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Artykuły
Gołębie i drób z Turyngii
Turyngia ‒ to historyczna kraina w środkowych Niemczech, zamieszkała w pierwszych wiekach po Chr. przez Turyngów. Przepływają przez nią rzeki: Soława,
Werra, Unstruta. Dość duży obszar Turyngii zajmuje Las Turyński, na terenie którego znajduje się zamek Wartburg z 1067 roku. Przez środkową Kotlinę Turyńską
przebiega ze wschodu na zachód główna arteria komunikacyjna, przy której leżą
miasta: Eisenach, Gotha, Erfurt, Weimar, Jena i Gera.
Turyngia słynie z licznych zabytków, pięknych krajobrazów oraz z bardzo miłych,
uprzejmych ludzi, którzy rozmiłowani są w hodowli gołębi. W Turyngii powstało wiele ras gołębi, które głównie należą do grupy V. W bieżącym roku związek hodowców gołębi i drobiu obchodzi 95 rocznicę swojego powstania. Z tej okazji pragniemy
w kolejnych kwartalnikach zaprezentować dorobek hodowlany Turyńczyków.

Marek Jerzy Uglorz

Turyński białogłowy (EE 454)
Thüringer Weißkopf, Tête blanche de Thuringe, Thuringian Whitehead

Pochodzenie

Białogłowy

z Turyngii należy do turyńskiej grupy gołębi barwnych, które w większości są ptakami z nieupierzonymi nogami. Jedynie turyński jednobarwny, turyński
z białym śliniaczkiem i turyński białogłowy mają na nogach średniej wielkości łapcie.
Białogłowego z Turyngii nie należy też zaliczać do grona mnichów, ponieważ nie
ma kolorowych lotek.
Ponad sto lat temu współczesny wygląd głowy białogłowych wcale nie był przesądzony, ponieważ lokalne preferencje w budowie i rysunku głowy doprowadziły do
tego, że w górzystych okolicach miasteczka Ruhla i w niedalekim Zella-Mehlis,
Steinbach oraz Trusetal rozwinęła się hodowla gołębia z białą głową, przypominają4

Nr 13 (styczeń – marzec 2017)
cą głowy mnichów. Natomiast hodowcy z terenów położonych bliżej Hesji preferowali gołębie z cięciem koloru na wysokości oka i w efekcie doprowadzili do powstania turyńskiego łyska białoogoniastego, którego cechują kolorowe sterówki po obu
stronach białego ogona.
Obecną nazwę turyński białogłowy (Thüringer Weißkopf) otrzymał w 1903 roku.

Opis budowy

Głowa turyńskich białogłowych powinna być wydłużona, lekko wysklepiona, z koronką zakończoną rozetami. Oczy muszą obowiązkowo być ciemne, otoczone wąską brwią, barwy od cielistej do czerwonej. Dziób powinien być średniej długości,
koloru cielistego. Woskówki słabo rozwinięte, biało przypudrowane.
Hodowca powinien zwracać uwagę na długość szyi, która nie może być za długa. U podstawy musi być silna, mocno osadzona w korpusie i zdecydowanie zwężać się w kierunku głowy. Problem może stwarzać także źle wykrojone podgardle,
ponieważ koniecznie musi być okrągłe. Pierś powinna być szeroka i dobrze zaokrąglona. Plecy mają być lekko opadające, w ramionach szerokie, dobrze przykryte długimi i dobrze przylegającymi skrzydłami. Do całości wizerunku gołębia dochodzi długi i zwarty ogon.
Nogi oczywiście muszą być upierzone i nie powinny być zbyt długie. Łapcie
mają być średniej wielkości, z dobrze rozwiniętymi piórami sępimi. Bardzo ważne
jest, żeby upierzenie było dobrze rozwinięte i przylegające do ciała.
Wady: za słaby korpus, wąska lub krzywa koronka, brak rozet, plamisty dziób,
za krótkie łapcie.

Fot. Marek Uglorz
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Kolory i rysunek

Białe

mają być: głowa, ogon wraz z klinem i piórami pokrywowymi oraz łapcie.
Pozostałe upierzenie, wraz z koronką i piórami sępimi są kolorowe. Linia dzieląca
kolory na głowie biegnie od podstawy koronki, 1 cm poniżej oczu aż do podgardla.
Wszystkie linie rozgraniczenia kolorów powinny być proste, bez załamań. Dopuszczalne są białe pióra przy odbycie.
Znane są ptaki czarne, czerwone, żółte, brązowe, niebieskie z czarnymi pasami
lub bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów, czerwonopłowe,
żółtopłowe, grochowe niebieskie, grochowe niebieskopłowe oraz miedziane. Wszystkie
kolory muszą być nasycone i czyste, zaś czerń, czerwień i żółć powinny intensywnie połyskiwać.
Należy zważać na to, aby ptaki niebieskie i płowe z tarczami miały czysty kolor,
bez cieni. Pasy we wszystkich wariantach barwnych powinny być czyste, wąskie,
równoległe i przebiegające przez całą szerokość tarczy skrzydła. Gołębie miedziane mają lśniące czarne upierzenie korpusu, skrzydła zaś są kasztanowe z czarnym
obrzeżeniem. U miedzianych zewnętrzna część lotek ma być czarna, bez lub z brązowym rysunkiem zięby.
Wady: braki w rysunku głowy, za wysokie cięcie między bielą ogona a kolorem
na plecach, białe lub sitowate lotki, kolorowe łapcie, pokazujący się trzeci pas, lekko
zaznaczone pasy na tarczach bez rysunku, matowe lub nieczyste kolory.

Uwagi dotyczące hodowli

Hodowca turyńskich białogłowych musi zwracać uwagę, żeby korpus ptaka nie był
słaby. Dużą wadą jest oczywiście wąska i krzywa koronka, albo brak rozet. Niedopuszczalny jest plamisty dziób, za krótkie albo za długie łapcie. Szczególnie trzeba
pilnować odległości koloru pod okiem, a także cięcia koloru pomiędzy ogonem
a plecami. Za wysokie jest dużą wadą. Podobnie białe lub sitowate lotki, kolorowe
łapcie, matowe i nieczyste kolory. Także pojawiający się trzeci pas, bądź słabo zaznaczone pasy, dyskwalifikują ptaka z dalszej hodowli.

Fot. Manfred Uglorz
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Turyńskie białogłowe są gołębiami dobrze latającymi, płodnymi i dobrze wychowującymi swoje młode.
Grupa V, obrączka Ø 8.

Marek Jerzy Uglorz * Manfred Uglorz

Turyński białogon (EE 452)
Thüringer Weißschwanz, Queue blanche de Thuringe, Thuringian White Tail

Pochodzenie

W

grupie gołębi barwnych, licznie reprezentowane są białogony, należące bez
wątpienia do najstarszych ras gołębi, hodowanych ze względu na rysunek i kolor,
a nie wartości użytkowe, bądź zdolności lotne.
Należy przypuszczać, że gołębie, wyróżniające się białymi ogonami, były hodowane już w XVII wieku, ponieważ najstarsze źródła wspominają o gołębiach, które
nazywano Białą miotłą. Z kolei w literaturze dziewiętnastowiecznej i z początku
ubiegłego stulecia gołąb białoogoniasty nazywany jest Gołębiem z białą łyską. Mimo wszystko opis odpowiada współczesnemu białogonowi.
Co ciekawe, swoimi białogonami mogą pochwalić się nie tylko Niemcy, mający
białogona południowoniemieckiego, turyńskiego i saksońskiego. Szwajcarzy mają
ich aż pięć. Mowa oczywiście o gołębiach białoogoniastych z grupy barwnych, bo
wśród gołębi lotnych również spotyka się rasy białoogoniaste. Między innymi znany
jest białogon polski.
Ze starych źródeł wynika, że Ślązacy także mieli swojego białogona, jednak
śląska rasa zniknęła z gołębników, zapewne w wyniku działań wojennych i powojennego exodusu śląskich hodowców. Śląski białogon był uznawany za rasę bardzo
rzadką. Z zachowanych opisów wynika, że od pozostałych różnił się białym klinem.
Prawdopodobnie miał też łapcie, ponieważ śląskie rasy gołębi barwnych miały,
a niektóre wciąż mają, upierzone nogi, na przykład czajka z łapciami, ale bez korony i goździka.
Prawdziwy rozkwit hodowli turyńskiego białogona, nie mającego upierzonych
nóg ani jakichkolwiek ozdób z piór na głowie, nastąpił po roku 1930. Przed II wojną
światową hodowany był przede wszystkim w kolorze czarnym z białymi pasami
7
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i niebieskim z białymi pasami. Dopiero po 1945 roku, na skutek zainteresowania się
hodowców, zrzeszonych w związku rzadkich ras gołębi barwnych z Turyngii, zaczęły pojawiać się kolejne odmiany barwne, a w pierwszej kolejności czerwone i żółte.
Odmianę miedzianą po raz pierwszy pokazano na wystawie w 1974 r.

Opis budowy

Turyński białogon charakteryzuje się postawą typową dla gołębi polnych. Jednak
w niektórych odmianach barwnych, zwłaszcza nowszych, można spotkać ptaki
o słabszej budowie. Dlatego pewne gołębie o konkretnych barwach warto czasem
przekrzyżować, aby uzyskać egzemplarze o zdecydowanie lepszym pokroju. Przykładowo czerwone skrzyżowane z żółtymi dają gołębie o pięknie ukształtowanej
piersi.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Przyglądając się turyńskiemu białogonowi z boku, powinno się zobaczyć ptaka
równomiernie i symetrycznie wydłużonego, z dobrze zaokrągloną, ale podłużną
głową. Oko, w kolorze pomarańczowym, osadzone jest w środkowej części głowy.
Okolone jest wąską brwią, która u czerwonych i żółtych może być od bladej do
czerwonej, u pozostałych odmian ciemniejsza, odpowiednia do koloru upierzenia.
Biała i matowa woskówka jest słabo rozwinięta. Średnio długi dziób, który u ptaków czerwonych i żółtych jest jasny (u czerwonych samic dopuszczalny jest ciemniejszy), u niebieskopłowych ciemno rogowy, a u pozostałych czarny.
Szyja powinna być masywnie osadzona w ramionach, ale zwężać się w kierunku głowy. Podgardle musi być dobrze zaokrąglone. Z kolei pierś ma być szeroka
i dobrze wysklepiona. Plecy są długie i lekko opadające, w ramionach szerokie.
Skrzydła długie, zwarte, dobrze przykrywające plecy. Ogon również powinien być
długi. Nogi turyńskiego białogona mają być średniej długości, nieupierzone, czerwone, u młodych czarnych i niebieskich dopuszcza się nogi ciemne, ponieważ
z biegiem czasu staną się jaśniejsze. Kolor pazurków nie odgrywa roli. Upierzenie
powinno mocno przylegać do ciała.
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Do wad w budowie zaliczamy: słaby korpus, wąska lub krzywa koronka, brak
rozet, za krótkie łapcie.

