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Artykuły 
 

Gołębie i drób z Turyngii (c.d.) 

Manfred Uglorz 

Turyńska jaskółka (EE 456)  
Thüringer Schwalbe,  Hirondelle de Thuringe, Thuringian Swallow 

 

 

Pochodzenie  
Turyńska jaskółka, obok turyńskiej czajki jest najbardziej typowym gołębiem, nale-
żącym do grupy V, wyhodowanym w Turyngii w Niemczech. Ludność zamieszkują-
ca wioski rozsiane na terenie Turyńskiego Lasu od dawna z upodobaniem hodowa-
ła gołębie barwne, dobrze latające i chętnie żerujące w polu. Prawdopodobnie były 
już hodowane w końcu XVII wieku (E. Zurth, Unsere Tauben. Die Farbentauben, 
Reutlingen).  

 Dawniej hodowano w Turyngii jaskółki gładkonogie oraz łapciaste. Obecnie wzo-
rzec turyńskiej jaskółki przewiduje tylko gołębie gładkonogie. O ile jaskółki turyńskie 
nie powinny mieć żadnych piór i ozdób na nogach, to w przypadku upierzenia głowy 
dopuszcza się jaskółki gładkogłowe oraz z koronką, zakończoną rozetami. W ho-
dowlach przeważają jaskółki koroniaste. Jaskółki koroniaste są najbardziej typowy-
mi gołębiami turyńskimi.  

Opis budowy 
Turyńska jaskółka jest gołębiem silnym, typu polnego, o prawie poziomej postawie. 
U jaskółek turyńskich pier ś powinna być szeroka, zaokrąglona i silna, szyja  zaś 
średniej długości i zwężająca się w kierunku głowy. Cały korpus jest nieco wydłużony, 
nogi zaś  średniej długości. Kolor pazurków jest bez znaczenia. Plecy  przykrywają 
długie i zwarte skrzydła , z których jaskółki potrafią w locie uczynić bardzo dobry 
użytek. Przyglądając się turyńskim jaskółkom można odnieść wrażenie, że są one 
w każdej chwili gotowe poderwać się do lotu. 
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 Patrząc z boku, głowa  powinna być nieco wydłużona i wysklepiona. Czoło po-
winno być szerokie i podniesione. Wzorzec przewiduje oczy  wyłącznie ciemne, oto-
czone wąskimi brwiami , od koloru cielistego do czerwonego, a to w zależności od 
koloru upierzenia.  

 Dziób  jest średniej wielkości i bardzo ważny jest jego prawidłowy kolor. Dolna 
część dzioba jest zawsze koloru cielistego. U jaskółek czerwonych i żółtych cały 
dziób jest koloru cielistego, u czarnych, niebieskich, niebieskich grochowych oraz 
niebieskich brązowo łuskowatych górna część dzioba powinna być czarna, lub pra-
wie czarna. Ciemno rogowy dziób mają jaskółki niebieskopłowe, grochowe niebie-

skopłowe, czerwonopłowe oraz grochowe czerwono-
płowe. U żółtopłowych i grochowych żółtopłowych 
gołębi górna część dzioba jest jasnorogowa. Wo-
skówki  są słabo rozwinięte, biało przypudrowane. 
Podgardle powinno być dobrze wykrojone. 

 W hodowli jaskółek należy zwracać uwagę na 
jakość upierzenia, które powinno być dobrze rozwi-
nięte, gładkie, przylegające. Tzw. pióra tłuszczowe 
(Schmalzkiele) są dopuszczalne. U czarnych, czer-
wonych i żółtych powodują nasycenie koloru i mają 
wpływ na połysk piór na tarczach skrzydeł. Ogon  
powinien być zwarty i dłuższy od skrzydeł.  

 Wadą w budowie  jest za krótka, słaba lub wąska figura, wąska i krzywa koron-
ka, nierówne rozety. 

Kolory i rysunek  
Turyńskie jaskółki mają rysunek typowy dla gołębi zwanych jaskółkami (norymber-
skie jaskółki, saksońskie jaskółki). Kolorowa jest krymka oraz skrzydła wraz z pió-
rami kciuka, z wyjątkiem piór na ramionach, które tworzą szerokie, zaokrąglone 
białe serce na plecach. Za mały lub otwarty rysunek serca jest wadą. Linia między 
bielą a kolorową krymką powinna przebiegać od kąta dzioba, poprzez oczy lub pod 
oczyma, aż do tyłu głowy, gdzie styka się z białą koronką. U gołębi bez koronki 
krymka powinna być dobrze zaokrąglona z tyłu głowy. 

 Turyńskie jaskółki hodowane są w bogatej palecie barw. Znane są jaskółki czarne, 
czerwone, żółte, niebieskie z czarnymi pasami oraz bez pasów, niebieskopłowe 
z ciemnymi pasami, a także bez pasów, czerwonopłowe, żółtopłowe, grochowe 
niebieskie, grochowe niebieskopłowe, grochowe czerwonopłowe, grochowe żółto-
płowe, niebieskie brązowo łuskowate, niebieskie siarkowo łuskowate, niebieskie 
różowo łuskowate, czarne, czerwone, żółte, niebieskie i niebieskopłowe z białymi 
pasami, a także biało łuskowate.   

 Najbardziej zgodną z wzorcem budowę mają jaskółki czarne. Niewiele ustępują 
im jaskółki czerwone i żółte. Kolor czarny, czerwony, żółty powinien być czysty oraz 
intensywnie połyskujący. U gołębi czarnych, czerwonych, żółtych, w tym również 
z białymi pasami i białą łuskowatością wymaga się, aby pióra pod skrzydłami rów-
nież były kolorowe. Tylko pojedyncze białe pióra są dozwolone. U gołębi o innym 
ubarwieniu kolor piór pod skrzydłami ma mniejsze znaczenie. U gołębi niebieskich 

 
Fot. Manfred Uglorz 
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i niebieskopłowych kolor musi być równomiernie rozłożony, a lotki przy złożonych 
skrzydłach możliwie ciemne. 

 Fot.  Manfred Uglorz 

   

 U wszystkich gołębi pasiastych pasy powinny być wąskie, równolegle biegnące, 
przebiegające przez całą szerokość tarczy skrzydła.   

 Rzadko spotyka się jaskółki czerwonopłowe, żółtopłowe oraz grochowe czerwo-
nopłowe i żółtopłowe. Tarcze u gołębi w tych kolorach muszą być czyste, a lotki 
jasne. Jeszcze większą rzadkością są turyńskie jaskółki niebieskie brązowo łusko-
wate i siarkowo łuskowate z czarnym obrzeżeniem, a także różowo łuskowate. Nie-
bieskie różowo łuskowate mają białe łuski o nieco czerwonawym nalocie zarówno 
na łuskach, jak i pasach. 

  W upierzeniu u gołębi jednolicie czarnych, czerwonych i żółtych – jak już zostało 
powiedziane – wadą są liczne białe pióra pod skrzydłami, białe pióra kciuka oraz 
kolorowe pióra na białym upierzeniu, a także matowe lub nieczyste kolory. 
U jednolicie ubarwionych wadą są także lekko zaznaczające się pasy, u pasiastych 
zaś rdza na pasach, trzcinowatość na lotkach. U biało pasiastych i biało łuskowa-
tych przy złożonych skrzydłach widoczna trzcinowatość jest wadą. Wadą jest 
u niebieskich z białymi pasami brak czarnego obrzeżenia pasów od strony ogona. 
Wadą jest także pokazujący się trzeci pas u niebieskich i płowych.  

 Ponadto wadą jest  u czerwonych i żółtych przebarwiona górna część dzioba, 
a przy niebieskich i czarnych blada górna część dzioba. 

Uwagi dotycz ące hodowli 
Turyńskie jaskółki są stosunkowo łatwe w hodowli. Dobrze wysiadują jaja i karmią 
młode.  

 Nie oznacza to, że w hodowli jaskółek nie występują żadne trudności. Trudności 
występują głównie w uzyskaniu właściwego rysunku i czystego koloru. W ciągu roku 
hodowca jaskółek uzyska niewiele młodych gołębi o dobrym, a jeszcze mniej 
o idealnym rysunku na głowie, a także serca na skrzydłach. Niezmiernie trudna jest 
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hodowla rzadkich odmian kolorystycznych jaskółek. W wypadku takiej hodowli ho-
dowca powinien dobrze się zastanowić, czy usunąć z hodowli np. jaskółkę niebie-
ską brązowo łuskowatą z powodu nie najlepszego rysunku kolorowej krymki na 
głowie, czy też pozostawić w hodowli, jeśli np. rysunek na skrzydłach jest zadowa-
lający. Dotyczy to także jaskółek siarkowo łuskowatych. Nie należy spieszyć się 
usunięciem z gołębnika nie najlepszej jakości gołębi w odmianach trudnych do ho-
dowli. 

 Fot. Zdzisław Jakubanis 

Obrączka Ø 8.  

 

Manfred Uglorz 

Turyński jednobarwny (EE 450)  
Thüringer Einfarbige, Unicolore de Thuringe, Thuringian Self 

 

 

Pochodzenie 
Wśród barwnych gołębi jest rasa, której nazwa wydaje się być odwrotnością tego, 
co oznacza. Po gołębiach, nazwanych jednobarwnymi, oczekiwalibyśmy bowiem, 
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że wszystkie będą tego samego koloru, a tutaj niespodzianka. Nie dość, że zna-
nych jest kilka wariantów barwnych, to jeszcze samice różnią się od samców. 
I wcale nie chodzi o to, że nie powinno się parować gołębi tej samej barwy, ponie-
waż takich po prostu nie znajdziemy. Samice mają własne odmiany barwne i po-
dobnie samce. Wniosek jest więc tylko jeden, a mianowicie, że w wypadku turyń-
skiego jednobarwnego mamy do czynienia z wielką rzadkością wśród gołębi.  

 Rasa turyński jednobarwny powstała około 1850 roku po zachodniej stronie 
Lasu Turyńskiego, w trójkącie Eisenach (miasto znane u nas z produkcji Wartbur-
gów), Schmalkalden  oraz Friedrichsroda. Jednak jeszcze przez około 100 lat mu-
siała czekać na powstanie i uznanie wzorca, co należy łączyć z jej historią oraz 
charakterystyczną cechą płcioznaczności. Idzie mianowicie o to, że na długo przed 
1850 rokiem w gospodarskich zabudowyniach było można zobaczyć bardzo różne 
w typie i upierzeniu gołębie, które hodowano wyłącznie na potrzeby wiejskiej kuch-
ni. Jednak nie przejmowano się nimi w szczególny sposób. Pożywienie musiały 
znaleźć same na okolicznych polach albo wśród resztek, pozostawionych przez 
inne zwierzęta na wewnętrznym dziedzińcu gospodarstwa, tak iż nazywano je „Feld-
flüchter”, co można przetłumaczyć jako „latające w pole”. Ponieważ na okolicznych 
targach było można wówczas kupić wiele starszych ras, „latające w pole” powsta-
wały przez niekontrolowane i bardzo różnorodne krzyżówki przede wszystkim ślą-
skich lazurków (czerwonookich i grochowych), turkotów, skowronków, gołębi 
z księżycem (dziś są to dwie rasy: turyński z księżycem (bez łapci) i saksoński 
z księżycem (z łapciami) oraz tzw. gołębi polnych, czyli nieokreślonych bliżej form, 
które w wielu wypadkach dały początek innym rasom barwnym albo już nimi były. 
Spostrzegawczy obserwator cechy wszystkich wymienionych gołębi rzeczywiście 
odnajdzie w rasie, znanej nam jako turyński jednobarwny. Poza tym warto też wie-
dzieć, że jeszcze współcześnie trafiają się hodowcy, którzy zdecydowanie wolą 
gołębie bez łapci.  

 W jaki sposób pojawiła się cecha płcioznaczności, która w tym konkretnym wy-
padku oznacza, że męskie osobniki posiadają coś, co w niemieckiej literaturze jest 
określane jako „Farbaufhellungsfaktor”, czyli „czynnik (faktor) wybielający”, nie wia-
domo. Turyński jednobarwny na pewno jest najstarszą rasą płcioznaczną i należy 
przypuszczać, że wybielanie osobników męskich jest po prostu efektem mutacji, co 
nie trudno sobie wyobrazić, wiedząc o całkowitej przypadkowości i wielkiej różno-
rodności krzyżówek wśród protoplastów dzisiejszej rasy, zamieszkujących turyńskie 
gospodarstwa.  

 Jedno wszakże się wyjaśniło definitywnie, a mianowicie, że hodowcy nie nadali  

rasie mylnej nazwy. Rzeczywiście występuje tylko w niebieskiej barwie, a różnice 
biorą się z odmiennych rysunków oraz czynnika wybielającego, którym cechują się 
prawie wszystkie samce. Jest bowiem wyjątek. Otóż u niebieskich szymli samce 
kolorystycznie nie różnią się od samic.  

