą 
częścią żołądka jest żołądek mięśniowy /mielec/, połączony z częścią gruczołową 
wąskim przewodem tzw. cieśnią. Mielec ma kształt jakby spłaszczonej kuli, którego 
główną masę stanowi tkanka mięśniowa gładka. Od wewnątrz, mielec pokryty jest 
grubą, keratynową, szorstką błoną, która bierze udział w obecności kamyków 
i żwirku w rozcieraniu pokarmu. 
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Jelita 
 Od żołądka odchodzi jelito cienkie, które u ptaków można podzielić umownie na: 
dwunastnicę, jelito czcze i jelito biodrowe. Jelito cienkie u dorosłej kury może mieć 
ok. 120 cm długości. Dwunastnica  pełni bardzo ważną rolę: wydzielniczą i wchła-
niającą produkty rozkładu pokarmu. Ściana jelita cienkiego jest zbudowana z trzech 
warstw: warstwa zewnętrzna, jest błoną surowiczą, bardzo dobrze unaczynioną 
i unerwioną, która otacza jelita i podtrzymuje na tzw. krezce do kręgosłupa. Środ-
kowa część ściany jelita, to jest mięśniówka gładka, które dzięki skurczom robacz-
kowym /perystaltyce/, powoduje przesuwanie treści pokarmowej w świetle jelita ku 
odcinkom końcowym jelita. 

 
 Wewnętrzna część ściany jelita  jest pokryta błoną śluzową, która jest pofałdo-
wana i tworzy liczne uwypuklenia do światła jelita, tzw. kosmki, co daje olbrzymią 
powierzchnię chłonną. W błonie śluzowej dwunastnicy znajdują się liczne gruczoły 
Lieberkühna, które wydzielają sok jelitowy. Nabłonek jelit u ptaków szybko zużywa 
się i szybko regeneruje, w czasie około 48 godzin. Dwunastnica rozpoczyna się w 
mielcu ujściem odźwiernikowym, tworząc dwie pętle: zstępującą i wstępującą. Po-
między nimi leży trzustka. Jelito czcze tworzy kilka pętli. Jelito biodrowe jest sto-
sunkowo krótkie. Do światła dwunastnicy uchodzą dwa przewody żółciowe od wą-
troby, i po sąsiedzku przewód trzustkowy. U ptaków, z wyjątkiem gołębi, perlic, stru-
si i papug, jeden z przewodów żółciowych rozszerza się tworząc woreczek żółcio-
wy, w którym gromadzi się żółć. Woreczek żółciowy znajduje się na prawym płacie 
wątroby. Przewodami trzustkowymi do światła dwunastnicy spływa sok trzustkowy, 
który zawiera  szereg enzymów rozkładających białka, węglowodany i tłuszcze oraz 
węglan wapnia, który neutralizuje kwas solny. Do regulacji pH przyczynia się rów-
nież lekko zasadowa żółć. Żółć jest ważna w trawieniu tłuszczów i wchłanianiu wi-
tamin rozpuszczalnych w tłuszczach. 
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 Wątroba i trzustka są narządami, które nie są częścią przewodu pokarmowego, 
ale biorą  czynny udział w procesach trawienia, dzięki swoim funkcjom wydzielni-
czym.            

 W miejscu przejścia jelita cienkiego w jelito grube znajdują się  dwa stosunkowo 
długie/ok. 20cm długości/  uchyłki tworzące jelita ślepe ułożone do przodu. U gołębi 
jelita ślepe są szczątkowe. 

 Jelito grube jest stosunkowo krótkie (ok. 7 cm) i przechodzi w stek (kloakę). 

 Stek czyli kloaka, jest końcowym odcinkiem przewodu pokarmowego, w którym 
kończy się również układ moczowy i płciowy. Uchodzą dwa moczowody, u samców 
dwa nasieniowody, a u samic jajowód (lewy). W części rozszerzonej gromadzą się 
odchody (części niestrawionego pokarmu) – kał i mocz, tworząc  razem kałomocz. 

 

Bibliografia : 

H.Bączkowska, A.Ślósarz, Żywienie drobiu,  PWRiL, Warszawa 1980. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bird_Gastro_System.jpg 

Ciąg dalszy nast ąpi 

 

Kącik filatelistyczny 
 

 Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Mar-
chelskiego. 

 

 Poczta Tajlandii w roku 2001 wprowadziła do obiegu bloczek i znaczki pocztowe 
przedstawiające drób rasowy. Na znaczkach prezentowane są koguty bojowców.  
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Poczta Bośni i Hercegowiny w 1999 roku prowadziła do obiegu kopertę pierwszego 
dnia i znaczki pocztowe przedstawiające gołębie rasowe. Prezentowane gołębie to 
trawnickie krótkodziobe. 

 
 Opracował: Zdzisław Jakubanis. 
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� Propozycje wzorców 

Austriacka rybitwa (EE 486) 
  

 
Pochodzenie: 
Austria, okolice Salzburga. Rasa znana od ponad 100 lat. 