Kolory i rysunek

W białym ogonie, od którego białogony wzięły nazwę, koniecznie musi być 12 dobrze przylegających do siebie sterówek. Szeroko rozłożone pióra wyglądają nietypowo i świadczą o nieczystości rasy. Hodowcy powinni dążyć do uzyskania ptaków
z odpowiednią liczbą sterówek, a nie usuwać pióra nadliczbowe, ponieważ wówczas ogon jest za szeroki, a tymczasem ma być zwarty i wąski. Z kolei od spodu
ma być widoczny klin, kolorem i odcieniem odpowiadający barwie całego ptaka.
Linia koloru na plecach powinna znajdować się mniej więcej na wysokości gruczołu
kuprowego i musi być prosta.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Biała plamka na czole, czyli tzw. czółko, charakterystyczna cecha niemieckich
białogonów, nie może być tak duże, jak u turyńskich z czółkiem. To znaczy, że nie
może wystawać ponad linię oczu, chociaż powinno być nieco szersze od woskówki.
Mówiąc inaczej, czółko odpowiedniej wielkości ma podwójną długość własnej szerokości. Gdy plama jest za duża, a zwłaszcza za długa, głowa usiana jest mnóstwem białych piórek, co ptaka dyskwalifikuje.
W obecnie turyńskie białogony występują w 18 odmianach, również w rzadkich
wariantach z białymi pasami i białymi łuskami. Znane są następujące odmiany
barwne: czarne, czerwone, żółte, niebieskie z czarnymi pasami lub bez pasów,
niebieskopłowe i grochowe niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów, niebieskie grochowe, niebiesko-brązowo łuskowate, niebieskopłowo-siarkowo łuskowate, miedziane, wreszcie czarne, niebieskie i niebieskopłowe z białymi pasami i białymi łuskami.
Gołębie czarne muszą błyszczeć. Jakiekolwiek zmatowienie koloru, nawet na
podbrzuszu i w klinie, jest niedopuszczalne. Złą cechą czarnych białogonów jest
małe czółko. Bardzo lubiane i najczęściej spotykane w hodowlach są osobniki czer9
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wone. Czerwień turyńskich białogonów rzeczywiście jest nasycona i błyszcząca.
U niektórych ptaków jest do tego stopnia głęboka, iż wydają się kasztanowe. Jedynym problemem, z którym muszą radzić sobie hodowcy, jest kolor klina. Trzeba
zwracać uwagę, aby był dokładnie takiej samej barwy, jak reszta piór.
Podobnie piękną i nasyconą barwą cechują się osobniki żółte. U ptaków, których
kolor jest przesycony, po spodniej stronie skrzydeł często pojawiają się niechciane
pióra kosmate (włochate). Zresztą podobnie dzieje się u osobników intensywnie
czerwonych. Także ptaki miedziane są bardzo atrakcyjne. Trzeba jedynie uważać,
aby cały korpus był idealnie czarny, łącznie z klinem, zaś kolor miedzi występował
jedynie po wierzchniej stronie skrzydeł. Każde pióro powinno mieć czarną strzałkę
(u samic jest ona szersza, a przez to bardziej wyraźna). Brązowe lotki mają być
delikatnie obramowane czernią. Dobrze jeśli występuje na nich rysunek zięby. Należy uważać, żeby gołębie niebieskie i płowe nie miały cieni na tarczach skrzydeł,
a kolor klina nie był jaśniejszy od reszty piór. Z kolei grochowe i łuskowate powinny
mieć ostry i równomierny rysunek na skrzydłach.
Do wad w rysunku i kolorze zaliczamy: plamisty dziób, braki w rysunku głowy,
za wysokie cięcie między bielą ogona a kolorem na plecach, białe lub sitowate lotki,
kolorowe łapcie, pokazujący się trzeci pas, lekko zaznaczone pasy na tarczach bez
rysunku, matowe lub nieczyste kolory.

Uwagi dotyczące hodowli

Hodowca turyńskich białogonów dużą wagę musi przykładać do ogólnego wyglądu
swoich ptaków. Oceniając pokrój nie może sugerować się białogonami z Saksonii
i południowych Niemiec, ponieważ turyńskie mają własną, specyficzną budowę.
Muszą być mocne, jednak nie za wysokie i raczej podłużne, aniżeli krępe, chociaż
w ramionach szerokie. Turyńskie białogony, które budową przypominają niewyrośnięte rysie, są nierasowe.
U niektórych gołębi, po zewnętrznych stronach ogona, wyrastają kolorowe pióra.
Chociaż jest to wada, jednak takich gołębi nie powinno się pochopnie usuwać z hodowli. Pary z idealnie białymi ogonami, często płodzą ptaki z jasnym klinem, co
oznacza, że warto czasem skrzyżować idealnego ptaka z osobnikiem, mającym
z ogonie kolorowe pióra.
Turyńskie białogony to rasa bardzo plenna, z charakterystycznym temperamentem, co szczególnie dobrze widać podczas lotu. Należy je polecić zwłaszcza tym
hodowcom, którzy lubią oswajać swoje ptaki.
Grupa V, obrączka Ø 8.

Foto. Manfred Uglorz
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Manfred Uglorz

Turyński bocian (EE 457)
Thüringer Storchtaube, Cigogne de Thuringe, Thuringian Stork Pigeon

Pochodzenie

Turyński

bocian – jak nazwa wskazuje – pochodzi z Turyngii. Należy do gołębi
grupy V i jest spokrewniony z turyńską czajką. Podobnie jak turyńska czajka hodowany jest od bardzo dawna na terenie Turyngii. Posiada rysunek podobny do saksońskiego bociana, jednakże wiele dzieli go od niego, i to nie tylko brak upierzenia
nóg.
Turyński bocian przez hodowców niemieckich trzymany jest czasem razem z czajkami. Dochodzi nawet do celowych kojarzeń gołębi z obu ras, aby u czajek poprawić głębokość serca, zaś u bocianów, aby skrzydła nie stały się zbytnio „puste”.

Opis budowy

Turyński bocian jest gołębiem typu polnego, o nieco wydłużonej postawie i prawie
poziomym korpusie, na którym spoczywają długie i mocno przylegające do korpusu
skrzydła. Gdyby na zdjęciu czajki turyńskiej oraz turyńskiego bociana wymazano
wszystkie kolorowe części i zastąpiono je kolorem białym, wówczas trudno byłoby
nam się zorientować, który gołąb jest czajką, a który bocianem.
Dobrze zaokrąglona, lecz nieco podłużna głowa bociana musi być zawsze gładka, bez jakichkolwiek ozdób z piór, a więc czubka lub koronki. Płaskie ciemię uważane jest za dużą wadę.
Oko u turyńskiego bociana, jak u większości ras turyńskich powinno być ciemne, obrzeżone gładką, wąską brwią koloru od cielistego do czerwonego. Ciemna,
szara lub matowa brew uważana jest za błąd.
Kolor górnej część średniej długości dzioba zależy od ubarwienia gołębia.
U czerwonych i żółtych jest koloru cielistego. Czarny jest u czarnych i niebieskich. Woskówki powinny być słabo rozwinięte i biało przypudrowane. Niepożądana jest plamistość na dolnej części dzioba oraz ciemniejsza dolna część dzioba u czerwonych i żółtych.
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Szeroka i dobrze wysklepiona pierś, szerokie w ramionach plecy, szeroka szyja
stopniowo zwężająca się w kierunku głowy i dobrze wykrojonego podgardla powoduje, że w wypadku turyńskiej czajki mamy do czynienia z gołębiem harmonijnie
zbudowanym.
Stosunkowo długi tułów sprawia, że turyński bocian jest ptakiem o pięknie opływowym kształcie. Słaba i za krótka figura uważane są za duże błędy. Jednakże
szeroka i dobrze wysklepiona powinna być pierś, co nie przeszkadza bocianowi
w locie. Długie skrzydła, spoczywające na ogonie sprawiają, że bocian turyński
wydaje się być szczególnie długim ptakiem. Nie tylko pióra na skrzydłach, ale na
całym korpusie są stosunkowo długie i dobrze przylegające do ciała.
Nogi turyńskiego bociana są średniej długości. Nie mogą być na nich tzw. pończoszki ani spodenki, tym bardziej długie łapcie, jak i bocianów saksońskich.
A więc do wad w budowie zaliczamy: słabo zbudowany korpus, zbyt mocna
głowa, płaskie ciemię.

Kolory i rysunek

Podstawowym kolorem turyńskiego bociana jest biel, występująca w przeważającej
części w upierzeniu. Najbardziej charakterystyczny jest rysunek na skrzydłach. Lotki
pierwszego rzędu oraz od trzech do pięciu lotek drugiego rzędu, cztery pióra kciuka
oraz pióra pomiędzy trzema do pięciu lotkami drugiego rzędu a piórami kciuka są
kolorowe. Ponadto kolorowe jest czółko.
Czółko – jak u wszystkich gołębi z czółkiem – powinno być wąsko osadzone, ku
górze szersze (w kształcie gruszki), lub owalnej plamki, sięgające najwyżej środka
oczu, a bokami nie dochodzące do brwi.
Jeśli w skrzydle jest więcej niż piętnaście lotek kolorowych, wówczas dolna
część skrzydła jest zbyt kolorowa, jeśli zaś jest mniej niż trzynaście lotek kolorowych, głównie – jeśli białe jest tzw. skrzydełko – wówczas na skrzydle poniżej ramienia nie powstaje charakterystyczny trójkąt barwny.

Fot. Manfred Uglorz
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Kolorowe upierzenie turyńskich bocianów występuje w następujących barwach:
czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim oraz niebieskopłowym. Wszystkie kolory
powinny być czyste oraz intensywne. Nasycony i lśniący powinien być głównie kolor
czarny, czerwony i żółty, a więc zdecydowanie kontrastujący z podstawowym kolorem, a więc bielą.
Do wad w rysunku i kolorze zaliczamy: brew z ciemnym nalotem, plamista
dolna część dzioba, górna część dzioba u czerwonych i żółtych z ciemniejszym
nalotem, u czarnych i niebieskich górna część dzioba nie wystarczająco jednolicie
ubarwiona, pióra na nogach, nieprawidłowe czółko, kolorowe policzki, za mało kolorowych lotek lub białe między kolorowymi, kolorowe pióra pokrywowe, za duża,
nierówna lub brakująca róża, matowy lub nieczysty kolor upierzenia, sitowatość lub
rdzawe lotki.