Opis budowy  
Wywodzący się z gołębi polnych, turyński jednobarwny musi mieć silną, wyprosto-
waną postawę. Zwłaszcza ptaki z łapciami na nogach muszą sprawiać wrażenie 
większych i silnych, aniżeli są w rzeczywistości, dlatego od pierwszego spojrzenia 
uwagę powinna przykuwać szeroka i dobrze zaokrąglona pierś.  



Nr 14 (kwiecień  – czerwiec 2017) 

 9 

 Niezbyt wydłużona głowa  może być gładka bądź z koronką. Pomarańczowe oko  
musi być umieszczone w wąskiej brwi, która w zależności od koloru upierzenia jest 
jasna albo ciemna. Dziób  powinien być średniej długości. U osobników jasnych 
i w żółtym kolorze podstawowym ma być jasny, u srebrnych i skowronkowatych – 
rogowy, zaś u niebieskich i niebieskich szymli – ciemny. Biała woskówka  jest słabo 
rozwinięta. Nie za długa szyja, przy podstawie ma być silna,  a zwężać się w kie-
runku głowy.  Podgardle musi być dobrze wykrojone. Z kolei pier ś ma być szeroka 
i dobrze zaokrąglona. Plecy  są długie i lekko opadające, w ramionach szerokie. 
Skrzydła  długie, zwarte, dobrze przykrywające plecy. Ogon  również długi i zwarty. 
Nogi  turyńskiego jednobarwnego nie powinny być za wysokie, raczej średniej dłu-
gości. Mogą być nieupierzone bądź z łapciami średniej długości, koniecznie z pió-
rami sępimi.  Pióra powinny dobrze przylegać do ciała.  

 Wadami w budowie s ą:  słaba budowa, uboga koronka, pióra na nogach 
u gładkonogich, za krótkie łapcie u łapciastych. 

 

  
Po lewej samica, po prawej samiec 

Fot. Manfred Uglorz 

Kolory i rysunek 
Współczesny wzorzec dopuszcza następujące rodzaje kolorów. Dla samców trzy 
kolory zasadnicze:  

1. Jasny, który przypomina kolor mleka. Gołąb musi mieć żółty półksiężyc, żółte 
pasy, delikatnie srebrny kołnierz, lotki żółtoszaro obrzeżone, i w tym samym kolorze 
pas na ogonie.  

2. Żółty, który wydaje się jakby był śmietankowy, na piersi oczywiście półksiężyc 
oraz pasy żółte (nasycone), pożądany jest srebrny kołnierz na szyi, ogon o delika-
tnym popielatym kolorze z ciemnym pasem, tarcze skrzydeł z delikatnym niebie-
skim nalotem w kształcie chmur, lotki żółtoszaro obrzeżone.   

3. Niebieski mało intensywny, jakby niebieskoszary, półksiężyc w kolorze czerwo-
nobrązowym, na szyi dobrze widoczny srebrny kołnierz, tarcze skrzydeł z niebie-
skim nalotem w kształcie chmur, ogon i lotki o niewyraźnym kolorze szaroczarnym.  

Dla samic cztery kolory zasadnicze:  
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1. Srebrny, półksiężyc żółty, słaby kołnierz koloru srebrnego, pas na ogonie i pasy 
na skrzydłach ciemne, lotki też możliwie ciemne.  

2. Skowronkowaty, nieco ciemniejszy niż u srebrnych, półksiężyc żółty, na szyi sła-
by kołnierz w srebrnym kolorze, dobrze widoczny grochowy rysunek, lotki i pas na 
ogonie brązowoszare.  

3. Niebieski, bez cieni, półksiężyc brązowoczerwony, czarne pasy na skrzydłach 
i pas na ogonie.  

4. Niebieski grochowy, półksiężyc brązowoczerwony, grochowość, pasy na skrzy-
dłach i pas na ogonie koloru czarnego. 

 Fot. Manfred Uglorz 

 Ponadto wspomniany wyżej niebieski szymel z białym nalotem na upierzeniu 
korpusu, pożądany brązowy półksiężyc, pas na ogonie oraz pasy na skrzydłach 
ciemne.  

 Wadami w kolorze s ą:  niewłaściwy kolor, na przedniej stronie szyi półksiężyc 
bez srebrnego kołnierza, za wyjątkiem gołębi o zasadniczym kolorze żółtym, za 
daleko sięgający półksiężyc, za bardzo intensywny kolor pasa na ogonie i pasów na 
skrzydłach u samców, za wyjątkiem szymli, brak półksiężyca u niebieskich szymli, 
brak srebrnego kołnierza u odmian, u których jest on wymagany, brak obramowania 
lotek u gołębi o zasadniczym kolorze jasnym i żółtym.  

Uwagi dotycz ące hodowli  
U gołębi z łapciami, pióra nie mogą być ani za długie, ani wyraźnie krótkie. Dużym 
błędem jest jakiekolwiek odchylenie od koloru i rysunku. Biorąc pod uwagę różnice 
między płciami oraz stosunkowo krótką historię rasy, nie trudno się domyśleć, że 
rasa jest trudna w hodowli i trzeba długiego doświadczenia, aby nauczyć się łączyć 
w pary odpowiednie ptaki. Dużym błędem jest brak srebrnego kołnierza na szyi, za 
wyjątkiem gołębi o zasadniczym kolorze żółtym, albo za daleko sięgający półksię-
życ. Błędem jest też zbyt intensywny kolor pasa na ogonie i pasów na skrzydłach 
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u samców, za wyjątkiem szymli. Należy pilnować, żeby niebieskie szymle koniecz-
nie miały półksiężyc.  

 Turyńskie jednobarwne są gołębiami płodnymi i dobrze wychowującymi swoje 
młode.  

Obrączka Ø 10 dla łapciastych, dla gładkonogich 8.  

 

Manfred Uglorz 

Turyński łysek białoogoniasty (EE 453) 

Thüringer Mäusertaube, Pigeon à calotte blanche de Thuringe, Thuringian Mau-

ser Pigeon 

 

 

Pochodzenie 
Turyński łusek białoogoniasty pochodzi z Niemiec. Wyhodowany został w Turyngii, 
głównie na terenie Lasu Turyńskiego i na przylegających do niej miejscowościach 
na terenie Hesji. Jego obecna niemiecka nazwa Mäusertaube jest myląca, wszak 
turyński łysek białoogoniasty nie ma nic wspólnego z myszami ani mysim kolorem. 
Starzy hodowcy nazywali turyńskiego łyska białoogoniastego Muselkopf (Muslim = 
mahometanin). Ta nazwa nie wskazuje na arabskie pochodzenie turyńskich łysków, 
lecz nawiązuje do białego zawoju na głowie, noszonego przez niektórych wyznaw-
ców Mahometa.  
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 Fot. Manfred Uglorz 

 Dawniej łyski turyńskie były ulubionymi gołębiami wielu rolników Lasu Turyń-
skiego i Hesji. Dachy domów i zabudowań gospodarczych na tych terenach pokryte 
są łupkiem. Białe ogony turyńskich łysków wyraźnie kontrastowały z ciemnym, łup-
kowym kolorem dachów.  

Opis budowy 
Turyński łysek białoogoniasty jest gołębiem typu polnego, dawniej dość dobrze 
latającym. Chociaż jest nieduży, to jednak jest dobrze zbudowany i silny. Głow ę ma 
wydłużoną, wysklepioną, z szeroką koronką, zakończoną rozetami. Podobnie jak 
u łyska południowoniemieckiego i saksońskiego, ma oczy  ciemne. Wąskie brwi  są 
u niego koloru od jasnego do czerwonego. Kolor średniej długości dzioba  zależny 
jest od barwy upierzenia. U gołębi żółtych i czerwonych jest koloru cielistego, jed-
nak u czerwonych samic dopuszczalny jest delikatny ciemniejszy nalot. Górna 
część dzioba u pozostałych jest zawsze cielista, a dolna zależna jest od koloru 
upierzenia – od rogowego do czarnego. Woskówki  są słabo rozwinięte i biało przy-
pudrowane.  

 Głowa ozdobiona piękną koronką spoczywa na średniej długości, u podstawy 
szerokiej, zwężającej się w kierunku głowy szyi , która harmonijnie łączy się z sze-
roką i dobrze zaokrągloną piersi ą. Szerokie w ramionach długie plecy  lekko opa-
dają w kierunku długiego i zwartego ogona . Plecy dobrze przykrywają także długie, 
szerokie i zwarte skrzydła .  

 Turyński łysek białoogoniasty ma nieupierzone nogi  o średniej długości. Kolor 
pazurków jest bez znaczenia.  

 Do du żych bł ędów w budowie  zalicza się: słabą budowę, wąską lub krzywą 
koronkę, brak rozet oraz pióra na skokach.  
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 Fot. Manfred Uglorz 

Kolory i rysunek 
Rysunek turyńskiego łyska białoogoniastego niewiele różni się od rysunku pozosta-
łych łysków. Jak nazwa wskazuje, oprócz białej krymki na głowie musi mieć biały 
ogon z pokrywą ogona i klina, ale jedna lub dwie boczne sterówki z każdej strony 
powinny być kolorowe. Preferowany jest  stosunek w kolorowych sterówkach: 1/1, 
2/2,  2/1. Cały biały ogon nie jest jednak wadą.  

 Linia między kolorowymi piórami na głowie a białą krymką powinna przebiegać 
od kąta dzioba, poprzez oczy lub pod oczami, aż do tyłu głowy, gdzie styka się 
z kolorową koronką. Kilka białych piór wokół odbytu nie jest błędem.  

 Turyńskie łyski białoogoniaste występują w następujących odmianach: czarnej, 
czerwonej, żółtej i niebieskiej z czarnymi i białymi pasami oraz bez pasów. Podob-
nie niebieskopłowe mogą być z ciemnymi i białymi pasami, lub bez pasów. Także 
znane i hodowane są turyńskie łyski czerwonopłowe, żółtopłowe, grochowe niebie-
skie, grochowe niebieskopłowe, grochowe czerwonopłowe i grochowe żółtopłowe. 
Ciekawymi, ale rzadko spotykanymi odmianami są: skowronkowate, niebiesko-brą-
zowo i niebiesko-siarkowo łuskowate oraz czarne szpakowate. 

 U turyńskich łysków białoogoniastych kolor czarny, czerwony i żółty powinien 
być czysty i błyszczący, niebieski zaś zdecydowanie jasny. Czarne szpakowate łyski 
mają biały półksiężyc na piersiach oraz białe pasy na skrzydłach. U odmian niebie-
skich i płowych, kolor musi być  czysty, bez cieni na tarczach. U wszystkich odmian 
pasy powinny być czyste, wąskie, biegnące poprzez całe tarcze. U grochowych 
preferuje się delikatny rysunek na skrzydłach. Skowronkowate mają piersi koloru 
ochry, a u brązowo łuskowatych i siarkowo łuskowatych, pióra na tarczach mają 
delikatne ciemne obrzeżenia.  

 Wadami w kolorze s ą: matowe lub nieczyste kolory, u czerwonych i żółtych 
dziób z nalotem (u czerwonych samic dopuszczalny jest delikatny ciemniejszy na-
lot), u czarnych dolna część dzioba nie całkowicie czarna, górna zaś część dzioba 
z ciemniejszym nalotem. Błędy w rysunku , to wadliwy rysunek krymki na głowie, 
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kolorowy klin, dużo białych piór na plecach i brzuchu, pokazujący się trzeci pas, 
widoczne delikatne pasy na tarczach gołębi bez rysunku. 

Uwagi dotycz ące  hodowli 
 Turyński łysek białoogoniasty przegrywa konkurencję ze swoimi kuzynami 
z południowych Niemiec i z Saksonii. Także przegrywa konkurencję ze swoimi sio-
strami z Turyngii, a więc z czajkami i jaskółkami. A przecież zasługuje na większą 
uwagę, ze względu na ciekawy rysunek, nieco odmienny od rysunku pozostałych 
łysków oraz ze względu na dość bogatą paletę odmian barwnych.  

Turyńskie łyski są łatwe w hodowli i dobrze wychowują swoje młode. Są zwinne 
i niełatwo dają się złapać drapieżnym ptakom.   

Obrączka Ø 8. 

 

Manfred Uglorz 

Turyński mnich (EE 462) 
Thüringer Mönchtaube, Moine de Thuringe, Thuringian Monk 

 

Pochodzenie 
Ojczyzną mnichów turyńskich jest Turyngia w Niemczech. Historia ich powstania 
jako rasy nie jest dobrze znana, chociaż opisywane były dość dawno. W różnych 
częściach Niemiec od dawna występowały gołębie, które dzisiaj nazywamy mni-
chami. Dawniej były różnie nazywane, a mianowicie srokami, lub szekami.  