Ogólne wra żenie: 
Niezbyt silny gołąb typu polnego, z koronką zakończoną rozetami, z prawie poziomą 
postawą, gładkonogi. 

Wzorzec: Cechy rasowo ści. 
Głowa: Szeroka, z nieco wypełnionym czołem, ze stojącą koronką, zakoń-

czoną rozetami. 

Oczy: Ciemne. 

Brwi: Wąskie i czerwonawe. 

Dziób: Średniej długości, u odmiany czarnej górna część dzioba ciemna, 
dolna jasna, u czerwonych i żółtych cielista. Woskówki małe, gładkie 
i biało przypudrowane. 

Szyja: Średniej długości, w ramionach szeroka, podgardle dobrze wykrojo-
ne.  

Pierś:  Szeroka, harmonijnie zaokrąglona. 

Plecy:  W ramionach szerokie, lekko opadające. 

Skrzydła: Dobrze zwarte, dobrze przykrywające plecy.  

Ogon: Nie za długi, z 12 kolorowymi, szerokimi  sterówkami, dobrze zwarty. 

Nogi: Krótkie, nieupierzone, kolor pazurków nie odgrywa roli.  

Upierzenie: Dobrze rozwinięte, przylegające. 



Nr 12 (październik  – grudzień 2016) 

 21 

Rodzaje kolorów: 
Czarny, czerwony, żółty.  

Kolory i rysunek: 
Kolor czarny czysty i lśniący, podobnie kolor czerwony i żółty. Kolorowy jest ogon 
z pokrywowymi piórami, klin oraz krymka. Granica między kolorową krymką a białą 
częścią głowy przebiega od nasady dzioba przez oczy, lub tuż pod oczami aż do 
białej koronki. Niewielka muszka jest dozwolona. Również dozwolona jest nie-
znaczna pigmentacja górnej części dzioba u odmiany czerwonej i żółtej.  

Duże błędy: 
Za wąski i długi korpus, wąska, głęboko osadzona i uboga koronka, brak rozet, zbyt 
nisko osadzone, białe lub ciemne brwi, u czarnych nie całkiem ubarwiona górna 
część dzioba, dolna część dzioba z wyraźnym nalotem, matowe kolory, białe lub 
z wyraźną sitowatością pióra w ogonie i klinie, kolorowe pióra na białym upierzeniu, 
za duża lub nierówna krymka, niewłaściwy kolor oczu.   

Uwagi do oceny: 
Ogólne wrażenie – budowa korpusu – kolor i rysunek – koronka i rozety – barwa 
dzioba – kolor oczu.  

 
Obrączka numer: 7 

Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz 

 

 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Barwnica 
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Z dawnych ksi ążek i czasopism 
 

 
 

Poniżej na obrazku od lewej strony: sroka angielska,  
krakus, sroka duńska 
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Z Hodowcy drobnego inwentarza, Wzorce gołębi ras polskich (XIII) 6/65. s. 21.22 
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� Czasopisma, biuletyny, ksi ążki… 
Zdzisław Jakubanis, Album goł ębi rasowych , Lublin 2013 
W styczniu 2013 roku ukazała si ę ksi ążka o goł ębiach rasowych w formie al-

bumu, która wypełnia luk ę na rynku w tej kategorii 
publikacji. " Album Goł ębi Rasowych " autorstwa 
Zdzisława Jakubanisa przedstawia zdj ęcia ró żnych 
ras goł ębi w Polsce i w Europie, które do tej pory 
w wi ększo ści były nieznane miło śnikom i hodow-
com goł ębi rasowych. Wi ęcej informacji o ksi ążce 
i sposobach jej nabycia znajduje si ę na stronie: 
www.golebie.wombat.fc.pl  
 

Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl  

– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom . 
603 404 554. 

 

 

 

Manfred Uglorz, Barwny świat goł ębi rasowych , Tom I, Jasienica 
2014 

Książka pt. Barwny świat goł ębi rasowych  jest 
zbiorem zwi ęzłych opisów wielu hodowanych ras 
gołębi rasowych. Nie nale ży jej traktowa ć jako 
obowi ązujący wzorzec, poniewa ż zgodnie 
z wytycznymi Europejskiej Federacji Goł ębi, Drobiu 
i Królików, wzorzec musi by ć napisany według ści-
śle ustalonych reguł i zawiera ć konkretne dane.  
 Każdy opis rasy, znajduj ący si ę w ksi ążce, zawiera 
najpierw krótk ą informacj ę na temat pochodzenia 
rasy, nast ępnie opis budowy wzorcowego goł ębia, 
należącego do danej rasy. Istotnym elementem 
opisu jest tak że wyliczenie odmian barwnych 
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniej ą-

cych rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Op is rasy ko ńczy si ę kil-
koma uwagami dotycz ącymi hodowli rasy. Podana została te ż średnica ob-
rączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy. 

Kontakt z autorem:  

e-mail: mku841@escobb.com.pl ; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 
236 361 
Informacje dotyczące sposobu nabycia książek można uzyskać pod wy-

żej wymienionymi telefonami.  
 

  

 