Uwagi dotyczące hodowli

Turyńskie bociany nie są łatwe w hodowli i ich pogłowie nie jest liczne, chociaż są
to gołębie płodne i dobrze wychowujące swoje potomstwo. Główna trudność polega
na uzyskaniu właściwego rysunku. Ta trudność jest powodem, że pogłowie turyńskich bocianów nie jest duże.
Hodowcy turyńskich bocianów często hodują je z turyńskimi czajkami. Umiejętne
krzyżowanie z sobą tych dwóch ras prowadzi do polepszenia rysunku bocianów.
Grupa V, obrączka Ø 8.

Manfred Uglorz

Turyńska czajka (EE 458)
Thüringer Flügeltaube, Pigeon de Thuringe à ailes colorées, Thuringian Wing Pigeon.

Pochodzenie

W ostatnim dziesięcioleciu XVII wieku I. M. Bechstein w swojej pracy pt. Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschland opisał gołębie, które są protoplastami dzisiejszych turyńskich czajek. Miały być one wówczas hodowane w okolicach Sonnenbergu w Turyngii. Od tego czasu opisywane były wielokrotnie, chociaż nie zawsze
pod tą samą nazwą (np. Venustaube). Czajka turyńska jest więc bardzo starą, nie13
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miecką rasą, zaliczaną do grupy gołębi barwnych. Polska nazwa nie jest przekładem nazwy niemieckiej. Obok czajki turyńskiej najbardziej znane są czajki saksońskie. W Szwajcarii hodowana jest czajka z St. Galle.

Opis budowy
O turyńskiej czajce mówi się, że posiada budowę typową dla gołębi turyńskich
grupy V. Z budowy przypomina
latającą amfibię.

Fot. Manfred Uglorz

sza dolna część dzioba u czerwonych i żółtych.
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Turyńska czajka jest gołębiem
typu polnego, o nieco wydłużonej
postawie i prawie poziomym korpusie, na którym spoczywają długie i mocno przylegające do korpusu skrzydła. Dobrze zaokrąglona, lecz nieco podłużna głowa
czajki może być bez koronki lub
z koronką zakończoną dobrze rozwiniętymi rozetami. Chętniej jednak hodowane są czajki bez koronki, a więc odwrotnie aniżeli w wypadku turyńskich jaskółek. Oko
u czajki turyńskiej powinno być ciemne, obrzeżone gładką, wąską,
czerwoną brwią. Biel piór na głowie
kontrastuje z ciemnym okiem
i czerwienią brwi. Ciemna lub matowa brew uważana jest za błąd.
Kolor górnej części średnio długiego
dzioba zależy od ubarwienia gołębia.
U czerwonych i żółtych jest koloru
cielistego. Czarny jest u czarnych,
niebieskich i niebieskich grochowych, rogowy u niebieskopłowych
i u grochowych niebieskopłowych,
ciemno rogowy u czerwonopłowych i grochowych czerwonopłowych, jasno rogowy u żółtopłowych
i grochowych żółtopłowych. U czarnych i niebieskich niedostatecznie
intensywnie kolorowa górna część
dzioba jest wadą. Dolna część
dzioba jest zawsze koloru cielistego. Woskówki powinny być słabo
rozwinięte i biało przypudrowane.
Niepożądana jest plamistość na
dolnej części dzioba oraz ciemniej-
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Szeroka i dobrze wysklepiona pierś, szerokie w ramionach plecy, szeroka szyja stopniowo zwężająca się w kierunku głowy i dobrze wykrojonego podgardla powoduje, że w wypadku turyńskiej czajki mamy do czynienia z gołębiem harmonijnie
zbudowanym, wszak długi korpus sprawia, że czajka jest ptakiem o pięknie opływowym kształcie. Tą cechę doskonale potrafi ona wykorzystać w locie, tym bardziej, że jej skrzydła są stosunkowo długie, jednakże nie sięgające końca ogona.
Skrzydła nie mogą się także krzyżować.
Wszystkie pióra powinny być stosunkowo długie i dobrze przylegające do korpusu.
Za duże błędy uważane się słabą i za krótką figurę oraz płaską głowę.

Kolory i rysunek
Podstawowym kolorem jest biel. Kolorowa jest mała plamka na czole
i skrzydłach, z wyjątkiem piór na ramionach, które tworzą szerokie, zaokrąglone
białe „serce” na plecach. Plamka może mieć kształt gruszki (u góry szersza), lancetowatej lub szerokiej kreski. Sięgać powinna środka oczu, lecz nie może stykać się
z oczami ani sięgać poza oczy. Łączy się wyraźnie, bez przerw z woskówkami na
dziobie. Wadą jest za długa, za szeroka, krzywa lub za szeroko osadzona plamka
na czole.
Bogata jest paleta barw i wzorów na skrzydłach turyńskich czajek. Znane są
czajki czarne, czerwone, niebieskie z czarnymi pasami i bez pasów, niebieskopłowe
z ciemnymi lub bez pasów, czerwonopłowe, żółtopłowe, grochowe niebieskie, niebieskopłowe, czerwone oraz żółte, brązowoniebieskie łuskowate, siarkowoniebieskie łuskowate. Pięknie prezentują się także gołębie z białymi pasami i łuskowate w
kolorze czerwonym, żółtym, niebieskim, niebieskopłowym, a także plamiste w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i niebieskopłowym. Białe pióra u plamistych powinny być równomiernie (naprzemian kolorowe i białe pióra) rozłożone
na lotkach pierwszego i drugiego rzędu.
Duże wymagania stawia się jakości kolorów i wzoru na skrzydłach. Kolor u gołębi czarnych, czerwonych, niebieskich i żółtych powinien być intensywny i czysty,
szczególnie u gołębi z białymi pasami i biało łuskowatymi. W wypadku gołębi czarnych, czerwonych i żółtych pióra pod skrzydłami powinny być kolorowe, ale pojedyncze białe pióra nie uważa się za wadę. Ubarwienie lub jego brak pod skrzydłami
u gołębi inaczej ubarwionych, aniżeli czarnych, czerwonych i żółtych, nie odgrywa
żadnej roli. Także żadnej roli nie odgrywa kolor pazurków.
U niebieskich i niebieskopłowych kolor powinien być równo rozłożony, jednakże
lotki wyraźnie ciemniejsze. Płowość na tarczach skrzydeł musi być czysta i równomiernie rozłożona. U czerwonopłowych oraz żółtopłowych, a także u grochowych
w tych kolorach, lotki są nieco jaśniejsze. Oba pasy powinny być czyste, wąskie
i obejmujące całe skrzydła. Czarno łuskowate powinny mieć rysunek zięby na
skrzydłach.
Wady w rysunku i kolorze. Szczególnie powinno się zwracać uwagę na braki
i wady w kolorze i rysunku. Wadą są kolorowe policzki, a także pióra w tzw. sercu
oraz za szerokie lub za wąskie serce. Niepożądane są trzy pasy na skrzydłach,
lekko zaznaczone pasy u gołębi bez pasów, rdzawe pasy, brak obrzeżenia białych
pasów u niebieskich, rdzawe lotki u brązowo i siarkowo łuskowatych przy zamknię-
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tych skrzydłach, a także trzcinowatość na lotkach u biało pasiastych i biało łuskowatych na skrzydłach.
Zachwycać może bogactwo odmian barwnych, ale z drugiej strony duża możliwość występowania wad w ubarwieniu turyńskich czajek, mogą początkującego
hodowcę zniechęcić do dalszej hodowli czajek.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Uwagi dotyczące hodowli
Przy kojarzeniu turyńskich czajek w pary, szczególną uwagę należy zwracać na
wielkość gołębicy. Nawet lepiej jest kiedy gołębica jest większa od swojego partnera, bowiem samice turyńskich czajek mają duży wpływ na budowę i wielkość potomstwa. Turyńskie czajki są bardzo troskliwymi rodzicami. Dobrze wysiadują jaja
i karmią swoje pisklęta. Dojrzewają bardzo szybko i gotowe są mieć potomstwo po
paru miesiącach życia.
Plenność czajek jest wyjątkowo duża, ale tylko w stadzie zdrowym i odpowiednio
karmionym doczekać się można licznego potomstwa. Żaden hodowca nie może
jednak liczyć na to, że uda mu się w ciągu roku uzyskać liczne stadko młodych
gołębi, które będzie cieszyć jego oko. Owszem, liczne tak, ale w stadzie młodych
gołębi znajdzie się zawsze pewna liczba ptaków nienależycie ubarwionych i o niewłaściwym rysunku. I chociaż czajki turyńskie są starą rasą, to jednak należy się
właśnie liczyć z trudnościami w uzyskaniu właściwego rysunku. Najczęściej występują braki w kształcie barwnego czółka. Ale dla przyszłych wielbicieli tej pięknej
rasy, na pocieszenie należy powiedzieć, że u turyńskich czajek prawie nigdy nie
występują ptaki z barwnymi piórami na udach. Ale gołębie ze zbyt ubogim, lub zbyt
dużym czółkiem często dają młode bez zarzutu.
Turyńskie czajki są gołębiami ruchliwymi. Jeśli mają możliwość swobodnego
lotu, chętnie latają i żerują na polach, gdzie zjadają duże ilości nasion traw,
a z gleby pobierają minerały. Nie powinny jednak żerować na polach, gdzie wysiane
16
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zostały sztuczne, szczególnie granulowane nawozy. Natomiast trzymane w wolierze, muszą otrzymywać wszystko, co jest im do życia potrzebne. Pełne witalności
czajki koniecznie powinny być karmione energetyczną mieszanką różnych ziaren.
Niektórzy hodowcy wolą trzymać turyńskie czajki wyłącznie w jednym kolorze,
inni wolą mieć większą paletę barw. To drugie może jest ciekawsze, jednakże nie
należy bez odpowiedniej wiedzy z zakresu dziedziczenia kolorów przystępować do
dowolnego, nieprzemyślanego kojarzenia gołębi o różnym ubarwieniu, a jeśli już się
na to decydujemy, należy wtedy prowadzić dokładne zapiski.
Grupa V, obrączka Ø 8.