 Po II wojnie światowej w Niemieckiej Republice Demokratycznej (DDR) powstał 
klub rzadko występujących ras turyńskich. I od tego czasu mówić można o rozwoju 
mnichów turyńskich, jako rasy gołębi barwnych. Był jednak problem. Mnichy z róż-
nych częściach Niemiec były i są bardzo podobne do siebie. Powstawały spory 
o ich  nazwę i pochodzenie. W porozumieniu z hodowcami z południowych Niemiec 
i Turyngii, przyjęto, że niebieskie mnichy czubate są mnichami południowoniemiec-
kimi, zaś niebieskie mnichy z gładkimi głowami są mnichami turyńskimi. Czubate 
mnichy w innych kolorach, są mnichami turyńskimi.  
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 Fot. Manfred Uglorz 

Opis budowy 
Mnich turyński jest silnym, o wydłużonej postawie gołębiem typu polnego. Ma dość 
wąską i nieco podłużną,  zaokrągloną głow ę.  Może być gładkogłowy i z czubkiem.  
Jak u wszystkich mnichów musi mieć oczy  ciemne i wąskie brwi, od koloru cieliste-
go do czerwonego. Średniej długości dziób  tworzy z czołem kąt rozwarty. Wo-
skówki  powinny być gładkie i biało przypudrowane.  

 Średniej długości szyja , u podstawy szeroka, zwęża się w kierunku głowy. 
Wspiera się na pełnej, dobrze zaokrąglonej i wysuniętej do przodu piersi . Szerokie 
plecy , głównie w ramionach tylko lekko opadają. Przykrywają je szerokie skrzydła , 
które nie sięgają końca ogona i noszone są w linii pleców. Stosunkowo długie nogi  
nie mogą być upierzone. Pazurki powinny być jasne.  

 Do du żych bł ędów w budowie zalicza si ę nieprawidłową figura, za płaskie 
czoło i upierzone nogi.  

  
http://www.thueringer-farbentauben.de/unsere-rassen/m%C3%B6nchtaube/ 
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Kolory i rysunek 
U turyńskich mnichów głowa jest biała z wewnętrzną stroną czubka, od 8 do 10 lo-
tek, ogon z piórami pokrywowymi i klinem. Pozostałe upierzenie jest kolorowe.  

 Mnichy z czubkiem występują w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, niebie-
skim z czarnymi pasami, niebieskopłowym, czerwonopłowym, żółtopłowym oraz 
grochowym niebieskopłowym, czerwonopłowym i żółtopłowym. Mnichy czubate z bia-
łymi pasami występują w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym i niebieskopłowym. 
Biało łuskowate są jedynie mnichy czarne, czerwone i żółte. 

 Turyńskie mnichy bez czubka hodowane są w kolorze niebieskim z białymi pa-
sami i niebieskim bez pasów oraz czarne, czerwone i żółte. Znane są także  niebie-
skie biało łuskowate.  

 Wszystkie kolory powinny być czyste i równomiernie rozłożone. Szczególnie 
musi lśnić kolor czarny, czerwony i żółty, zaś gołębie niebieskie i płowe muszą mieć 
czyste, bez cieni tarcze na skrzydłach. Płowe mają bardziej intensywnie – odpo-
wiednio do podstawowego koloru – ubarwioną szyję i brzuch. Pasy biegną przez 
całe tarcze skrzydeł. Grochowe i łuskowate powinny mieć równomierny rysunek na 
skrzydłach. 

 Dużymi bł ędami w rysunku i kolorze s ą: plamisty i ciemny dziób, matowe 
kolory, za głębokie oraz nierówne rozgraniczenie między białą głową a kolorową 
szyją, białe plecy, kolorowe pióra pokrywowe w ogonie, za krótkie pasy, rdzawe 
pasy, rdzawa łuskowatość i grochowość na skrzydłach, mniej niż 8 lub więcej niż 10 
białych lotek oraz białe pióra na brzuchu i udach.  

Uwagi dotycz ące hodowli 
Te piękne w rysunku gołębie są wdzięcznym obiektem obserwacji. Poruszają się 
elegancko, są zwinne w locie. Niełatwo je złapać nawet w wolierze. Dobrze wycho-
wują swoje młode. Gołębie z wadami w rysunku powinny być usuwane z hodowli.  

Obrączka Ø 7. 

 

Krzysztof Grzeliński 

Staropolski pocztowy ozdobny 
Hodowany od dawna w Polsce gołąb pocztowy starego typu, zwany był czasem  
„narostowym”, „grubym pocztowym", a ostatnio nazywany jest „staropolskim". Pięk-
no klasycznego gołębia pocztowego różne nacje doceniały już dawno. Nie bez 
przyczyny powstały liczne rasy ozdobne, na bazie gołębi pocztowych wyhodowane. 
Od czasu, gdy nowoczesne gołębie pocztowe pojawiły się w Europie, a więc co 
najmniej od początku XIX w. hodowla tych gołębi przebiegała niejako dwutorowo. 
Jedni pasjonowali się przywiązaniem gołębi pocztowych do gołębnika, ich wspania-
łym zmysłem orientacji i zdolnością powrotu z największych nawet odległości. Inni 
oprócz sprawności lotowej kładli też nacisk na imponujący wygląd tych gołębi, ich  
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niepowtarzalne piękno, czy też odziedziczone po przodkach ‒ dawnych arabskich 
bagdetach ‒ silnie rozwinięte brodawki. Ci ostatni z czasem odeszli od selekcji pod 
kątem sprawności lotowej i zdolności powrotu do gołębnika na rzecz cech typowo 

wyglądowych, w wyniku czego powstały 
liczne rasy ozdobne utworzone na bazie 
gołębia pocztowego. Już około roku 1800 
powstały rozsławiające hodowlę belgijską 
charakterystyczne rasy gołębi pocztowych: 
krótkodzioby typ w Liège, przez Niemców 
zwany lutyckim, a w polskiej przedwojennej 
terminologii leodyjskim, dalej typ średnio-
dzioby z Gandawy, Brukseli i Brabantu, 
wreszcie trzy typy gołębi z Antwerpii: krót-
kodzioby, średniodzioby i długodzioby. 
W dawnych polskich hodowlach popularny 
był zwłaszcza typ krótkodzioby z Liège, 
rasa legendarna, która przyczyniła się do 
powstania wielu polskich ras krótkodzio-
bych, takich jak staluchy, brodawczaki pol-
skie, w okresie późniejszym także polskie 
krótkodziobe orzełki ‒ rasa dotychczas nie 
uznana, ale ciesząca się sporą popularno-
ścią zwłaszcza we wschodnich rejonach 
dzisiejszej Polski. Pocztowy z Liège przy-
czynił się też do powstania niektórych ras 
krótkodziobych rumuńskich i węgierskich. 
Inną popularną wśród polskich hodowców 

rasą gołębi pocztowych był antwerpski długodzioby, który prawdopodobnie przy-
czynił się do powstania listonosza polskiego. O tym, że te właśnie rasy dawnych 
gołębi pocztowych lotowych lubiane i chętnie przez polskich hodowców w okresie 
międzywojennym i wcześniej (przełom XIX i XX w.) hodowane, dowiadujemy się 
z licznych wzmianek w literaturze gołębiarskiej. Najdobitniej świadczą o tym liczne 
ogłoszenia dotyczące sprzedaży, czy też chęci zakupu pocztowych z Liège i an-
twerpskich, jakie ukazywały się w działach ogłoszeń wydawanych przed II Wojną 
Światową gazet o tematyce gołębiarskiej, czy ogólnie hodowlanej, takich jak np. 
„Hodowca Drobiu", „Drób Polski" , „Hodowca Gołębi", „Gołębiarstwo Polskie" czy 
„Gołębiarstwo Lwowskie". Pod koniec XIX w. w wyniku trwającej przez dziesięciole-
cia pracy hodowlanej wielu hodowców, doprowadzono do ujednolicenia typu współ-
czesnych gołębi pocztowych w formie zbliżonej do tej, jaką znamy do dzisiaj. Nie 
doprowadziło to, co prawda do całkowitego utrwalenia fenotypu, ponieważ główny 
nacisk kładziono na powrotnolotność gołębi, wygląd był cechą drugorzędną. Po-
wstały wówczas znane i cenione do dzisiaj legendarne szczepy, z których w Polsce 
najpopularniejsze stały się belgijskie dalekodystansowe: Bricoux, Sion, Fabry, Han-
senne. Szczepy te pojawiły się w polskich hodowlach (głównie na Śląsku) już 
w okresie międzywojennym. Także te gołębie zyskały liczne grono miłośników, któ-
rych bardziej niż sprawność lotowa pasjonował ich imponujący wygląd i silna spor-
towa sylwetka. Oczywiście, znane były już wówczas polskim hodowcom typowo 
ozdobne rasy powstałe na bazie gołębia pocztowego, takie jak wyhodowane w An-

 
Fot. Krzysztof Grzeliński 
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glii w w latach 70-tych XIX w. antwerpskie wystawowe i spokrewnione z nimi show 
homery oraz powstałe w Niemczech na przełomie XIX i XX w. niemieckie wystawo-
we. Zyskały one u nas liczne grono wiernych hodowców, ale równie licznie jako 
ptaki typowo ozdobne hodowano w Polsce pocztowe antwerpskie i z Liège, oraz 
różne ich mieszańce z innymi formami gołębi pocztowych, które z czasem dały 
początek rasom ozdobnym hodowanym do dzisiaj.  

 Fot. Krzysztof Grzeliński 

 Również nowoczesne gołębie pocztowe były przez wielu polskich hodowców 
hodowane jako gołębie ozdobne, dla ich piękna, nie dla wyczynów lotowych. Oczy-
wiście, ten kierunek hodowli, mający licznych zwolenników, miał też równie liczne 
grono zagorzałych przeciwników. Krytykował ten typ hodowli gołębi pocztowych 
wielki entuzjasta sportu lotowego oraz propagator wykorzystania tych gołębi do 
celów wojskowych, znany lwowski hodowca, autor wielu publikacji w prasie gołę-
biarskiej, redaktor i wydawca ‒ Władysław Chwałek. Z jego ostrą krytyką traktowa-
nia gołębi pocztowych jako rasy ozdobnej spotkać się można na łamach „Hodowcy 
Gołębi", „Gołębiarstwa Polskiego" i „Gołębiarstwa Lwowskiego". Dawał on temu 
wielokrotnie wyraz w swoich artykułach. Przykładowo w „Hodowcy Gołębi" nr 2 
z 1926 r. pisał: „Przed Wojną Światową było u nas bardzo wielu hodowców gołębi 
pocztowych. Ponieważ rząd austriacki nie doceniał wartości i użyteczności tych 
gołębi, a tym samym nie ułatwiał hodowcom chowu tychże we właściwym kierunku, 
poprzestawali oni na hodowli gołębi pocztowych w kierunku wyhodowania gołębia 
pięknego - wystawowego, który odznaczał się jedynie piękną budową i upierze-
niem, natomiast nie wyróżniał się zbytnio zmysłem orientacyjnym. Odróżniano 
wówczas jedynie dwa gatunki gołębia pocztowego (listonosza); krótkodziobe belgij-
skie (z Liège) i długodziobe antwerpskie. Te ostatnie krzyżowano z karierami, dra-
gonami i bagdetami, by uzyskać piękną głowę płaską, długi i gruby dziób, brew 
szeroką, mięsistą i wysoką smukłą budowę. U krótkodziobych belgijskich wymaga-
no jak najkrótszego dzioba, głowy zgrabnej z kantami i szeroką brew mięsistą". Ten 
ostatni opis idealnie odpowiada opisowi dzisiejszego brodawczaka polskiego, wy-
hodowanego wówczas we Lwowie i okolicach, poprzedni zaś to nic innego, jak opis 
dzisiejszego listonosza polskiego. Władysławowi Chwałkowi wtórował najlepszy 
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wówczas lwowski hodowca gołębi pocztowych, wielki entuzjasta i popularyzator 
sportu lotowego, pierwszy prezes Lwowskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi 
Pocztowych i Krajowych ‒ Michał Mayer, pisząc w nr 4 z 1926 r. „Hodowcy Gołębi": 
„U nas w Małopolsce sport pocztowy zupełnie nie istniał, dopiero po 1920 zaczął się 
rozwijać, gdyż miłośnicy świata gołębiego nigdy się tresurą gołębi pocztowych nie 
zajmowali, co najwyżej ze wszystkich rogatek ptaki puszczał". Nasi lwowscy gołę-
biarze hodowali i do dziś hodują egzemplarze na pokaz, wysilając całą swą facho-
wą wiedzę w kierunku uzyskania jak najpiękniejszych głów, narośli na dziobach, 
zawojów ocznych, pięknego upierzenia itp. ...".  