Krzysztof Grzeliński

Jeszcze raz o turczynie
Gołębie z grupy brodawczaków, zwane ogólnie tureckimi, pochodzą z Turcji, a właściwie z ogromnego terytorium dawnego Imperium Osmańskiego, które zajmowało
niegdyś olbrzymie połacie Europy południowo-wschodniej, Azji i Afryki Północnej,
stąd też ich pochodzenie nie koniecznie musi mieć rdzennie turecki rodowód, mogą
być efektem pracy hodowlanej narodów kiedyś przez Osmanów podbitych. Faktem
jednak jest, że rozpowszechnione zostały przez Turków i im zawdzięczają swoją
nazwę. Według Zigniewa Gilarskiego, turczyny na ziemiach polskich pojawiły się już
w XVII wiku. Hodowcy z terenów dawnej Małopolski wschodniej (Lwów, Stanisławów, Tarnopol) lubujący się szczególnie w hodowli ras krótkodziobych, hodowali
także turczyny. Po II Wojnie Światowej i po wysiedleniu przez sowietów większości
Polaków z terenów II Rzeczypospolitej włączonych do ZSRR, turczyny wraz ze
swoimi hodowcami, pojawiły się w na terenach zachodniej i północnej Polski. Rasa
popularna i licznie hodowana na przełomie XIX i XX wieku w drugiej połowie XX
wieku praktycznie wymarła. W polskiej literaturze gołębiarskiej okresu przedwojennego prawie brak jest opisów turczyna. Wyjątkiem jest artykuł lwowskiego hodowcy
i popularyzatora polskich ras gołębi Władysława Chwałka, autora licznych publikacji
w prasie hodowlanej, a także wydawcy, członka i czołowego działacza stowarzyszeń hodowlanych. Na łamach wydawanego przez siebie we Lwowie dwutygodnika
„Hodowca gołębi”, którego był jednocześnie naczelnym redaktorem, w numerze 2
z 1926 roku opisuje hodowane wówczas we Lwowie i całej Małopolsce wschodniej
turczyny. Przytoczę fragmenty tego artykułu: „Turek... trochę większy od maściucha,
ma głowę szeroką, gładką, w kształcie kostki kwadratowej, czoło szerokie i wysokie,
dziób bardzo krótki, gruby i biały. Długość jego od końca do brodawek 5 mm, nozdrza czerwone, grube i rozdzielone na dwie równe części, oko białe, pośrodku źrenica mała i czarna, u białych oko ciemnobrunatne, brew bardzo szeroka, mięsista
i czerwona, o średnicy 13 mm. Szyja średnia, gruba, lekko w tył wygięta, pierś szeroka, mocna, lekko podana ku przodowi, skrzydła przylegające do ciała, nieco krótsze od ogona, ogon wystaje 1 cm poza końce lotek, nogi niskie, opierzone tylko do
kolan, karminowe. Turek jest jednobarwny i występuje w barwie białej, żółtej, czerwonej, niebieskiej i czarnej. Barwa ma mieć piękny połysk. Postawę ma bardo pękną i wyprostowaną. Im krótszy dziób i szersza brew, tem okaz cenniejszy. Najpiękniejszy i oryginalny dopiero po 3 latach. Niekiedy zdarzają się turki o upierzeniu
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pstrem lub białoloty. Turek lata i orientuje się dość dobrze, jest bardzo płodny, lecz
szybko porzuca młode, nie mogąc ich wykarmić przez dziób krótki i grube narośla,
dlatego należy więc używać mamek do piskląt. U niektórych krótkodziobych gołębi
pocztowych można zauważyć pochodzenie po Turku, ponieważ budowa głowy i brew
takie same".
Po wojnie o turczynach wspomina Józef Stoch przy okazji opisu brodawczaka
polskiego (HDI nr 7/1967). Nieco więcej napisał Antoni Teneta w Biuletynie
PZHGRiDO nr 3/1998: „Opisu dawnej rasy dokonał G. Gasperacz w czasopiśmie
„Gallus” w 1885, nazywając je czarny krótkodzioby turczyn. Gołąb średniej wielkości, o wydłużonej sylwetce i krótkich nogach. Głowa mała o zarysach kanciastych.
Czoło wysokie, ciemię płaskie, dziób krótki, szeroki przy podstawie ( koloru kości
słoniowej). Woskówki nosowe białe, szerokie. Oczy białoporcelanowe, obwódki
powiekowe duże, koloru białego. Szyja gruba, krótka. Pierś szeroka, wysunięta do
przodu, uniesiona. Barwa czarna z fioletowym połyskiem piór na szyi, plecach
i skrzydłach. Z materiałów źródłowych wynika, że rasa „krótkodzioby Turczyn” była
wykorzystana przy tworzeniu i uszlachetnianiu wielu ras gołębi austriackich, węgierskich, bułgarskich, rumuńskich oraz polskich hodowanych na Kresach Wschodnich".
Wielki znawca i popularyzator ras lwowskich, rodowity Kresowiak, Władysław
Stolf z Opola, w Biuletynie PZHGRiDO nr 27/2003 tak opisał turczyny: „Były to gołębie nieduże, ok. 32 cm długości, krępe, szyje niezbyt długie, głowy kostkowe,
dziób krótki, gruby, z niedużym zawojem, skierowany do dołu, stanowiący z wysokim czołem niemal linię prostą. Brew na oczach 3-rzędowa, jak u brodawczaka,
szeroka, koloru cielistego. Zdarzały się też osobniki o brwi koloru różowego, co
uważane było przez niektórych hodowców za wadę. Oko srebrne, kolory, jakie pamiętam, to tylko czarne i czerwone. Hodowcy z Dublen koło Lwowa na bazie tych
turczynów wyhodowali brodawczaki polskie o srebrnych oczach, zwane dublenami.
W Stanisławowie nie były one zbyt popularne, ale były elitą”.
Jedyna fotografia czarno-biała, mająca przedstawiać turczyna, znajduje się
w książce J. Kellera pt. „Gołębie” PWRiL 1968, s. 82. Również Janusz Pawłowski
w swojej książce „Gołębie Rasowe” (Kielce 2010) opisuje turczyna z białą brwią,
zgodnego z opisem i projektem wzorca autorstwa Zbigniewa Gilarskiego. Jak wynika z powyższych opisów, pod nazwą turczynów znane były i hodowane w okresie
międzywojennym i wcześniej, na przełomie XIX i XX w. co najmniej dwie, różniące
się między sobą rasy. Gdyby wziąć pod uwagę artykuł G.. Gasperacza z 1885 roku,
gdzie pisał, że gołębie zwane turczynami (lub turkami), były przodkami ras rumuńskich, bułgarskich i węgierskich, może się okazać, że mamy do czynienia nie z dwiema,
a z trzema (jeśli nie więcej) rasami. Praktycznie najdawniejszymi opisami, to jedynie
opisy G.. Gasperacza i W. Chwałka.
Opis Chwałka wydaje się być bardziej dla polskiego hodowcy interesujący, jako
pisany przez cenionego polskiego autora, rodowitego Lwowianina, który już przez
to powinien mieć jak najpewniejsze informacje. Sprawa wydaje się więc prosta,
skoro to W. Chwałek najlepiej wiedzieć powinien, jak turczyn rzeczywiście wyglądał.
Problem w tym, że rzeczywiście, powinien, ale... czy istotnie wiedział? Wątpliwości
jest wiele. Pierwszą wątpliwość budzi fakt, iż opisując turczyna, jednocześnie przy
tym opisie zamieścił skopiowaną z wydanej wcześniej w Niemczech książki Gustawa Proza. Tymczasem Gasperacz, Stoch, Teneta i Stolf opisując turczyna zgodni są
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co do tego, że miał on zawsze brew białą (cielistą). Nie umniejszając niekwestionowanych ogromnych zasług Władysława Chwałka dla popularyzacji ras polskich
i rozwoju polskiego gołębiarstwa, przyznać trzeba jednak obiektywnie, że nie był on
jednak nieomylny, zdarzały mu się błędy. Opisując na łamach czasopisma hodowlanego wydawanego w latach 30-tych na Śląsku Cieszyńskim stawaka polskiego,
pod nazwą tą przedstawił ewidentnie popularnego wówczas na tamtym terenie
i licznie hodowanego stawaka śląskiego. Stawakowi polskiemu przypisał cechy
nigdy u niego nie występujące, natomiast typowe dla stawaka śląskiego, czyli białe
oko u osobników biało ubarwionych oraz soczyście czerwoną brew. Opis Władysława Chwałka, wzięty przez związkowych decydentów za dobrą monetę, stał się
podstawą obowiązującego pod koniec XX w. wzorca stawaka polskiego, pod którego nazwą aż do nowelizacji wzorca, przywracającego na „salony wystawowe” rzeczywistego stawaka polskiego, wystawiany był ze szkodą ogromną dla tego pierwszego stawak śląski.
Dalekosiężnym skutkiem tej pomyłki W. Chwałka był mający na przełomie XX
i XXI w. nieomal upadek stawaka polskiego w jego właściwej, oryginalnej formie.
Dodajmy do całości obrazu fakt, iż w. Chwałek był zdeklarowanym przeciwnikiem
powstającej akurat we Lwowie mewki polskiej krótkodziobej, czemu dał wyraz w
swoim opisie mewki niemieckiej („ Hodowca Gołębi" Lwów nr 2/1926). Inną wątpliwość budzi fakt, że skoro turczym ma być rasą niewątpliwie pochodzenia tureckiego, nie ma on jednak dla swojej formy z czerwoną brwią tureckiego odpowiednika.
Istnieją cztery rasy krótkodziobych brodawczaków tureckich o zbliżonym do turczyna fenotypie: baska, bango, azman i yoz. Wszystkie one mają brew białą. Spośród
nich najbardziej do turczyna wyglądem i ubarwieniem zbliżone są jednobarwne
brodawczaki yoz. Istniała niegdyś turecka rasa małych brodawczaków z brwią
czerwoną i krótkim dziobem. Były to małe tureckie indiany, a raczej indianki z Cypru, zwane także sułtankami. Znany i ceniony słowacki autor, profesor Oskar Ferianc w swojej książce „Prirućka Holubiara” (Bratysława 1982), w dziale poświeconym indianom pisze, że dotarły one do Europy dwutorowo. Większe, masywniejsze,
a więc indiany angielskie i niemieckie, a właściwie ich przodkowie, dotarły do Anglii,
Holandii, Belgii, później też do Niemiec drogą morską, przywożone przez marynarzy z Afryki Północnej. Natomiast mały cypryjski indianek − sułtanek, dotarł do Europy drogą lądową, szlakiem handlowym przez tereny dawnej Polski, co opisał
w swojej książce „Die Gefligelzucht” w 1906 niemiecki autor Dürigen. Cypryjski
indianek, zwany też sułtankiem lub indiankiem mahometa, był przodkiem praskich
indianków, hodowanych masowo w Pradze i okolicach na przełomie XIX i XX wieku.
W tym samym okresie praskie indianki sprowadzano na dużą skalę do Niemiec,
gdzie stały się materiałem wyjściowym przy tworzeniu małego niemieckiego Indiana, nie istniejącego już krótkodziobego indiana saksońskiego. Indiany praskie były
bezpośrednimi przodkami jednobarwnych odmian praskich i wiedeńskich krótkodziobych. Od roku 1913 praktycznie wzorzec praskiego indianka wyszedł z obiegu,
bo rasa przekształciła się w jednobarwne praskie krótkodziobe, tak że stały się one
nie do odróżnienia. Odmiany barwne praskiego krótkodziobego i praskiego indianka
również były identyczne.
Cofnijmy się teraz do opisu turczyna autorstwa Władysława Chwałka. Pisze on,
ze turczyny występowały w barwach: białej, żółtej, czerwonej, czarnej i niebieskiej
oraz − co okaże się bardzo istotne − także białolotej. Są to więc identyczne odmia19
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ny barwne, jakie występowały u praskiego indianka, później praskiego krótkodziobego. Nie wydaje się prawdopodobne, by do Lwowa dotarł od zachodu przysposobiony znacznie później przez Czechów praski indianek. Wszystko wskazuje na fakt,
że było wręcz odwrotnie. To do Lwowa szlakiem handlowym czarnomorskim trafił
cypryjski sułtanek, opisany przez W. Chwałka pod nazwą turczyna (turka), a dopiero później ze Lwowa sprowadzili go hodowcy czescy, przysposobiając go jako praskiego indianka. Musiał też być we Lwowie hodowany równolegle z sułtankiem turecki brodawczak krótkodzioby z białą brwią, zbyt wielu autorów zgodnych jest co
do jego istnienia. Wiele wskazuje na to, że ten turecki gołąb z białą brwią i kostkową głową był przodkiem mewki polskiej. Przytaczają oni też zgodnie tezę, ze nie
miał on tylu odmian barwnych, ile w swoim opisie podał W. Chwałek. Wymieniają
oni jedynie osobniki czarne i czerwone. Gasperacz wymienia jedynie odmianę
czarną i co znamienne, właśnie gołębie czarno ubarwione w Bułgarii, Rumunii i na
terenach Węgier, będących niegdyś pod panowaniem tureckim, nazywane są turkami i to niezależnie od rasy, do jakiej należą. Jak dla rosyjskich hodowców synonimem czarnego z połyskiem ubarwienia jest „żuk”, tak dla Bułgarów, Rumunów
i Węgrów jest to turek. Turczyn z opisu Gasperacza, niski, krępy, o wydłużonej sylwetce, zbliżony jest bardzo do opisu rosyjskich turmanów − smoleńskich „graczy”.
Sami Rosjanie nie mają pewności, co do pochodzenia tej rasy. Niektórzy rosyjscy
autorzy przypisują jej wschodnie, możliwe, że turecki rodowód. Aby było ciekawiej,
dodam, że fotografia z książki J. Kellera mająca przedstawiać Turczyna, jako żywo
przypomina podobizny ... smoleńskich graczy, jakie można spotkać w dawnej rosyjskiej literaturze. Obecnie hodowany turczyn jest jakby wynikiem kompromisu między turczynem (a może sułtankiem?) z opisu W. Chwałka, a opisywanym przez
pochodzących z Kresów hodowców turczynem o białej brwi.
Teraz nieco z „mojej piaskownicy”. Będąc nastolatkiem chodziłem do szkoły
w Ostrowie Wielkopolskim. W dni targowe wymykaliśmy się z kolegami podczas
długiej przerwy na pobliskie targowisko. Poznałem tan sympatycznego starszego
pana Michała. Nazwiska niestety nie pamiętam, zresztą nikt go nie używał, dla
wszystkich był to, zależnie od stopnia zażyłości pan Michał, mały Michał lub po
prostu Michał. Pochodził ze Lwowa, hodował rasy krótkodziobe: szeki, staluchy,
maściuchy, mewki, gancle ‒ także lwowskie i turczyny. Kilkakrotnie miałem okazję
oglądać jego turczyny − czerwone z białą brwią. Do czasu ukazania się wzorca
preferującego u turczyna brew czerwoną, sam nie miałem pojęcia, że mogą być
inne turczyny, niż z brwią białą. Pan Michał nie był byle kim. W hermetycznym
światku czołowych hodowców gołębi krótkodziobych, był postacią powszechnie
poważaną i szanowaną. Osobiście przyjaźnił się z Władysławem Stolfem i Józefem
Baranem z Krakowa, od którego nabywał gancle (sercate). Także czołowi hodowcy
z Rzeszowa, Łodzi, Krakowa i Szczecina darzyli go szacunkiem, a w środowisku
mieszkających we Wrocławiu Kresowiaków był postacią szczególną. To on pokazał
mi, jak powinien wyglądać maściuch i krótkodzioby polski.
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Marek Jerzy Uglorz

Turyńska brodata
Turyńskie

brodacze pochodzą z zachodniej części lasu turyńskiego, prawdopodobnie z okolic małego miasteczka Ruhla, położonego między górami, co oznacza,
że poza walorami estetycznymi i hodowlanymi, cechują się także dużą odpornością
na wiatr i chłód. Pierwsze piśmienne świadectwo istnienia rasy pochodzi z 1793 r.
Skoro jednak w XIX wieku znano już kilkanaście odmian barwnych, należy sądzić,

Fot. Artur Jakubanis

że rasa była hodowana dużo wcześniej. Turyńskie brodacze najczęściej można było
spotkać na małych i średnich gospodarstwach, gdzie pieszczotliwie zwano je „pyzatkami”. Niestety po 1945 r. hodowla rasy gwałtownie się załamała, tak iż do dziś
nie odtworzono nawet wszystkich odmian barwnych, znanych przed wojną, na
przykład nakrapianych na żółto.
Dzięki odpowiedniej selekcji, ale przede wszystkim dlatego, że brodacze były
hodowane na gospodarstwach, do dziś wytrwale same szukają pożywienia. Wymagają więc dużych i najlepiej urozmaiconych wybiegów, które całymi dniami starannie przeszukują.
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W literaturze można przeczytać, że do tworzenia rasy użyto kur czubatych z brodami oraz rasy francuskie, między innymi Houdany. Nieoficjalnie hodowcy są zdania, i być może mają
rację, że mieszkańcy
Turyngii nie mieli szerokich kontaktów z Francuzami, za to w wyniku Wojny chłopskiej
(1524/25), a potem
Wojny trzydziestoletniej
(1618-1648) w turyńskim lesie osiedliło się
wielu
uciekinierów
z Czech i zachodniej
Słowacji, którzy przywieźli z sobą wiejskie
Fot. Artur Jakubanis
kury z brodami. Prawdopodobnie w wyniku krzyżowania ich z miejscowymi kurami, które zwano „wydrogłowymi”, uzyskano
interesującą rasę.
Z kolei w XIX wieku w okolicach Jeny i Berlina w wyniku krzyżowania rasy dużej
z małymi kurami wiejskimi, a być może także z miniaturowymi wyandottami, wyhodowano turyńskie brodacze w wersji miniaturowej. Następnie dzięki dalszym krzyżówkom z innymi rasami
małych kur otrzymano kolejne barwy, odpowiadające odmianom rasy dużej.
Dawniej turyńskie
brodacze były typowymi kurami wiejskimi, co oznacza, że
były przysadziste, a wręcz
masywne. Współcześnie wydają się być
bardziej smukłe i eleFot. Marek Uglorz
ganckie, chociaż nie w
wypadku wszystkich
kolorów. Tak czy inaczej muszą mieć szeroką i dobrze wysklepioną pierś oraz
brzuch, a poza tym głowę z wysokim czołem. Ogon koguta może być lekko wzniesiony, ale musi być ładnie zaokrąglony. Z kolei ogon kury musi być szeroki, w miarę tej
22
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samej szerokości na całej długości, bez odstępów między piórami. Najważniejsza
jednak jest głowa. Grzebień koguta jest pojedynczy, średniej wielkości, w żadnym
wypadku nie może opadać. Jedynie u kur dopuszczalne jest lekkie przechylenie
grzebienia na którąś ze stron. Tak grzebień, jak i twarz powinny być intensywnie
czerwone. Również małe i zaokrąglone dzwonki oraz zausznice muszą być czerwone, nawet pomimo tego, że w całości są zakryte przez obfite upierzenie brody,
która po bokach głowy przechodzi w bokobrody. Dziób i skoki powinny być barwy
grafitowej, ewentualnie jasnoróżowej, co zależy od koloru upierzenia. Podobnie
kolor oczu zależy od odmiany barwnej.
Kogut waży od 2 kg do 2,5 kg, kura tymczasem od 1,5 kg do 2 kg. W wypadku
rasy miniaturowej kogut
nie może ważyć więcej
niż 1 kg, zaś kura nie powinna przekraczać 800 g.
Rocznie turyńskie brodacze noszą od 130 do
160 jaj, o średniej wadze
53 g. Z kolei miniaturowe
noszą około 120 jaj.

Fot. Artur Jakubanis

Turyńskie brodacze występują współcześnie w następujących odmianach barwnych: czarna, żółta, karmazynowa, biała, kuropatwiana, płowożółta biało
nakrapiana, niebieska z obwódką, srebrna czarnonakrapiana, złota czarnonakrapiana, jastrzębiata.

Wśród miniaturowych brodaczy nie znajdzie się odmiany białej, zaś niebieskie nie mają obwódki.
Dużym turyńskim kogutom zakładamy obrączki nr 18, zaś kurom nr 16. Małym
odpowiednio nr 13 i 11.