 I Wojna Światowa przyniosła wielkie straty wśród polskiej hodowli gołębi, 
zwłaszcza na terenie zaboru austriackiego, ponieważ w momencie wybuchu wojny 
CK żandarmeria otrzymała rozkaz zlikwidowania na terenie niemal całej Monarchii 
Austro-Węgierskiej wszystkich gołębi pocztowych, znajdujących się w hodowlach 
prywatnych. W wielu przypadkach nie znający się na gołębiach lub po prostu nad-
gorliwi żandarmi likwidowali nie tylko wszystkie ptaki w typie gołębia pocztowego, 
ale praktycznie wybijali całe hodowle wszelkich gołębi. Podobnie robiła armia rosyj-
ska na zajmowanych przez siebie terenach Galicji. Tak działo się nie tylko we Lwo-
wie, ale na całym terenie zaboru austriackiego, co opisali na łamach „Hodowcy 
Gołębi" Władysław Chwałek i Michał Mayer. Dopiero po odzyskaniu przez Polskę 
niepodległości, a w Małopolsce Wschodniej jeszcze później, po wojnie polsko-
bolszewickiej, lwowscy i w ogóle galicyjscy hodowcy zaczęli odbudowywać znisz-
czone podczas wojny hodowle. Znów polscy hodowcy zaczęli hodować gołębie 
pocztowe, przy czym znów, jak przed wojną, część z nich ukierunkowała swe ho-
dowle na aspekt typowo ozdobny. Już w latach 20-tych powstał lokalny typ gołębi 
pocztowych łączący walory ozdobne ze sprawnością lotową, zwany polskim gołę-
biem pocztowym, Gołębie te szczególną popularnością cieszyły się na terenie daw-
nego zaboru austriackiego: w Małopolsce Wschodniej, na Podkarpaciu, w Małopol-
sce Zachodniej (dzisiejsza Małopolska) i na Śląsku Cieszyńskim. Na terenie Pod-
karpacia i dzisiejszej Małopolski sporą popularnością cieszył się tzw. pocztowy kar-
packi, który według wszelkiego prawdopodobieństwa był ... dzisiejszym listonoszem 
polskim. Po II Wojnie Światowej, która poza zniszczeniem kraju i zdziesiątkowa-
niem ludności Polski przyniosła także niemalże doszczętne zniszczenie polskich 
hodowli gołębi, przenoszeni przymusowo na zachód repatrianci z terenów wschod-
nich Rzeczypospolitej, jeśli tylko zdołali, zabierali ze sobą także gołębie. Wśród tych 
gołębi były także pocztowe ozdobne. Po wojnie kontynuowano ten typ hodowli. 
Najliczniej "grube", narostowe pocztowe hodowane były na Podkarpaciu, w Mało-
polsce, na Śląsku, w Wielkopolsce i na Pomorzu. Z czasem, ponieważ hodowla w 
różnych ośrodkach hodowlanych nie była ujednolicona, a lokalni hodowcy mieli 
nieraz odrębne wizje wyglądu hodowanych przez siebie gołębi, zaczęły powstawać 
lokalne typy, takie jak łódzki, sieradzki, gorzowski, rzeszowski, częstochowski, kali-
ski, śląski, małopolski. Z biegiem lat, w wyniku stosowanych przez niektórych ho-
dowców krzyżówek z innymi rasami powstałymi na bazie gołębia pocztowego oraz 
brodawczakami, a także selekcji ukierunkowanej na pożądane przez nich cechy 
wyglądu, powstały lokalne rasy, z których takie jak rzeszowskie wystawowe, śląskie 
tarczowe i bagdety częstochowskie, uznane zostały za pełnoprawne, zarejestrowa-
ne rasy, inne, jak sieradzkie „staropolskie" ( zwane czasami bagdetami sieradzkimi), 
mimo prób nie zostały zarejestrowane, jeszcze inne, jak „narostowe" kaliskie, go-
rzowskie pocztowe ozdobne, czy „staropolskie" w typie śląsko-małopolskim , pro-



Nr 14 (kwiecień  – czerwiec 2017) 

 20 

mowanym ostatnimi laty przez handlarzy na Allegro, mimo że cieszą się dużą popu-
larnością wśród polskich hodowców, pozostają nadal poza nawiasem oficjalnego 
gołębiarstwa. Spośród tych nieuznawanych typów pocztowych ozdobnych najbar-
dziej wyróżnia się typ gorzowski, który w wyniku krzyżówek z rzeszowskimi, nie-
mieckimi wystawowymi i bagdetami sieradzkimi stał się gołębiem na wyższych no-
gach, z długą cienką szyją i „podgiętym" dziobem. Pozostałe typy ozdobnych pocz-
towych „narostowych" różnią się praktycznie niewielkimi detalami. Gołębie hodowa-
ne w Łodzi i okolicach mają mniej rozwinięte brodawki nosowe, niż pozostałe, po-
nieważ tamtejsi hodowcy główną wagę przywiązują do uzyskania idealnego koloru 
czerwonego i żółtego dominującego. Hodowcy ze Śląska i Małopolski preferują 
ptaki o jak najjaśniejszym odcieniu barwy niebieskiej i „krasym" (czyli pstrokatym) 
rysunku. Preferują także u swoich gołębi białą barwę tęczówki oka, czyli tzw. 
„szklane" lub „ybie" oko, określane także mającą niemiecki rodowód gwarową na-
zwą „glazer". Hodowcy z Wielkopolski ukierunkowali hodowlę głównie pod kątem 
idealnej, silnej i zgrabnej sylwetki oraz jak najbardziej rozwiniętych narośli. Podobne 
gołębie spotyka się często w hodowlach Śląska i Podkarpacia. Czy gołębie te za-
sługują na to, by uznać je za rasę? Biorąc pod uwagę, że hodowane są przez liczne 
rzesze hodowców na terenie niemal całej Polski, praktycznie nieprzerwanie od co 
najmniej 100 lat, sądzę, że zdecydowanie tak. W Europie gołębie w typie ciężkiego, 
„narostowego" ozdobnego gołębia pocztowego, selekcjonowanego pod kątem ide-
alnej sylwetki i jak najbardziej rozwiniętych brodawek, zwłaszcza nosowych, hodo-
wane są od dawna, co najmniej od kilku dziesięcioleci. Zaliczyć do nich należy cho-
ciażby włoskie pocztowe wystawowe, węgierskie pocztowe wystawowe (łapciaste), 
węgierskie hajdusagi diszposta (pocztowe ozdobne z hajdusagi) i dudoros postaga-
lamb (gołębie pocztowe brodawczate), bagdety z Szolnoka, a także serbskie pocz-
towe ozdobne baczkijskie. Podobne rasy gołębi pocztowych hodowane są także 
w Hiszpanii i Portugalii. Skoro tam gołębie pocztowe ozdobne zyskały uznanie, 
dlaczego odbierać to naszej lokalnej rasie, hodowanej z ogromną pasją przez liczne 
grono oddanych hodowców.  

 Fot. Zdzisław Jakubanis 
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Pochodzenie 
 Rasa powstała na bazie hodowanych co najmniej od początku XX w. gołębi 
pocztowych typu wyczynowego, których selekcja jednak ukierunkowana była głów-
nie pod kątem wyglądu, a szczególnie jak najbardziej rozwiniętych brodawek noso-
wych. Materiał wyjściowy stanowiły dawne antwerpskie długodziobe gołębie pocz-
towe, a także belgijskie szczepy nowoczesnych gołębi pocztowych: Fabry, Bricoux, 
Sion, Hansenne. W okresie powojennym pocztowe ozdobne dostały domieszkę 
krwi węgierskich i śląskich pocztowych typu lotowego. Sporadycznie stosowano 
krzyżówki z innymi rasami: dragonami, dawnymi, nie istniejącymi już browerami 
oraz z gołębiami w typie słabego kariera, ale o budowie zbliżonej do budowy gołę-
bia pocztowego, zwanymi we wschodnich rejonach Polski grekami, a w Rosji i na 
Ukrainie drakonami. Rosyjscy hodowcy twierdzą, że dragony powstały w wyniku 
krzyżowania dawnych (sprzed ok. 100 lat) dragonów z karierami. Przed II Wojną 
Światową hodowlą pocztowych ozdobnych zajmowali się głównie hodowcy z tere-
nów dawnego zaboru austriackiego: Małopolski Wschodniej, Podkarpacia, Małopol-
ski Zachodniej i Śląska Cieszyńskiego. Po wojnie głównymi ośrodkami hodowli stały 
się tereny wiejskie w okolicach Krakowa, Wieliczki, Nowego Sącza, Rzeszowa, na 
Górnym Śląsku, a także w okolicach Kalisza, Łodzi i Konina. Obecnie rasa hodo-
wana chętnie na terenie praktycznie całego kraju.  

Projekt wzorca 
Nazwa rasy: staropolski pocztowy ozdobny  

 Głowa średnio duża, czoło dość szerokie, słabo wzniesione w stosunku do profi-
lu dzioba. Profil głowy w partii od karku, przez ciemię, w kierunku dzioba, powinien 
stanowić jedną, delikatnie łukowatą wypukłość, bez wyraźnych wklęśnięć. Czoło 
powinno przechodzić niemal jedną linią w dziób. Dziób od średniej długości do dłu-
giego, gruby i lekko skierowany do dołu, obie jego części szczelnie zwarte, barwa 
dzioba  zgodna z barwą upierzenia. Woskówka wyraźnie rozdzielona, u osobników 
młodych lekko nabrzmiała, u starszych wyraźnie pomarszczona i brodawkowata, 
barwy białej, przypudrowana. Im bardziej rozrośnięta i pofałdowana, tym ptak bar-
dziej ceniony. Widziana z góry powinna przypominać woskówkę kariera, ale ma być 
krótsza, ponieważ dziób jest krótszy niż dziób kariera. U osobników dojrzałych mo-
że sięgać niemal końca dzioba. Jej rozwój zależy od wieku i linii hodowlanej, ale 
wymagana jest jak największa. U samic dopuszczalny dziób cieńszy i woskówki nie 
tak rozwinięte jak u samców. Uwypuklenia na dolnej szczęce uwidaczniają się 
u osobników w pełni rozwiniętych, zwłaszcza u samców, dopiero od drugiego lub 
trzeciego roku życia, wyglądem podobne do narośli na dolnej części dzioba drago-
na, ale mogą być drobniejsze, gładkie. Oko ‒ jego dolna krawędź sięga linii popro-
wadzonej wzdłuż kąta szpary dziobowej. Tęczówka ‒we wszystkich kolorach wy-
stępujących u gołębia pocztowego. Brew - średnio szeroka, przeważnie podwójna, 
u młodszych osobników gładka, u starszych ( ponad 3 lata) może być brodawkowa-
ta, ale nie bardziej niż u dragona. Kolor brwi zgodny z kolorem upierzenia gołębia. 
Szyja ‒ noszona pionowo, dość długa, cieńsza u góry, stopniowo coraz szersza 
w kierunku piersi, kształtu stożkowego. Podgardle łagodnie, owalnie wykrojone, bez 
widocznej żyły; Pierś ‒ dobrze rozwinięta, bardzo dobrze umięśniona, szeroka, 
wypukła. Długi mostek, lekko łukowaty, nie może być wystający i wypukły. Plecy ‒ 
bardzo szerokie z przodu, zwężają się mocno ku tyłowi, w kierunku ogona, dobrze 
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okryte lotkami drugiego rzędu. Wraz z ogonem stanowią linię prostą, niemal pozio-
mą , z lekkim skłonem do tyłu. Brzuch wąski i pełny. Skrzydła długie, proste, ściśle 
przylegające do tułowia. Lotki długie, silne, szerokie, o lekko zaokrąglonych koń-
cach, noszone na ogonie. Końce lotek nie stykają się ze sobą i nie sięgają końca 
ogona. Ramiona i łokcie obficie upierzone. Ogon złożony z 12 sterówek, wąski, 
płaski, zwarty, noszony niemal poziomo. Opierzenie górnej i dolnej okrywy ogona 
gęste. Nogi mocne, gładkie, silne, średnio wysokie. Kolor nóg i pazurów zależny od 
ubarwienia gołębia. Tułów silnie zbudowany, kształtu wrzecionowatego, oglądany 
z góry od skraju łokci w kierunku ogona daje zarys trójkąta równobocznego. Upie-
rzenie gładkie, miękkie, obfite, pokryte pudrem. Dopuszczalne wszystkie kolory 
i formy rysunku, występujące u gołębia pocztowego. 

Wady : głowa okrągła, kanciasta, wysokie czoło, złe osadzenie dzioba, dziób cienki, 
„zgięty", słabe woskówki, nieproporcjonalna, toporna, bryłowata budowa ciała, nogi 
wysokie lub z papuciami, długa, cienka szyja, żyła, plecy wąskie i długie, słabo 
opierzona nasada ogona, ogon zbyt długi lub szeroki, pochylony w kierunku podło-
ża, Wystający mostek, wąska pierś, skrzydła zbyt długie i wąskie, zbyt długie, cien-
kie, ostro zakończone lotki, słabe i szorstkie upierzenie.  