Małgorzata Zduńczyk

Jaja konsumpcyjne
Jajo – idealny produkt spożywczy – detalicznie zapakowany, choć trochę nietrwale,
dający wiele możliwości kulinarnych. Niedrogie źródło białka wysokiej jakości, łatwe
w obróbce. Jaja odgrywają decydującą rolę w wyżywieniu ludzi, zarówno w krajach
rozwiniętych, jak i rozwijających się. Miliardy jaj rocznie są spożywane pod różną
postacią na całym świecie.
Oto na co zwracamy uwagę wybierając jaja konsumpcyjne: świeżość, cena,
pochodzenie – producent – system chowu, wielkość jaj, liczba w opakowaniu, barwa żółtka, smak. A co z barwą skorupy?
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Nr 13 (styczeń – marzec 2017)
Jaja o białych skorupach są bardziej popularne np. w Stanach Zjednoczonych.
Takie jaja łatwiej prześwietlić pod kątem obecności plam mięsnych i krwawych.
Poza tym istnieje przekonanie, że w jajach o białej skorupie takich tworów jest zdecydowanie mniej. Ale, być może to czysta ekonomia - jaja w tej barwie pochodzą od
amerykańskiego leghorna, rasy produkcyjnej, która najlepiej wykorzystuje paszę
i daję wiele dużych jaj. W niektórych częściach USA, szczególnie w Nowej Anglii,
preferowane są brązowe skorupki. Amerykańskie nioski towarowe brązowo jajeczne
pochodzą z krzyżowań ras: rodajlend, niuhempszyr i plymutrok. Ponieważ nioski
dające brązowe jaja są nieco większe niż leghorny i wymagają większej ilości paszy, ich jaja są zwykle droższe niż białe.
W Polsce zdecydowana większość nabywców wybiera tradycyjnie jaja o brązowej skorupie i nawyk ten sięga czasów, gdy w sklepach spożywczych dostępne były
jaja „chłodnicze” o białych skorupach. Dużo rzadziej udawało się kupić świeże jaja,
też o białej skorupie, pochodzące z pegeerowskich lub spółdzielczych ferm, utrzymujących kury rasy leghorn – jaja „fermowe”. Poza takimi jajami ‒ na bazarach,
rynkach i targowiskach – można było nabyć jaja o brązowej skorupie, pochodzące
z gospodarstw rolnych, od kur z wolnego wybiegu. I tak jest do dziś. Zainteresowanie jajami o białej skorupie pojawia się jedynie przed Świętami Wielkanocnymi, przy
okazji wykonywania tradycyjnych pisanek, kraszanek, nalepianek itd.

Barwa skorupy jaja zależy od pigmentów zawartych w skorupie - w jajach różnych ras użytkowych może się wahać od bieli do ciemnego brązu. Kolor zależy od
rasy kur. Wśród ras produkcyjnych czy hybryd nieśnych, kury o białym upierzeniu
i białych zausznicach niosą zwykle jaja w białej skorupie. Kury o brązowym/czerwonym upierzeniu i czerwonych zausznicach - brązowe jaja. Wiele ras drobiu o pochodzeniu azjatyckim, rasy ciężkie i ogólnoużytkowe, produkuje jaja w brązowej
skorupie, podczas gdy większość ras śródziemnomorskich, lekkich ‒ składa jaja
o białej skorupie. Oczywiście nie żywienie, ale uwarunkowania genetyczne, stan
zdrowia, kondycja, wiek nioski - wpływają na jakość i barwę skorupy jaja, charakterystyczną dla danej rasy lub nioski towarowej. Nie doszukano się zależności pomiędzy barwą skorupy, a wartością odżywczą jaj. Barwa skorupy ‒ jaj ciemnobrązowych, oliwkowych - czasem utrudnia ocenę treści jaj konsumpcyjnych (wykrywalność obecności plam krwawych i mięsnych) czy jaj lęgowych (rozwój embrionu).
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Z wiekiem nioski skorupa jaśnieje, a ewentualne przebyte choroby dają zmiany
w kształcie jaja i na powierzchni skorupy. Stare nioski dają zwykle większe jaja, ale
o delikatniejszej i jaśniejszej skorupie. Zdarzają im się też częściej jaja dwużółtkowe.
Badania genetyczne wykazały, że brązowa barwa skorupy jaja kurzego dziedziczona jest wielogenowo, zależy od więcej niż jednej pary genów, być może nawet
kilkunastu. Prawdopodobnie jeden lub więcej z tych genów jest sprzężony z płcią,
dlatego w hodowli takich ras, jak welsumska, barneweldzka czy penedesenka, zaleca się również dobór kogutów wyklutych z najciemniejszych jaj.
Istnieje teoria, że brązowe jajo, aby uzyskać ciemniejsze zabarwienie skorupy
musi dłużej pozostać w jajowodzie, aby otrzymać więcej barwnika. Mniejsze, podłużne jaja przechodzą przez jajowód szybciej niż większe, bardziej zaokrąglone.
Natomiast większe, zaokrąglone jaja przechodzą przez jajowód wolniej i nabierają
więcej barwnika, prezentując później ciemniejszy brąz. I tu należy wspomnieć
o indeksie kształtu jaja kurzego (który oblicza się dzieląc szerokość czyli oś krótką
przez długość czyli oś długą jaja i mnożąc razy 100). Idealny indeks kształtu wynosi
około 74%. Idealne wymiary dla jaja o masie 58 gramów to 5,7 cm długości i 4,2 cm
szerokości. Przy takim kształcie barwa skorupy jaja będzie, przy danym uwarunkowaniu genetycznym, optymalna. Uważa się, że jaja tej wielkości mają najmocniejsze skorupy i są łatwiejsze do spakowania i transportowania. Indeks kształtu maleje, gdy jajo jest dłuższe = jaśniejsza skorupa, natomiast rośnie, gdy jest krótsze,
ale szersze, co skutkuje – podobno - ciemniejszą barwą skorupy. Jednak należy
pamiętać, że najciemniejsze jaja pojawiają się na początku nieśności, a im więcej
jaj ‒ w sezonie nieśności ‒ kolejne pojawiają się w coraz jaśniejszych skorupach.
Dotyczy to szczególnie kur korzystających z wolnego wybiegu.

Natomiast ciekawą teorią związaną z jajami o niebieskiej barwie skorupy i barwach pochodnych (z udziałem niebieskiego barwnika) czyli zielonymi, turkusowymi,
oliwkowymi jest ta o retrowirusie, który to podobno spowodował taką mutację barwną. Ponieważ pojawianie się niebieskiego barwnika jest cechą dominującą, łatwo
przenieść ją na mieszańce międzyrasowe. Dlatego oprócz rasy wyjściowej czyli
araukany, tyle różnych pokrojowo kur niesie jaja turkusowe. Cała ta różnorodność
25
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– w Stanach Zjednoczonych, gdzie są szczególnie popularne – nosi nazwę nioski
wielkanocnej. Jeżeli araukana została skrzyżowana z rasą nieśną o białej skorupie
jaja – np. leghornem – mieszańce dają jaja turkusowe z przewagą niebieskiej barwy, a nawet niebieskie. Jeżeli z rasami o beżowym/brązowym zabarwieniu skorupy
– jaja oliwkowe, a nawet ciemnooliwkowe, kiedy połączyć araukanę z maranem czy
welsumską.
Możemy podsumować, że barwa skorupy jaja nie ma znaczenia dla wartości jaj
konsumpcyjnych, chyba, że wchodzą w grę preferencje konsumentów. Natomiast w
hodowli amatorskiej, co prawda nie prezentujemy jaj lęgowych na wystawach kur,
ale dla własnej satysfakcji czy sprzedając jaja lęgowe, dobieramy te o właściwych
parametrach – barwa i wielkość. Warto wtedy wiedzieć, jakie jaja powinna nieść
hodowana przez nas rasa, jakie są dla niej charakterystyczne, jakie przewiduje
wzorzec danej rasy.
A oto opracowana przez IEC (International Egg Commission – Międzynarodowa
Komisja ds. Jaja ) lista 12 powodów, dla których należy spożywać jaja.
1. Jaja to jedne z najbardziej wielofunkcyjnych produktów żywnościowych na
rynku.
2. Jaja mają jeden z najwyższych wskaźników koncentracji składników pokarmowych (białka, tłuszcze, a także witamina A, D, E oraz witaminy z grupy B, kwas
foliowy; stosunkowo łatwo przyswajalne cenne pierwiastki: selen, fosfor, żelazo,
cynk) .
3. Gdy mówimy o białku jaja, powinniśmy pamiętać, że zostało ono uznane
przez naukowców za białko wzorcowe, którego skład i proporcje zawartości poszczególnych aminokwasów przyjmuje się za 100, przyrównując do wartości biologicznej białek innego pochodzenia (mięso, ryby, zboża itd.).
4. Tłuszcz znajdujący się w jaju to w dwóch trzecich wartościowe dla zdrowia
nienasycone kwasy tłuszczowe.
5. Kupowanie jaj, wysokowartościowych produktów pod względem odżywczym,
jest jednym z najlepszych sposobów nabywania białka.
6. Każda pora dnia jest dobra na spożywanie jaj.
7. Żółtko jaja jest doskonałym źródłem choliny, niezbędnym do prawidłowego
funkcjonowania naszego mózgu.
8. Zawarte w jajach luteina i zeaksantyna (barwniki, antyoksydanty) są składnikami pokarmowymi, dzięki którym jaja zostały zaliczone do tzw. żywności funkcjonalnej.
9. Jaja są produktem do przyrządzenia także niezwykle eleganckich dań na
uroczyste okazje.
10. Wzbogacenie odchudzającej diety w białko jaja, przyczynia się do większej
stabilizacji poziomu cukru we krwi, co powoduje utrzymywanie się uczucia sytości
przez dłuższy czas.
11. Dzieci lubią jaja, a rosnący organizm potrzebuje składników pokarmowych.
Zatem jaja, jako doskonałe źródło aminokwasów, mogą być świetnym pożywieniem
dla dzieci.
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12. Październikowy Światowy Dzień Jaja warto wykorzystać jako inspirację do
stworzenia nowych potraw z udziałem jaj.
Światowy Dzień Jaja – zawsze w drugi piątek października.

Na podstawie:
http://www.oodr.pl/pdf/PREZENTACJA-EWA-GORNOWICZ.pdf
https://hencam.com/henblog/2012/02/brown-green-blue-white-chicken-egg-colorthe-real-story/
http://frenchmaransclubaustralia.yolasite.com/finishing-touches.php
http://www.masarski.com.pl/pl/wydawnictwa/2015/15_10_wezyk_czynniki.pdf
http://www.incredibleegg.org/eggcyclopedia/c/cuticle/

Zdzisław Jakubanis i Małgorzata Zduńczyk

Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego
ptaków na przykładzie kury i gołębia, cd.
Przewód

pokarmowy ptaków służy do pobierania pokarmu i wody, jego przetwarzania /trawienia/, wykorzystania efektów przetworzenia i wreszcie wydalenia części
niestrawionych na zewnątrz przewodu pokarmowego, w tylnej części ciała, przez
kloakę.