Obrączka nr 9.  

Małgorzata Zduńczyk 

Szwedzka kura kwiecista ‒ Skånsk Blommehöna  
(Swedish Flower Hen (SFH w USA), Schwedisches Blume nhuhn, 

Блюмен Шведский) 
 

 



Nr 14 (kwiecień  – czerwiec 2017) 

 23 

Pochodzenie 
Nazwa rasy pochodzi od słowa z języka mieszkańców Scanii ‘blommed’ – kwieci-
sty, cętkowany na biało i odnosi się do kury o ubarwieniu przypominającym wzorem 
kwiaty z białymi plamami na ciemnym tle. Jest to rodzima rasa szwedzka, krajowa, 
związana z daną krainą (Landrasse, landrace), czyli rasa, która powstała w sposób 
naturalny przez setki lat; ukształtowana nie tyle przez selektywną hodowlę, ale wa-
runki naturalne danego obszaru. Pisklęta kluły się z przypadkowo dobranych par, 
z najsilniejszych, najodporniejszych ptaków w każdym stadzie, aby stworzyć praw-
dziwie krzepką rasę kur. Kształtowała się na południu Szwecji w ciągu ostatnich 500 
lat. Ponieważ pogoda na tych terenach jest na ogół łagodna, zapewniała korzystne 
warunki dla rozwoju rasy, która stała się najpopularniejszą z rodzimych ras Szwecji. 
Rolnicy uznali ją za rasę ogólnoużytkową - podwójnego przeznaczenia, któremu 
sprzyja zarówno jej dobra nieśność i jakość mięsa. 

 
 Rasa pochodzi z trzech szwedzkich wsi: Vomb , Tofta  i Esarp . Podobnie, jak 
wiele innych rodzimych ras szwedzkich, były na skraju wyginięcia w 1970 roku. 
Otrzymała status rezerwy genetycznej (banku genów) nadany przez Departament 
Rolnictwa w 2001 roku, wtedy też otrzymała oficjalną nazwę. Bank genów jest pro-
wadzony przez Svenska Lanthönsklubben  ‒ Szwedzki Krajowy Klub Drobiarski. 

Charakterystyka  
Jest to kura ogólnoużytkowa, spokojna, cicha, ciekawa i czujna. Niezbyt podatna 
na kwoczenie. Koguty mogą być agresywne. Podobno ich ubarwienie jest idealnym 
kamuflażem dla przeżycia na szwedzkich równinach. Stado zazwyczaj jest nieujed-
nolicone pokrojowo i wielobarwne.  
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Ogólne wra żenie 
Średniej wielkości, mocna kura wiejska; zachwycająca różnorodnością barw. 

Cechy rasowo ści koguta  
Tułów : zaokrąglony, krzepki, średniej długości; postawa dumna. 

Szyja: średniej długości, szeroka, z bogatą grzywą. 

Grzbiet : linia grzbietu na ogół łagodnie przechodzi od szyi do ogona. 

Ramiona : szerokie, zakryte piórami grzywy. 

Skrzydła : średnie długości, dobrze przylegające. 

Siodło : bogate.  

Ogon : bogaty, pełny, choć nie zawsze domknięty; nie za wysoko noszony. 

Pierś: szeroka, silna. 

Brzuch: pełny, zaznaczony. 

Głowa : średniej wielkości, niezbyt szeroka. Niektóre ptaki są czubate (pula genowa 
z Vomb); posiadają mniejsze lub większe czubki; które nie utrudniają ptakom wi-
dzenia. 

Policzki : czerwone, umiarkowanie upierzo-
ne. 

Grzebień: pojedynczy, ząbkowany, stojący. 

Dzwonki : średniej długości, zaokrąglone, de-
likatne, żywoczerwone. 

Zausznice : białe, czerwone pobielane, a na-
wet czysto czerwone; podłużne. 

Oczy: pomarańczowe. 

Dziób : średniej długości i grubości; ubarwie-
nie dzioba zależne od barwy ptaka; od ro-
gowego do żółtego i żółtego z czarnym zna-
czeniem.  

Uda: mocne, średnie długości, dobrze wi-
doczne. 

Skoki : nieopierzone, od cielistych do żół-
tych, żółte czarno cętkowane (u piskląt mogą 
być różowe lub szare). 

Palce: cztery, dobrze rozstawione, mocne. 

Upierzenie : przylegające,  kur – luźniejsze.  

Ubarwienie : typowe dla tych ptaków jest to, że są nietypowe. Nie ma dwóch jedna-
kowych. Barwa kurcząt bywa niespodzianką, a młode ptaki zmieniając się z pierze-
nia na pierzenie. Kolor podstawowy może być kuropatwiany, czarny, niebieski, 
czerwony lub żółty. Cechą charakterystyczną są białe końcówki piór na różnokolo-
rowym tle. 
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Cech rasowo ści kury  
Sylwetka bardziej przysadzista niż u koguta, głębsza pierś, pełniejszy brzuch, luź-
niejsze, mniej przylegające upierzenie, ogon zamknięty. 

Duże błędy 
Brak zdefiniowania. 

Masa ciała: kogut 2,5 – 3,5 kg, kura 2 – 2,5 kg. 

Minimalna masa jaj wyl ęgowych:  45 – 70 gramów i więcej, średnio 60.  

Nieśność: 150 – 200 sztuk. 

Barwa skorupy jaja: kremowa do beżowej, mogą być nakrapiane. 

Rozmiar obr ączki: kogut 18 mm, kura 16 mm. 

 
 Szwedzka kura kwiecista jest rasą wyjątkową. Do dziś hodowana ze względu na 
walory użytkowe, a nie dla ujednolicenia pokroju czy czystości barw. Zaskakująca 
wielobarwnością. Jest alternatywą dla udoskonalanych ras wystawowych. Wyjątko-
wa ozdoba zarówno hodowli amatorskich i gospodarstw przydomowych. 

Źródła: 
http://www.skansen.se/sv/artikel/skansk-blommehona 

http://www.huehner-info.de/forum/showthread.php/71247-Schwedische-
Blumenh%C3%BChner!/page67 

http://southernvapoultry.weebly.com/swedish-flower-hens.html 

http://www.sapphirefarmpoultry.com/swedish-flower-hens.html 
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Manfred Uglorz 

Wiedeński niebieski  
 

 
Pochodzenie: 

Austria 
Skrót: WN 

Waga od 3,25 do 5,25 gramów. Idealna wa-
ga wynosi od 4,25 do 5,25 kg.  

 

Genotyp: AA BB CC dd gg HH   
 

Historia rasy 
Antonie van Leeuwenhoek, ur. 24 października 1632 w Delft, w Holandii, przedsię-
biorca i przyrodnik, zwany ojcem mikrobiologii, opisał wiele organizmów, które do-
strzegł pod skonstruowanym przez siebie mikroskopem. Opisywał również duże 
zwierzęta. Van Leeuwenhoek pierwszy pisał o istnieniu niebieskich królików.  

 Niebieskie wiedeńskie powstały jednak dopierona końcu XIX wieku. Rasa zosta-
ła bowiem wyhodowana przez urzędnika kolejowego J. C. Schulza w latach 1890-
1895 w Wiedniu. Źródła podają, że powstała przez wielokrotne krzyżowanie ol-
brzymów belgijskich, lotaryńskich, flandryjskich i królików holenderskich. Istnieją 
źródła, które podają nieco inną listę ras wyjściowych.   

 
http://kleintierzuchtverein-friedrichsfeld.de 

 Bliskość Wiednia od Moraw przemawia za użyciem także morawskich niebie-
skich. Takiego zdania jest Władysław Hermann (Poradnik hodowcy królików, 
21963).  
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 Korzystanie przez J. C. Schulza z olbrzymów wydaje się bezsporne, bowiem 
pierwotnie niebieski wiedeński miał pokrój olbrzymów i ważył około 6,5 kg.  

                  

  
Niebieski wiedeński z końca XIX wieku. 

 W polskiej literaturze w 1907 roku H. Schwab pisze o wiedeńskim niebieskim 
olbrzymie (zob. 265351-HO nr 7, 1907. Jeszcze W. Hermann umieścił w swojej 
książce zdjęcie niebieskiego wiedeńskiego, który znacznie odbiega od współcze-
snych wiedeńskich. Ale już wtedy niebieskie wiedeński na Zachodzie Europy wy-
glądały zgoła inaczej. 

 Wyhodowane przez J. C. Schultza króliki zostały przekształcone i obecnie zali-
cza się niebieskie wiedeńskie do rasy średniej. 

 W Austrii rasę tę oficjalnie uznano w 1897 roku. Powszechnie znany i coraz 
częściej hodowany był w Europie po 1903 roku.  

Ogólna charakterystyka rasy 
 Rasa zaliczana do średnich. Idealna waga ciała wynosi od 4,25 do 5,25 kg. 

 Tempo wzrostu obrazuje tabela: 

Miesiąc 3 4 5 6 7 8 

Waga 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,2 

 Wydajność rzeźna wynosi ponad 50 % 

 Mają łagodne usposobienie, jednakże czasem samce mogą być agresywne. 
Łatwo dają się przygotować do wystawy i oceny. Podczas oceny nie wykazują ner-
wowości. Są dosyć płodne. Średnio w miocie występuje 6 młodych.    
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Charakterystyka u żytkowo ści i okrywy włosowej 
 Niebieskie wiedeńskie są dobrze umięśnione i dają dużo dobrej jakości mięsa. 
Półroczne zwierzęta nadają się do uboju.   

 Okrywa włosowa na całym ciele jest bardzo gęsta i sprężysta, jedwabista i deli-
katna w dotyku. Długość włosów pokrywowych wynosi około 3 cm. Barwa włosów 
pokrywowych, o wyraźnym połysku, jest ciemnoniebieska i jednolita na całym ciele, 
bez jakiejkolwiek domieszki innego koloru. Na brzuchu i wewnętrznej stronie ud 
okrywa jest nieco matowa. Barwa włosów podszyciowych jest jaśniejsza niż pokry-
wowych.  

 Oczy niebieskich wiedeńskich są barwy niebieskoszarej, pazurków zaś od ciem-
noszarej do czarnej.  

Budowa 
 Korpus  powinien być masywny, tułów  walcowaty, na całej długości jednakowo 
szeroki. Linia grzbietu  bez załamań powinna ku tyłowi opadać. Pierś powinna być 
nieco wysunięta, tylna cz ęść korpusu  dobrze zaokrąglona. Głowa  powinna być 
krótka,  zbliżona w kształcie do kuli, o szerokim czole i w okolicach nosa, policzki 
dobrze umięśnione.   

 Wiedeńskie niebieskie mają bardzo krótką szyj ę, przednie kończyny  mocne 
i stosunkowo krótkie, uszy  mięsiste, na końcach zaokrąglone, dobrze owłosione, 
o długości  od 10 do 13,5 cm.  

Wady 
 Zbyt wydłużony korpus, słabe umięśnienie, za niska (poniżej 3,5 kg) lub za wy-
soka waga (powyżej 5,5 kg), nieowłosione uszy, dłuższe niż 14 cm, za ciemny lub 
za jasny kolor pokrywy włosowej, zbyt jasny kolor podszycia, białe włosy na głowie, 
brak połysku, rdzawy nalot na pokrywie włosowej, okrywa włosowa mało sprężysta, 
krzywe nogi i ogon, obwisłe uszy, wole nawet u samicy. Tylko u bardzo starych sa-
mic dopuszczalne jest małe, dobrze uformowane wole. Wadą są także zbyt jasne 
oczy i białe pazurki.   

 
http://www.animals-digital.de/kleintiere/kaninchen/kaninchenrassen/blaue-wiener/ 
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Zdzisław Jakubanis, Małgorzata Zduńczyk 

Anatomia i fizjologia przewodu pokarmowego 
ptaków na przykładzie kury i goł ębia, c.d. 

Pokarm, w tym przypadku pochodzenia roślinnego, pobrany przez ptaka jest gro-
madzony w wolu (ingluvies), który jest rozszerzonym przełykiem. U ptaków grzebią-
cych i gołębi, wole ze względu na swoją budowę anatomiczną, jest określane jako 
wole prawdziwe (obszerne, dobrze wykształcone), natomiast u ptaków wodnych, 
wole jest określane jako rzekome, ponieważ  jest rozszerzonym wrzecionowato 
przełykiem. Głównym zadaniem wola u ptaków grzebiących i gołębi jest gromadze-
nie pokarmu, jego nawilżanie, wstępne trawienie wynikające z refluksu (cofania się) 
soku żołądkowego i sprzyjanie fermentacji mikrobiologicznej. 

 U gołębi i flamingów w okresie lęgowym, w wolu tworzy się mleczko, którym są 
karmione pisklęta w pierwszych dniach życia. Zjawisko powstawania mleczka 
w wolu po raz pierwszy opisał Hunter pod koniec XVIII wieku. Jest to pokarm bar-
dzo odżywczy, lekko strawny, wysokoenergetyczny, zawierający ciała odpornościo-
we (immunoglobuliny A) oraz inne specyficzne substancje bioaktywne. U ssaków 
takim pokarmem w pierwszych dniach życia osesków jest siara. 

 
Pszenica, kukurydza, pasza granulowana i pokrojony mniszek lekarski oraz babka 

Fot. Manfred Uglorz 

 Wole, jako magazyn pokarmu, chociaż  przejściowy, jest również magazynem 
mikroflory, która dostała się do wola z pokarmem. Mikroflora może być pożyteczna, 
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szkodliwa lub obojętna. Każda mikroflora stara się wytworzyć dla siebie optymalne 
warunki do rozwoju, czyli namnażania. Wszystko zależy od tego, ile i jaka mikroflo-
ra dostanie się wraz z pokarmem do wola.  

 Flora bakteryjna wola, jak i dalszych odcinków przewodu pokarmowego (jelita 
ślepe u drobiu) odgrywa istotną rolę w procesie trawienia i może mieć wpływ ko-
rzystny, szkodliwy lub obojętny na proces trawienia. Enzymy bakterii przyczyniają 
się do trawienia głównie węglowodanów złożonych. U gołębi, jelita ślepe są szcząt-
kowe i nie odgrywają żadnej roli w trawieniu resztek pokarmu w końcowym odcinku 
przewodu pokarmowego.     

 Populacje drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy można podzielić 
na populacje: dominujące, średniodominujące i przejściowe (schyłkowe). Wszystko 
zależy od tego jak szybko uległy namnożeniu i wytworzyły warunki mikrośrodowiska 
niekorzystne dla innych konkurencyjnych bakterii. Populacje dominujące muszą 
mieć min. 10^7 bakterii/g  czyli min. 10 mln. bakterii w gramie pokarmu, populacje 
średniodominujące muszą mieć ok. 10^5 bakterii/g czyli min. 0,1 mln bakterii w 
gramie pokarmu i populacje przejściowe, to takie, które posiadają poniżej 10^5 
bakterii/g. Populacje dominujące bakterii , to na ogół beztlenowce i bakterie typowe 
dla ptaków: Lactobacillus (najliczniejsze w grupie bakterii kwasu mlekowego) i En-
terobacteriaceae (pałeczki jelitowe). Najwięcej bakterii znajduje się w wolu i jelitach 
ślepych (kury) po ok. 10^11 bakterii/g czyli ok. 100 mln. bakterii/g. 

 O ile w wolu przeważają bakterie beztlenowe z rodzaju Lactobacillus, to w jeli-
tach ślepych przeważają bakterie z rodzaju Clostridium, też beztlenowe.  

 Pisklęta po wylęgnięciu, i z chwilą rozpoczęcia pobierania pokarmu, zasiedlają  
swój przewód pokarmowy drobnoustrojami pobranymi z paszą. W przypadku kur-
cząt, jest to pasza podana przez człowieka z całą zawartością mikroflory, natomiast 
w przypadku piskląt gołębi, które są karmione przez rodziców mleczkiem lub karmą 
z wola, otrzymają jednocześnie mikroflorę zawartą w wolu rodziców. Tak więc, 
zdrowe gołębie karmiące, to zdrowe pisklęta. 

 W wolu ma miejsce pierwsze istotne działanie mikroflory bakteryjnej na pokarm, 
który po refluksie soku żołądkowego i wymieszaniu z treścią w wolu, przyjmuje 
odczyn kwaśny w granicach pH 4,5-5,0. Dla przypomnienia, pH soku żołądkowego 
wynosi ok. 1,5-2,0. Taki odczyn sprzyja intensywnemu namnażaniu bakterii ko-
rzystnych, czyli Lactobacillus, a odczyn ten nie sprzyja namnażaniu bakterii, które 
do swojego życia potrzebują pH w granicach obojętnego lub lekko zasadowego (pH 
7,0 lub więcej). Do takich bakterii należą w większości bakterie chorobotwórcze, ale 
czy one przetrwają ten niekorzystny dla nich odczyn pH zależy od ich ilości w po-
branym pokarmie. Im większa ich ilość, tym większa szansa, że część z nich przej-
dzie do dalszej części przewodu pokarmowego. Dalszym odcinkiem przewodu po-
karmowego jest żołądek z częścią gruczołową, w której pH jest jeszcze niższe 
spowodowane obecnością produkowanego tam kwasu solnego, jednego z najsil-
niejszym kwasów nieorganicznych. 

 Przy pH ok. 3,5-4,0 z pepsynogenu w żołądku powstaje enzym pepsyna, która 
jest odpowiedzialna za trawienie, rozkład  białka do polipeptydów. Z części gruczo-
łowej, pokarm przechodzi do części mięśniowej żołądka, gdzie jest rozcierany na 
drobne elementy pod wpływem skurczów mięśniówki ścian żołądka i przy udziale 
kamyków i żwirku (gastrolity) obecnych w tej części żołądka. 
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 Dlatego ważną sprawą jest, aby kurczętom od pierwszych dni życia podawać 
drobny piasek jako uzupełnienie diety. Pisklęta gołębi karmione przez rodziców, 
w sposób naturalny otrzymują w pożywieniu potrzebne składniki do trawienia, o ile 
w chowie wolierowym hodowca zapewni gołębiom dostęp do żwirku, kamyków czy 
grubego piasku. Gołębie wolnolatające same znajdą potrzebne im do życia składni-
ki pokarmu na polu. 

 

 
Karzełki kochiny 

Fot. Marek Jerzy Uglorz 

 

 Stwierdzono, że ptaki z napełnionym wolem (najedzone), szczególnie na noc, 
wykazują większą witalność niż ptaki nienajedzone. Jest to związane z działalno-
ścią bakterii pożytecznych, które mają dobre warunki do namnażania i stworzenia 
środowiska niekorzystnego dla bakterii patogennych, które są w mniejszości.  

 Rozdrobniony i zmieszany z sokiem żołądkowym pokarm (pH ok. 4,0), częścio-
wo nadtrawiony (białka do polipeptydów) przesuwa się z żołądka mięśniowego do 
jelita cienkiego, pierwszego jego odcinka, czyli dwunastnicy. Tutaj pokarm ulega 
zmieszaniu z sokiem trzustkowym i żółcią. Sok trzustkowy dzięki zawartości węgla-
nu sodu ma odczyn zasadowy – pH ok. 8,0.  W wyniku zmieszania, pH pokarmu 
ulega zobojętnieniu do ok. 6,0-7,0 ponieważ enzymy trawienne zawarte w soku 
trzustkowym, w takich warunkach  pH mogą przystąpić do swych czynności tra-
wiennych. I tak, trypsyna i chymotrypsyna rozkłada pozostałe białka do polipepty-
dów, peptydaza rozkłada polipeptydy do aminokwasów, amylaza skrobię do cukrów 
prostszych oraz lipaza tłuszcze, zemulgowane przez żółć,  jako trójglicerydy do 
kwasów tłuszczowych.        
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 Zobojętniające działanie soku trzustkowego jest uwarunkowane genetycznie 
i dlatego zakwaszanie dalszych odcinków jelita cienkiego jest niemożliwe przez 
podawanie do picia różnego rodzaju zakwaszaczy o pH ok. 5,0-5,5. Jest to nielo-
giczne, bo skoro treść żołądkowa o pH ok. 4,0 jest zobojętniona do pH ok. 6,0-7,0 
to w jaki sposób roztwór do picia o pH ok. 5,0-5,5 może zakwasić środowisko jelita 
cienkiego, skoro treść żołądkowa o wiele niższym pH ulega zobojętnieniu?  

 Od niedawna, przyjęła się teoria skutecznego działania zakwaszaczy dodawa-
nych do wody do picia, które chronią ptaki przed chorobami zakaźnymi (infekcje) 
i inwazyjnymi{pasożyty), a przy tym zakwaszają treść jelita cienkiego umożliwiając 
zasiedlenie probiotykami (kultury bakterii). Komercyjnie jest to skuteczne dla produ-
centów tych preparatów. Czy teoretycznie i praktycznie można obniżyć  pH dal-
szych odcinków przewodu pokarmowego ptaków? Można, ale nie przez podawanie 
kwasu w wodzie do picia. 

 Dla ludzi, są produkowane leki w tabletkach do stosowania doustnego, które dzia-
łają dojelitowo, czyli nie rozpuszczają się w soku żołądkowym, ale działają i wchła-
niają się przy  pH obojętnym jelita cienkiego. Czy takie preparaty można wyprodu-
kować i zastosować u ptaków? ‒ o tym w następnym odcinku.     

 W dalszych odcinkach jelita – czczym i biodrowym, następuje dalszy ciąg tra-
wienia, ale przede wszystkim wchłanianie produktów powstałych w procesie trawie-
nia, tj. aminokwasów, cukrów prostych i kwasów tłuszczowych. U drobiu, jelito cien-
kie kończy się dwoma jelitami ślepymi, w których gromadzą się niestrawione i nie-
wchłonięte resztki treści pokarmowej, które są rozkładane przez licznie nagroma-
dzone bakterie pożyteczne. W wyniku ich działania powstają  kwasy tłuszczowe, 
kwas mlekowy i gazy. Kilka razy w ciągu doby treść jelit ślepych jest opróżniana 
i wydalana wraz z kałomoczem w postaci brązowej półpłynnej masy. 

 Do pasz stosowanych w żywieniu drobiu i gołębi należą przede wszystkim ziar-
na zbóż, które mogą być podawane w postaci rozdrobnionej (śruta dla kurcząt) lub 
w postaci całego ziarna dla dorosłych kur i gołębi. Do zbóż najczęściej stosowanych 
w żywieniu ptaków należy zaliczyć: kukurydzę, pszenicę, jęczmień, pszenżyto, 
owies, rzadziej żyto. Z nasion oleistych: słonecznik, rzepak, rzepik, konopie, siemię 
lniane. Z roślin strączkowych: groch, wykę, peluszkę, soję, łubin, a z innych roślin: 
ziarna sorgo, dari, kardi, ryż, kanar i inne mniej u nas znane. 

 W Polsce jest wiele firm produkujących mieszanki zbóż dla gołębi, szczególnie 
pocztowych, konkurujących na rynku o klienta. Przede wszystkim  nazwy i skład 
zachęcają hodowców do kupna określonej mieszanki przeznaczonej dla gołębi 
będących w życiowej sytuacji np. mieszanka pierzeniowa, zimowa, rozpłodowa, dla 
młodych, dietetyczna, dla wdowców, uniwersalna, dla gołębi rasowych, drobne na-
siona oleiste, lotowa itp. Do takich wymyślnych nazw, kolorowych reklam należy 
podchodzić z ograniczonym zaufaniem. 

 W Europie zachodniej, dla gołębi są produkowane karmy granulowane. U nas są 
mało znane i tylko przez nielicznych hodowców stosowane przy hodowli gołębi 
krótkodziobych, chociażby ze względu na mało przystępną cenę. Karmy granulo-
wane są bardzo wartościową paszą ze względu zawartość wszystkich niezbędnych 
składników odżywczych , w tym makro i mikroelementów oraz witamin, których 
w ziarnach zbóż są niedostateczne ilości. 
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 Karmy granulowane powinny być jasnego koloru, ponieważ gołębie chętniej 
pobierają paszę jasnego koloru, w tym również i jasne ziarna zbóż.  

Zasadniczą paszą używaną w żywieniu drobiu i gołębi są ziarna zbóż, ponieważ 
drób i gołębie są ziarnojadami, a ich układ trawienny jest przystosowany do trawie-
nia paszy roślinnej. Głównym składnikiem ziarna zbóż jest skrobia /70%/ co świad-
czy o dużej wartości energetycznej ziarna zbóż. Zawartość białka jest stosunkowo 
niska (ok. 12%) i jest ono niepełnowartościowe. Zawartość włókna surowego jest 
zróżnicowana od ok. 2,5% w ziarnach zbóż nieoplewionych (kukurydza, pszenica, 
pszenżyto, żyto) do ok. 5-10% w ziarnach zbóż oplewionych (jęczmień, owies). 
Ziarna zbóż zawierają niewiele tłuszczu, a jedynie kukurydza i owies zawierają ok. 
5% tego składnika. Ze składników mineralnych w ziarnach zbóż, magnez (Mg) jest 
w znacznych ilościach, natomiast brak jest wapnia (Ca) i sodu (Na). Z witamin, je-
dynie witaminy z grupy B są w ziarnach zbóż, natomiast brak jest witamin rozpusz-
czalnych w tłuszczach (A, D, E, K) tylko  w owsie jest wit. E i w kukurydzy prowita-
mina A (B-karoten).    