Czynności pobierania pokarmu, jego przemieszczanie w przewodzie pokarmowym, przystosowanie do działania enzymów trawiennych, gromadzenie i wydalanie
na zewnątrz niestrawionych resztek, nazywamy fizjologią przewodu pokarmowego.
Fizjologia trawienia zajmuje się przebiegiem procesów trawienia i wchłaniania
składników pokarmowych , będących efektem trawienia. Trawienie natomiast obejmuje procesy mechaniczne (rozcieranie pokarmu), procesy chemiczne (działanie
związków chemicznych), oraz działanie enzymów trawiennych na rozdrobnione
elementy składowe pokarmu. Efektem trawienia są proste związki chemiczne i jony,
które są wchłaniane w jelicie cienkim do krwi żyły wrotnej, dzięki niej dostają się
wątroby, gdzie ulegają przemianom biochemicznym.
Pobieranie pokarmu odbywa się przy pomocy dzioba, poprzez dziobanie, natomiast pobieranie płynów (wody) odbywa się inaczej u drobiu, a inaczej u gołębi.
Gołębie płyny pobierają poprzez zasysanie, wkładając dziób do płynu do zakrycia
otworów nosowych i następnie zasysają płyn kilkoma ruchami ssącymi. Drób pobiera płyn poprzez nabieranie go do dzioba przy wspomagających ruchach języka
i przy podnoszeniu głowy do góry, płyn spływa przez gardło przełykiem do wola.
W jamie dziobowej znajdują się dość liczne, rozproszone gruczoły ślinowe, które
wydzielają ślinę, zawierającą znaczne ilości śluzu niezbędnego do przesuwania
pokarmu. Ślina oprócz śluzu zawiera jeszcze enzym amylazę, który to enzym zapoczątkowuje trawienie skrobi już w jamie dziobowej. Po opuszczeniu jamy dziobowej
pokarm dostaje się poprzez gardło do przełyku, w którym jest przesuwany dzięki
skurczom mięśni okrężnych przełyku oraz znacznej ilości śluzu wydzielanego
przez gruczoły śluzowe, znajdujące się w błonie śluzowej przełyku. Po opuszczeniu
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przełyku pokarm dostaje się do wola, czyli rozszerzonej części przełyku, które znajduje się przed żołądkiem, jego częścią gruczołową.
W wolu pokarm przebywa dłużej niż w jamie dziobowej i przełyku, jest nawilżany
i zmiękczany /wysoka temperatura ciała/ przez śluz wydzielany przez liczne gruczoły śluzowe, znajdujące się w błonie śluzowej wola. Jest również wstępnie trawiony
przez enzym amylazę, która dostała się ze śliną oraz przez sok żołądkowy, który
dostaje się do wola w wyniku refluksu (cofania treści) z żołądka. Wole jest swoistym
jakby magazynem pobranego pokarmu, w którym może się zgromadzić znaczna
jego ilość (np. u dorosłego koguta nawet do 250 gramów), która trawiona jest
w czasie odpoczynku.
Wole u gołębi odgrywa szczególną rolę w okresie karmienia piskląt, które są
gniazdownikami tzn. że są karmione w gnieździe, w przeciwieństwie do piskląt
drobiu grzebiącego i wodnego, które po wylęgnięciu, jako zagniazdowniki same
poszukują pokarmu.
Wole u gołębi wysiadujących jajka produkuje pokarm, który służy do karmienia
piskląt od pierwszego dnia po wykluciu do około jedenastego dnia życia. Pokarm
ten nazywany jest mleczkiem wola lub papką i jest tworzony w wolu od około szóstego dnia wysiadywania jaj. Hormon prolaktyna, wytwarzany przez przysadkę mózgową, stymuluje systematyczny rozrost nabłonka błony śluzowej wola. Hormon ten
u ssaków odpowiedzialny jest za laktację /wytwarzanie mleka/ u samic dla osesków.
W miarę wysiadywania jaj, nabłonek błony śluzowej wola ulega intensywnemu przekrwieniu i rozrostowi, tworzą się fałdy nabłonka, które ulegają złuszczeniu i powstaje mleczko, papka. W dniu wylęgu piskląt, ściana wola może być kilkunastokrotnie
grubsza niż w stanie spokoju. U samców jest grubsza niż u samic. Jest to bardzo
wartościowy pokarm dla piskląt gołębi w pierwszych dniach życia, odpowiadający
wartości odżywczej siary dla osesków.
Po czwartym dniu życia, pisklęta są karmione papką z dodatkiem zmacerowanych i nadtrawionych ziaren. Po jedenastu dniach od wylęgnięcia pisklęta są karmione ziarnem. Jeśli przedłuża się wysiadywanie jaj z powodu np. ich niezalęgnięcia, po 21dniach przerośnięta błona śluzowa wola zanika, a wytworzone mleczko
powoli resorbuje się. Jest to proces życiowy, nie wymuszony przez człowieka.
U drobiu wole ma zdecydowanie prostą funkcję polegającą na magazynowaniu
pokarmu i przesuwaniu go w miarę potrzeby do żołądka. Po opuszczeniu wola,
pokarm porcjami dostaje się do żołądka gruczołowego. Jest to wrzecionowaty twór
znajdujący się przed żołądkiem mięśniowym, mielcem. W jego zgrubiałych ściankach i błonie śluzowej znajdują się liczne gruczoły rurkowate, produkujące śluzowatą wydzielinę chroniącą błonę śluzową przed samostrawieniem. W innych gruczołach jest produkowany kwas solny oraz pepsynogen, który przekształca się w enzym pepsynę. Pepsyna rozpoczyna proces trawienia białek. Sok żołądkowy jest
bardzo kwaśny, jego pH wynosi 1-2, dzięki zawartości kwasu solnego, jednego
z najsilniejszych kwasów nieorganicznych. Sekrecja /wydzielanie/ soku żołądkowego jest ciągła i reaguje na stymulację nerwową i chemiczną. Pokarm po wymieszaniu z sokiem żołądkowym, przedostaje się przez cieśń /wąska szczelina/ do żołądka
mięśniowego. W żołądku mięśniowym, pokarm zmieszany z sokiem żołądkowym,
ulega rozdrobieniu i roztarciu na miazgę, dzięki intensywnym skurczom mięśni żołądka przy udziale żwirku i kamyków zawartych w pobranej paszy. Sprzyja temu
również wewnętrzna warstwa mielca, która jest grubą, szorstką błoną keratynową,
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powstałą z wydzieliny gruczołów błony śluzowej żołądka mięśniowego. Obie części
żołądka wzajemnie czynnościowo uzupełniają się, część gruczołowa wydzielając
sok żołądkowy z zawartością kwasu solnego i pepsyny, zakwasza miazgę pokarmową w mielcu, przez co niszczy drobnoustroje, które dostają się z pokarmem;
kwas solny rozpuszcza sole mineralne z rozkruszonych kamyków i żwirku, jonizuje
elektrolity, a pepsyna hydrolizuje białka. Tak przygotowana miazga przechodzi do
następnego odcinka przewodu pokarmowego, jakim jest pierwszy odcinek jelita
cienkiego, czyli dwunastnica, gdzie następuje zasadnicze trawienie pokarmu. Do
dwunastnicy uchodzą przewody trzustki i przewód żółciowy od wątroby. Przewodami trzustkowymi spływa do dwunastnicy sok trzustkowy, który zawiera enzymy trawiące białko, tłuszcze i węglowodany, a także węglan wapnia, który neutralizuje
kwas solny z żołądka, zmieszany z miazgą pokarmową. Z wątroby bezpośrednio do
dwunastnicy u gołębi spływa żółć, a u drobiu z woreczka żółciowego. Żółć zawiera
znaczne ilości soli żółciowych (pH- 6.0), które również przyczyniają się do neutralizacji kwasu solnego z żołądka. W błonie śluzowej dwunastnicy znajdują się liczne
gruczoły Lieberkühna, które wydzielają do światła dwunastnicy sok jelitowy o odczynie obojętnym, zawierający śluz, elektrolity i niektóre enzymy trawiące cukrowce. Żółć przyczynia się do trawienia tłuszczów poprzez ich emulgowanie, polegające na rozbijaniu na bardzo małe kuleczki, przez co zwiększa się powierzchnia oddziaływania enzymu trawiącego – lipazy, zawartego w soku trzustkowym.
Białka trawi enzym trypsyna zawarty w soku trzustkowym, a węglowodany enzym amylaza również składnik soku trzustkowego. Największa aktywność i skuteczność działania enzymów trzustki jest w pH ok. 7.0, czyli takim jakie jest utrzymywane w świetle jelita cienkiego. W soku jelitowym znajdują się enzymy wyspecjalizowane w trawieniu oligosacharydów, to jest: sacharaza, izomaltaza i trehalaza
trawiące odpowiednio: sacharozę, maltozę i trehalozę. Należy wyraźnie zaznaczyć,
że układ trawienny u ptaków nie wydziela enzymu laktazy, który jest niezbędny
u osesków ssaków do trawienia laktozy, czyli dwucukru mlekowego – dlatego nie
należy podawać kurom słodkiego mleka, ale zsiadłe, kefir lub jogurt, gdzie bakterie
kwasu mlekowego rozłożyły laktozę. W miarę dojrzewania ssaków enzym ten zanika, dotyczy to również ludzi.
W miejscu przejścia jelita cienkiego w grube, odchodzą do przodu dwa uchyłki
tworzące jelita ślepe. U gołębi są szczątkowe i nie mają większego znaczenia w
trawieniu pokarmu. U kur, jelita ślepe są wypełnione niestrawionymi resztkami pokarmu z liczną florą bakteryjną, która fermentując wytwarza lotne kwasy tłuszczone
i niektóre witaminy.
Zawartość jelit ślepych jest opróżniana 5 – 8 razy dziennie po resorpcji wody
i elektrolitów.
Końcowym odcinkiem jelita prostego jest stek (kloaka). W jego przedniej części
uchodzą dwa moczowody, u samców dwa nasieniowody, a u samic jajowód (lewy).
W końcowej rozszerzonej części gromadzi się kał, który w połączeniu z moczem
tworzy kałomocz, wydalany na zewnątrz.