 W ziarnach zbóż występują jeszcze w zróżnicowanej ilości tzw. składniki anty-
żywieniowe mające niekorzystny wpływ na zdrowie ptaków. Jednym z takich skład-
ników jest rozpuszczalny nieskrobiowy polisacharyd (NSP), który występuje w ziar-
nach zbóż..Duża zawartość NSP w ziarnie żyta, eliminuje to zboże z żywienia pta-
ków. W przewodzie pokarmowym ptaków brak jest enzymu endogennego, hydroli-
zującego i  rozkładającego NSP, który to składnik ze względu na silne właściwości 
hydrofilne, wiąże duże ilości wody tworząc żele, które nie dopuszczają enzymów 
trawiennych do działania i utrudnia wchłanianie tłuszczów i Ca. Ssaki roślinożerne 
nie są wrażliwe na zawartość w zbożach NSP ze względu na większe uwodnienie 
treści pokarmowej w jelitach. 

Krótka charakterystyka wła ściwo ści od żywczych zbó ż     
 Kukurydza , jest zbożem o najwyższej wartości energetycznej (kcal EM/kg – 
energia metaboliczna na kg paszy) ze względu na dużą zawartość skrobi i tłuszczu, 
małą włókna surowego i składników antyżywieniowych (NSP). 

 Ze względu na zawartość karotenów, kukurydza korzystnie wpływa na jakość 
żółtek jaj kurzych i tuszek drobiowych, natomiast u drobiu wodnego wpływa nieko-
rzystnie na jakość tłuszczu tuszki. U gołębi rasowych karmionych nadmiernie kuku-
rydzą, może wystąpić zmiana zabarwienia brwi u gołębi z jasnymi brwiami do barwy 
żółto różowej. 

 Pszenica jest drugim po kukurydzy zbożem używanym w żywieniu drobiu, ze 
względu dobrze strawialną skrobię i małą ilość włókna surowego. Zawartość białka 
w pszenicy wykazuje dużą zmienność (11-17%) w zależności od odmiany, warun-
ków uprawy, w tym nawożenia azotowego. Pszenica jest zbożem chętnie zjadanym 
przez wszystkie ptaki, ale podawana bez umiaru prowadzi do zatuczenia ptaków. 

 Pszenżyto  jest zbożem stosunkowo nowym i mało docenionym w żywieniu pta-
ków, mimo że właściwości odżywcze ma bardziej zbliżone do pszenicy. Wartością 
odżywczą białka przewyższa pszenicę ze względu na większa zawartość amino-
kwasu lizyny. Zawartość EM ma tylko o 5% niższe od pszenicy. Czyste pszenżyto, 
bez domieszki żyta, może być skarmiane przez dorosłe ptaki. 

 Jęczmień jest zbożem o zawartości EM niższym o ok. 18% od kukurydzy i ok. 
12% od pszenicy. Zawiera więcej włókna surowego i NSP. Białka zawiera ok. 11% 
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o niższej zawartości aminokwasów metioniny i treoniny. Przypalone na patelni na 
kolor jasno brązowy, ziarno jęczmienia wykazuje właściwości dietetyczne przy dys-
funkcjach przewodu pokarmowego u ptaków, jak również u młodych ssaków np. 
prosiąt. 

 Jęczmień może być skarmiany przez dorosłe ptaki w okresie po lęgowym. 

 Owies  jest zbożem, które ze względu na zawartość plewki wykazuje gorszą 
strawność, a tym samym niższą wartość energetyczną EM, mimo, że  zawiera spo-
ro tłuszczu, ok. 5-6%. 

 Białka zawiera mniej, ok. 9-12%, które jest bogate w aminokwasy: argininę i li-
zynę. Ze względu na dużą zawartość włókna (ok. 9%), owies może być stosowany 
do żywienia kur dorosłych i indyków. Taki owies jest szczególnie przydatny w tuczu 
owsianym gęsi. 

 Płatki owsiane, czyli owies obłuskany jest wysokoenergetyczną paszą do kar-
mienia kurcząt, a także gołębi przed sezonem lęgowym (zawiera wit.E).     

 Żyto jest zbożem najmniej przydatnym w żywieniu drobiu, a szczególnie kur-
cząt. Ma niską wartość energetyczną EM, ze względu na dużą zawartość rozpusz-
czalnych NSP (substancji antyżywieniowych). Ssaki roślinożerne nie są wrażliwe na 
działanie NSP, ze względu na obecność w przewodzie pokarmowym enzymów 
dezaktywujacych NSP oraz większe uwodnienie treści pokarmowej w jelitach.    

 Ryż jest zbożem pochodzącym z importu. Po obłuskaniu jest ziarnem przezna-
czonym do spożycia dla ludzi. Ryż nieobłuskany jest trudno strawialny przez ptaki 
i nie ma większego zastosowania w żywieniu ptaków. Cena też odgrywa rolę, po-
nieważ jest mało przystępna w stosunku do wartości odżywczych ryżu. Ryż spo-
żywczy ma wartość odżywczą zbliżoną do ziarna kukurydzy i jest jedynym zbożem 
bez zawartości substancji antyżywieniowych. Ma właściwości dietetyczne i bywa  
stosowany jako dodatek do mieszanek paszowych dla gołębi. 

Bibliografia: 
Jan Jankowski, Hodowla i użytkowanie drobiu, PWRiL Warszawa 2012 

Jan Król 

Typowe pytania 
Zwykle podczas liczenia przelatujących ptaków w czasie ich migracji jesiennej stoję 
na przełęczy i wtedy zdarza się, że zaintrygowani przechodzący czy przejeżdżający 
ludzie zatrzymują się i pytają co i dlaczego robię, i wtedy pojawiają się FAQ, czyli w 
slangu informatyków najczęściej zadawane pytania. Kierowany tym pomysłem 
chciałem uprzedzić trochę czas i napisać o wątpliwościach, które mogą się pojawić 
w aktualnym okresie, a mają związek z ptakami.  

Czy ptaki ju ż przyleciały i jaka b ędzie wiosna?  

 Jest dostępnych wiele opracowań opisujących przeloty ptaków, w tym i takie, 
które próbują powiązać terminy przylotów ze zjawiskami pogodowymi. Rzecz jest 
złożona i z tego powodu warto poświęcić jej parę słów. Ptaki przylatują z zimowisk – 
to wiadomo, ale gdzie są ich zimowiska. Okazuje się, że dla każdego gatunku jest 
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to inny, różnie rozciągnięty obszar. Jedne zatrzymują się na zimę już niedaleko za 
naszą zachodnią granicą, inne na południu Europy, a inne w Afryce Północnej czy  

jeszcze dalej, za Saharą. Jak 
logika podpowiada, najwcze-
śniej przylecą do nas te, które 
najbliżej zimowały i tak jest w rze-
czywistości. Zimujące w Europie 
Zachodniej skowronki, szpaki 
i czajki przylatują już w drugiej 
połowie lutego. Skowronek leci 
dziennie przez kilka godzin, 
więc 3 – 4 dni trwa podróż 
i jest na miejscu. Podobnie 
wcześnie w tym roku przylecia-
ły żurawie i gęsi, ale część 
z nich w Polsce nawet zimowa-
ła. Trochę gorzej mają ptaki, 
które mają słabsze mięśnie i że-
by dolecieć potrzebują szybo-
wać. One muszą czekać na 
prądy wznoszące na trasie prze-
lotu, a te pojawiają się tam 
dopiero w marcu. Bociany to 
wykorzystują i pierwsze poja-
wią się przy gniazdach w po-
łowie marca. Jednak sprytniej-
sze osobniki zauważyły, że 
w takiej Hiszpanii zimy już nie 
są takie ciężkie, a śmietniki 
serwują menu godne ich żo-
łądków, więc pewnie pomyślały 

po co się pocić w drodze i zostaje ich coraz więcej. Raczej nie polecam dawać wia-
ry informacjom o lutowych przylotach bocianów, gdyż są to zapewne obserwacje 
ptaków, które u nas zimowały. Odnotowałem takie zdarzenia już wcześniej, kiedy 
ptak zimował na rzece Biała i przez przypadek zauważono go pod Bielskiem i od-
trąbiono „wczesną wiosnę” w Kronice Beskidzkiej. Ciekawy także był przypadek 
zimowania 4 młodych bocianów z opóźnionego lęgu z Dębowca, zbyt słabych na 
odlot na zimowiska, dokarmianych rybami przez przejętych dolą ptaków pracowni-
ków stawów. Przeżyły 3 ptaki i to chyba był największy sukces tego, praktycznie 
skazanego na zagładę lęgu. Tym niemniej nieznający historii ptaków przypadkowi 
obserwatorzy także odnotowali bardzo wczesną wiosnę.  

 Ptaki unikają podczas przelotu niesprzyjających warunków pogodowych i naj-
częściej oczekują na pogodę wyżową. Źle podróżuje im się w deszczu, ale najbar-
dziej przeszkadza wiatr. Załamanie pogody na Bliskim Wschodzie zatrzymało bo-
ciany na wiele dni 2 lata temu. Kiedy źle wybiorą moment przelotu i napotkają na 
przeciwny wiatr starają się z nim walczyć, szczególnie te gatunki których trasa prze-
lotu wiedzie na morzem. W miarę opadania z sił poddają się losowi i wiatrowi, są 
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niesione jego prądami w niechcianym kierunki. Ich niełaskawy los jest przeciwnie 
łaskawości, która spotyka ornitologów. Ci właśnie na takie okazje czekają, a nawet 
całymi grupami przyjeżdżają na wybrzeża. Stąd biorą się obserwacje ptaków spoza 
Atlantyku w Europie – szczególnie na jej zachodnich wybrzeżach, hiszpańskich czy 
angielskich. Anglicy doliczyli się u siebie ponad 600 gatunków, czyli ta izolowana 
wyspa dzięki takim okazjom pobiła Polskę o ponad 150! 

 Przylot na miejsce lęgowe, szczególnie wczesny przylot ma dla samców szcze-
gólne znaczenie. Jako pierwsi przybysze mogą sobie wybrać miejsce lęgu i rozpa-
noszyć na swoim. Jeśli były one w poprzednim roku pisklakami, to po opuszczeniu 
gniazda rozpraszały się po okolicy, zapoznawały z nią i w części przypadków już 
wiedziały, gdzie przylecą by założyć rodzinę. Stare, silne i doświadczone samce 
przylatują wcześniej bo maja siłę by wyprzedzić konkurentów. Zajmują najlepsze 
rewiry lęgowe. Najlepsze, bo wiedzą, że są dobre miejsca na gniazdo i jest wystar-
czająco pokarmu na wykarmienie wszystkich piskląt. Ten rewir jest zwykle otoczony 

gorszymi miejscówkami, 
gdzie trzeba więcej latać za 
pokarmem, czyli ci rodzice 
tym samym są podwójnie 
bardziej narażeni na poten-
cjalny atak drapieżnika. 
Rodzice z najlepszego rewi-
ru mają najwięcej pokarmu 
i wszystkie możliwe alarmy 
wskazujące na wspomniany 
atak nadlatującego drapież-
nika. 

 Ptaki, które rozpoczynają 
wędrówkę do naszego kraju 
nie wiedzą co czeka ich po 
drodze i czy będzie pogoda. 
Często zatrzymują je zała-
mania pogody już po starcie 
czy doskwierają już później 
po dotarciu na miejsce. Pta-
ki chwilowe załamania prze-
żyją, natomiast kiedy te trwa-
ją dłużej, wtedy warto po-
magać biedakom bo mogą 
ginąć. Pamiętam takie za-
łamanie pogody ze śniegiem 

na początku kwietnia, kiedy w środku wsi pod oknami domu po asfaltowej drodze – 
jedynym odśnieżonym kawałku ziemi ‒ chodziła ogłupiała kropiatka – gatunek naj-
gęstszych trzcin i szuwarów. Podsumowując: przylatujące falami ptaki mogą nam 
wskazywać kolejne etapy wiosny z uwagi na swój zegar biologiczny, ale nie prze-
strzegą nas przed załamaniem aury. 