Bibliografia:
1. Eugeniusz Szul, Gołębie pocztowe, chów i hodowla, Wrocław 1992’
2. Michel Larbier, Bernard Leclercq, Żywienie drobiu, PWN Warszawa 1995.
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Manfred Uglorz

Ślicznotka tęczowa (Notropis chrosomus, sin.
Hybopsis chrosomus)
Rodzina: karpieńcowate (Cyprinidae)

www.greenaqua.hu/en/notropis-chrosomus

Pochodzenie

W dorzeczach rzek Mobile, Coosa i Cahaba, na terenie stanów: Georgia, Alabama
oraz Tennessee w Stanach Zjednoczonych Ameryki, żyje niewielka rybka, o łacińskiej nazwie Notropis chrosomus (sin. Hybopsis chrosomus), która w ostatnim czasie zyskała bardzo dużą popularność wśród hodowców ryb akwariowych. U nas
nazywa się ją ślicznotką tęczową.

www.fishbase.org/summary/2848

www.greenaqua.hu/en/notropis-chrosomus

Zasiedlane stanowisko

Spotyka się ją w wolno płynących wodach i stawach, o żwirowym podłożu, z niewielką ilością wodnych roślin. Są rybkami słodkowodnymi. Zazwyczaj tworzą grupy,
liczące ponad 20 osobników, pływających blisko brzegu. Temperatura wody, w któ0
0
rych spotyka się ślicznotki tęczowe, waha się między 4 ‒ 23 C. Optymalna tempe0
0
ratura wynosi od 15 ‒ 20 C. Właściwe dla nich środowisko wodne, to woda miękka do średnio twardej, o kwasowości (pH) 6,5-7,5.
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Charakterystyka ogólna

Ślicznotka tęczowa ma wrzecionowate, wydłużone i spłaszczone na bokach ciało.
Dorasta do 8 cm. W akwariach zazwyczaj spotyka się osobniki mniej więcej pięciocentymetrowe. Ubarwienie ciała jest wyraźnie strefowe. Grzbiet ma ciemniejszy
(ciemnogranatowy) do żółtaworóżowego brzuszka. Od głowy przez cały korpus aż
po płetwę ogonową biegną dwa równoległe pasy, u góry fioletoworóżowy, pod nim
żółtawosrebrzysty. Podstawy płetw są w kolorze czerwonawym. Górna część tęczówki jest czerwonopomarańczowa.
Dojrzałe samce są szczuplejsze i żywiej ubarwione niż samice. Dymorfizm
płciowy wyraźnie jest widoczny w okresie godowym, który przypada na miesiące
wiosenne. Barwa zależna jest od faz rozrodczych. Rybki przystępując do tarła, stają
się bardziej czerwone. U samców w okresie godowym płetwy opalizują w kolorze
filetowym. W hodowlach na terenie Europy spotyka się głównie hybrydy ślicznotki
tęczowej z innymi rybkami gatunku Notropis.

Hodowla

Ślicznotki

tęczowe można hodować w akwarium przeznaczonym wyłącznie dla
nich, jak też w wielogatunkowym akwarium. Zbiornik powinien być o długości minimum 80 cm (około 150 l.) z piaskowo-żwirowym podłożem i płaskimi otoczakami na
0
dnie. Optymalna temperatura w akwarium powinna wynosić od 15 do 23 C.

www.fishbase.org/summary/2848
Woda w akwarium powinna być stale napowietrzana. Konieczne jest zainstalowanie wydajnego filtra. Na powierzchni wody powinny znajdować się rośliny pływające. Środkowa część akwarium musi być wolna od roślin.
Jeśli ślicznotki tęczowe przez dłuższy czas przebywają w stosunkowo wysokiej
temperaturze, wówczas nie żyją dłużej niż dwa lata. Można je także hodować
w ogrodowych oczkach, jednak nie mogą w nich przebywać również duże ryby (koi,
szczupaki, okonie itp.). Wraz z nastaniem pierwszych przymrozków, ślicznotki tęczowe należy wyłowić z oczka i umieścić w akwarium, znajdującym się nawet
w nieogrzewanym pokoju.
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Żywienie

Ślicznotki tęczowe żywić należy pokarmem żywym (planktonem) i larwami komarów. Chętnie zjadają także pokarm mrożony i suchy. W diecie niezbędny jest dodatek pokarmów roślinnych.

Rozmnażanie

Ślicznotki tęczowe są gatunkiem bardzo płodnym i można je
rozmnażać w akwa0

rium, w którym temperaturę wody podnosimy do około 25 C. Tarło możliwe jest
nawet w nieco niższej temperaturze. Poziom wody w akwarium tarliskowym nie
powinien przekraczać 15 cm. Tarlaki składają ikrę między delikatnymi roślinami, lub
rozsiewane są po całym podłożu.
Tarlaki należy usunąć z akwarium tarliskowego. Małe rybki pokazują się mniej
więcej po drugim dniu i należy je od razu karmić pantofelkami, młodymi solowcami
(Artemia) i pylistym suchym pokarmem, np. jajecznym. Młode rybki rosną szybko
i już około jednego roku życia są zdolne do rozmnażania.

W czasie tarła

www.greenaqua.hu/en/notropis-chrosomus
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Propozycje wzorców
Chorrera (EE 610)

Pochodzenie:
Półwysep Iberyjski, Katalonia (Hiszpania).

Wrażenie ogólne:
Mały gołąbek, o wadze nie przekraczającej 320 g., spokojny, ufny, o pionowej postawie, stąpający prawie na palcach. Specyficzna dla tej rasy jest struktura upierzenia (kołnierz, koszulka, grzywa, pagony).

Wzorzec: cechy rasowości
Głowa:

Mała, nieco kwadratowa, ale zaokrąglona. Ciemię nieco spłaszczone, nie za wąskie ani za szerokie.

Oczy:

Proporcjonalnie duże do wielkości głowy, żywe, tęczówki w zależności od barwy piór od koloru pomarańczowego do czerwonego. Mogą
być także w kolorze wyki (ciemne).

Brwi:

Delikatne i wąskie. Kolor zgodny z barwą upierzenia, ale niezbyt
jaskrawo ubarwione.

Dziób:

Średniej długości, w kolorze zgodnym z barwą upierzenia. Woskówki
małe, płaskie, w kształcie serca.

Szyja:

Szeroka, powinna być wystarczająco długa, aby wyraźnie widoczne
były wszystkie elementy struktury upierzenia.
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Pierś:

Szeroka, wystarczająco szeroka, aby wyraźnie widoczne były
wszystkie elementy struktury upierzenia. Powinna być lekko podniesiona i płaska.

Grzbiet:

Szeroki i lekko łukowaty, prawie całkowicie przykryty dwoma epoletami, o wirowatym kształcie, dające wrażenie dużej szerokości.

Skrzydła:

Mocne, o długich, cienkich piórach podstawowych. Pióra należące do
struktury upierzenia, lekko faliste lub nawet kędzierzawe, na końcach
zaokrąglone.

Ogon:

Szeroki, składa się z 12 długich, cienkich piór. Zewnętrzne sterówki
po obu stronach są nieco faliste.

Nogi:

Krótkie, cienkie i rozstawione, ale nie szerzej niż na szerokość
spodni.

Upierzenie:

Gładkie i jedwabiste, przylegające na tarczach skrzydeł i bardzo luźne w strukturze wirów.

Struktura upierzenia:
Kołnierz składa się z piór gardła, odwróconych i skierowanych ku górze oraz nieco
w dół, tworzących skośny podłużny przedziałek. Przedziałek ten musi symetrycznie
występować po obu stronach szyi. Pióra na piersi są podzielone poprzecznym
przedziałkiem (od ramienia do ramienia), na górną i dolną poduszkę, w których
pióra górnej poduszki są odwrócone i skierowane pionowo do góry. W dolnej poduszce skierowane są w dół i sięgają górnej części spodenek. Grzywę tworzą
długie, cienkie piórka, szyi skierowane do tyłu. Tu nie powinny tworzyć się wiry.
Spodenki tworzą dwa wiry usytuowane przed udami, tworząc jakby dwie niezależne od siebie kule z piór po lewej i prawej stronie mostka. Pagony tworzą dwa wiry
z piór strefy ramiennej, po obu stronach grzbietu. Cenniejsze są wiry dłuższe z piór
od strony grzbietu.

Odmiany barwne:
Wszystkie kolory są dozwolone, ale muszą być równo rozłożone i jednolicie intensywnej barwy.

Duże błędy:
Duże lub ciężkie ciało, zbyt duża lub okrągła głowa. Patrząc z przodu głowa sowia.
Asymetrycznie usytuowane elementy struktury upierzenia. Mało rozwinięte spodnie.
Grube i mocne nogi. Loki na pokrywach skrzydłowych. Mało rozwinięte pagony.

Uwagi do oceny:
Wygląd ogólny ‒ głowa ‒ wielkość ciała ‒ wielkość i kształt piór ‒ struktura upierzenia.

Obrączka numer 7, dla gołębi w pończoszkach 8.
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Z strony: merpati hias - fancy pigeon

Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Manfred Uglorz
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Z dawnych książek i czasopism
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Z Hodowcy drobnego inwentarza, Wzorce gołębi ras polskich, 5/1966
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Kącik filatelistyczny
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.

Poczta Szwecji w 2004 roku wprowadziła do obiegu kartę pocztową prezentującą
szwedzką rasę gołębi - szwedzki lotny oraz znaczki pocztowe przedstawiające gołębie, od lewej: grzywacza, szwedzkiego lotnego i sierpówkę (synogarlicę turecką).
Opracował: Zdzisław Jakubanis.
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Czasopisma, biuletyny, książki…
Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się książka o gołębiach rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii
publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa
Zdzisława Jakubanisa przedstawia zdjęcia różnych
ras gołębi w Polsce i w Europie, które do tej pory
w większości były nieznane miłośnikom i hodowcom gołębi rasowych. Więcej informacji o książce
i sposobach jej nabycia znajduje się 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 gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014
Książka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest
zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras
gołębi rasowych. Nie należy jej traktować jako
obowiązujący
wzorzec,
ponieważ
zgodnie
z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu
i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
Każdy opis rasy, znajdujący się w książce, zawiera
najpierw krótką informację na temat pochodzenia
rasy, następnie opis budowy wzorcowego gołębia,
należącego do danej rasy. Istotnym elementem
opisu jest także wyliczenie odmian barwnych
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniejących rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana została też średnica obrączki, 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 wyżej wymienionymi telefonami.
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