…ja obserwuj ę i widz ę, że ptaków jest coraz mniej i … pada na mnie spojrze-
nie oczekuj ące potwierdzenia .  
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 To chyba najczęstsze pytanie, w którym przejawia się troska o dobrostan przy-
rody. Zachłanna ludzkość nie ma umiaru w zajmowaniu coraz nowych terenów 
w sposób gwałtownie zmieniający środowisko. Ministerstwo Ochrony Środowiska 
nawet przemianowało się na Ministerstwo Środowiska, a ustawa dotycząca wycinki 
drzew i jej widoczne skutki nie pozostawiają złudzeń. Czy rzeczywiście skutkiem 
tego ptaków może być coraz mniej? Znowu nie jest prosto odpowiedzieć na tak 
zadane pytanie. Nikt dokładnie nie zliczy i nie zna liczby ptaków świata czy Polski. 
Są tylko dosyć ogólne przypuszczenia i oszacowane trendy liczebności części ga-
tunków. Żeby zdawać sobie sprawę ze złożoności zjawiska nie wystarczy tylko ba-
dać ptaki w kraju. Ptaki lecą zimować w cieplejsze rejony, a na drodze czeka ich 
wiele zaskoczeń i niebezpieczeństw. W rejonie Morza Śródziemnego ptaki są inten-
sywnie odławiane w celach konsumpcyjnych i chociaż w krajach europejskich, dzię-
ki naciskom, ta tendencja spada, to w północnej Afryce odławianie przybiera na sile. 
Ptaki złapać łatwo bo zmęczone lotem przez morze nie zachowują zwykłej czujno-
ści. Niekiedy są one przedmiotem „sportowych wyczynów” – jeden włoski myśliwy 
chwalił się, że pobił osobliwy rekord zestrzeliwując jednego dnia około 700 trzmielo-
jadów – pięknych, dużych ptaków drapieżnych. To 1/6 polskiej populacja tego ga-
tunku! Czy go nie stać na porcelanowe rzutki?  

 

 

 

 

 

W budce, w towarzystwie kwitn ącej 
gruszy, ju ż jest nowe życie 

 Fot. Manfred Uglorz  

 Podobne wyczyny nie stanowią jednak największego zagrożenia. Ono kryje się 
w rozwoju Afryki. Bogate kraje kupują owoce lub same zakładają plantacje anana-
sów, orzeszków, itd. Do tego potrzebne są plantacje, zmiany upraw, dużo wody do 
ich nawadniania. Koszt tego jest ogromny, gdyż tamtejsza tradycyjna wiejska go-
spodarka nie ma szans w konkurencji z dużymi firmami i przy tak ekstremalnie 
szybkiej zmianie środowiska ptaki mają coraz mniej miejsc zimowego żerowania.  

 Odpowiadając już konkretnie na pytanie – liczebność niektórych gatunków jest 
większa, niektórych mniejsza. Drozdy (kosy, śpiewaki) wykorzystują sadzone przez 
nas iglaki, zakładają w nich gniazda zanim pojawią się liście na drzewach, a strzy-
żone trawniki świetnie nadają się do żerowania. Populacja kosa gwałtownie rośnie 
w naszej okolicy, która jest taką mieszanką dzielnic willowych z tradycyjnymi go-
spodarstwami wiejskimi.  Z wróblem już jest różnie. Kiedyś ten gatunek związany 
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był z ziarnami wysypywanymi kurom czy owsem dla koni (kupa końska jakby nie 
patrzeć była bogatym źródłem pokarmu). Teraz raczej wróbel to jeszcze tradycyjnie 
ptak wiejski, ale już także ptak śmietników i okolic McDonaldów (i podobnych śmie-
ciowych źródeł), do których również nasze koty mają dobrze wydeptane ścieżki. 
Bociany z kolei przestały mieć problem z gniazdami – w naszej okolicy na 1 bocia-
na czekają 3 gniazda. Problem z tym, że oprócz domu muszą gdzieś jeść, szcze-
gólnie w czasie karmienia piskląt. Pojawiająca się wiosną para najpierw sprawdza 
dostępność pokarmu w okolicy gniazda i dopiero potem zakłada lęg. Znikają pod 
zabudowę, są zaorywane, czy zarastane podmokłe łąki ze ślimakami, owadami 
które stanowiły podstawę pokarmu bociana. Nie tylko tego – z naszych okolic wy-
niósł się rycyk, wynoszą się inne ptaki wodno-błotne, jak krwawodziób czy bekas 
kszyk.  

 Chodząc po większych dolinach w naszych górach cieszę się widząc krowę. 
Komu się jeszcze chce wypasać jedną czy dwie. Owce i kozy to relikt lub folklor. 
Położone na zboczach pola i łąki zarastają na razie jeżyną pomieszaną z topolami 
i osikami. Świetnie w takim środowisku czuje się gąsiorek czy cierniówka, ale nie-
długo ta radość będzie trwać, gdyż topole, osiki i brzozy wyrosną wyżej i jeżyna 
zaniknie, a wraz z nią środowisko tych gatunków. Najpierw zauważymy gwałtowny 
wzrost ich liczebności, a potem dramatyczny spadek. Środowisko jak widać zmienia 
się szybko. Są gatunki – jak kos, którym zmiany sprzyjają i te rosną w liczbę, a są 
i takie, którym zmniejszają się miejsca lęgów czy przestrzeń żerowania i takie wyco-
fują się z naszego kraju lub zanikają. Niestety tych ostatnich i w dodatku cennych 
pod kątem bioróżnorodności jest znacznie więcej. 

Znalazłem małe piskl ę. Chcę uratowa ć. Co mam z nim zrobi ć? 

 
 Odpowiedź prosta – nie zabierać, zostawić w miejscu znalezienia. Pisklaki drob-
nych ptaków już na kilka dni przed pełną zdolnością do latania są pełne ochoty do 
opuszczenia gniazda, co także jest okolicznością sprzyjającą w przypadku ataku 
drapieżnika, kiedy potrafią nagle rozprysnąć się we wszystkich kierunkach. Mogą 
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także przypadkowo wyskoczyć z gniazda, jeszcze kiedy nie potrafią latać. Wtedy 
starają się wejść wysoko po gałązkach używając nóg. Ptaki dorosłe świetnie się 
z nimi komunikują i wiedzą, gdzie pisklaki przebywają i dokarmiają je cały czas. Tak 
jest w znakomitej liczbie przypadków. W takich przypadkach jedynie można piskla-
ka podnieść z ziemi i umieścić wysoko, poza zasięgiem kotów – w plątaninie drob-
nych gałązek. Zawsze tak robię i tylko sprawdzam po kilku, kilkunastu godzinach, 
czy pisklak jest karmiony, bo w przypadku ataku drapieżnika na gniazdo mógł prze-
cież także zginąć ptak dorosły. Wtedy trzeba zapewnić specjalistyczną dietę lub 
zawieźć do ośrodka prowadzonego przez miłośnika ptaków, który w tym się specja-
lizuje, np.: www.mysikrolik.pl 

Widziałem ptaka! … był mały, szary i robił „psi, ps i”. Po czym pada pytanie – 
co to był za ptak? 

 Dla nieuzbrojonego oka wszystkie ptaki są szare, a ich głosy bardziej lub mniej 
przypominają „psi”. Lista gatunków zaobserwowanych w Polsce zamyka się obec-
nie liczbą 451 gatunków, na Śląsku Cieszyńskim powinna przekroczyć znacznie 
300, natomiast w moim ogrodzie obserwowałem już prawie 120 gatunków. Z takie-
go bogactwa awifauny, która nas otacza trudno zatem przypasować któregoś 
z nich, kiedy jeszcze opis czasem zbyt skąpy. Jedną z pozytywnych cech wyróżnia-
jących ewangelików jest ciekawość świata i pęd do wiedzy. Zachęcam zatem zain-
teresowanych do bliższego przypatrzenia się tym małym szarym kulkom i do prób 
rozpoznania. W naszych czasach i o lornetkę nietrudno, a i książek wysyp. Także 
strony internetowe – polecam stronę najwybitniejszego obecnie znawcy i rysownika 
ptaków dr. Michała Skakuja: 

 http://ptaki.akcjalokalna.org/ptasia-akademia-2016/rozpoznawanie-ptakow-10-
kwietnia/ i dalej:  

http://www.fer.org.pl/imgekoprojekty/file/monikasz/VADEMECUM_2008.pdf 

 

Manfred Uglorz 

Barwniak czerwonobrzuchy ( Pelvicochromis 
pulcher ) 

Stanowisko systematyczne: piel ęgnicowate ( Cichlidae )  

Pochodzenie 
Barwniak czerwonobrzuchy pochodzi z Afryki środkowo-zachodniej, (Kongo, Ka-
merun i Benin). 

 Został opisany po raz pierwszy na początku XX wieku przez pracownika British 
Museum w Londynie, George’a Augusta Boulengera, pochodzącego z Brukseli. Od 
tego czasu barwniak stał się rybką popularną wśród akwarystów. Poleca się jej 
hodowlę nawet początkującym miłośnikom ryb akwariowych.  

 Łacińska nazwa w pełni opisuje barwniaka czerwonobrzuchego. Poszczególne 
słowa znaczą: „pelva” − brzuch „chromis” − kolor, zaś „pulcher” − piękny. 
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Zasiedlane stanowisko 
Żyje w wolno płynących wodach o żwirowato-piaszczystym i nieco mulistym podło-
żu, wyszukując w nim pożywienie. Preferuje wody, w których występują butwiejące 
pnie z licznymi dziuplami i kryjówkami, norkami w brzegach i z poskręcanymi kona-
rami, a więc lekko kwaśne. Jeśli tubylcy powrzucali do nich stłuczone, stare naczy-
nia, wówczas im nic nie brakuje do szczęścia. Para obiera sobie jakieś konkretne 
miejsce, którego energicznie strzeże i broni przed intruzami. Wody, w których żyją 
barwniaki czasem są lekko zasolone z powodu bliskości morza. Pamiętając o tym, 
należy do akwarium z barwniakami dodać niewielką ilość soli morskiej (2-3 małe 
łyżeczki na 10 l. wody).  

Charakterystyka ogólna 
Barwniak czerwonobrzuchy jest piękną, niezbyt dużą pielęgniczką afrykańską, 
o długości od 8 do 10 cm, jeśli jest to samiczka. Samczyk jest nieco większy, bo-
wiem mierzy od 10 do 14 cm. Wielkość barwniaków czerwonobrzuchych zależy od 
wielkości akwariów, w których są hodowane oraz od urozmaiconego pożywienia. 
Zwykle ciało jest brunatne z szerokim, ciemniejszym pasem wzdłuż boków i dużą 
purpurową plamą na brzuchu. Płetwa grzbietowa ma srebrnozłocisty, błyszczący 
pas, u samicy zanikający przed końcem płetwy Na końcu płetwy grzbietowej i płe-
twie ogonowej samca i samicy występują ciemne, jasnoobrzeżone plamy. Końce 
płetw są wyraźnie opalizujące. Samice są intensywniej ubarwione, co rzadko zda-
rza się w świecie ryb, samce zaś są większe i smuklejsze, i czasem nie posiadają 
ciemnych plam na płetwie ogonowej. Płetwa grzbietowa i ogonowa u samca jest 
nieco wydłużona.  

Znana jest wśród akwarystów odmiana albinotyczna.  

 Barwniaki czerwonobrzuche łączą się w pary monogamiczne i posiadają silnie 
rozwinięty instynkt rodzicielski.  
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Hodowla 
Barwniak czerwonobrzuchy może być hodowany w dużym akwarium wraz z innymi 
rybami, które pozostawia w spokoju. Jedynie w okresie godowym może przepędzać 
inne ryby z obranego przez siebie rewiru. Lepiej jednak hodować barwniaki czer-
wonobrzuche parami w przeznaczonych dla nich akwariach. Zazwyczaj autorzy 
opisujący barwniaki podają, że powinno się przeznaczyć dla nich akwaria o długo-
ści przynajmniej 80 cm. Osobiście przeznaczałem dla pary rozpłodowej akwarium 
stosunkowo płaskie, niezbyt szerokie, ale o długości przynajmniej 1 m. Z powodze-
niem przystępowały do tarła również wielokrotnie pary barwniaków w akwarium 
o długości zaledwie 60 cm.  

 
 Podłoże akwarium powinno być pokryte drobnym żwirkiem. Akwarium należy 
obsadzić nurzańcami (Vallisneria), zwartkami (Cryptocoryne) i żabienicami (Echi-
nodorus) w dwóch przeciwległych rogach. Nie należy obsadzać akwarium bardzo 
delikatnymi roślinami, bowiem mogą zostać zniszczone przez ryby.  Środek akwa-
rium należy pozostawić wolny. Do akwarium należy włożyć pusty orzech kokosowy 
z wydrążonym otworem lub odpowiednio dużą doniczką, odwróconą do góry dnem, 
w którym powinien być dostatecznie duży otwór, aby przezeń mogły swobodnie 
przepływać tarlaki. Warto także w akwarium umieścić odpowiednio spreparowany 
korzeń oraz dwie lub trzy szyszki olchy. Z tyłu akwarium do szyby przyklejamy tape-
tę, którą nabyć można w sklepie zoologicznym lub karton w kolorze zielonym.   

 Chociaż barwniaki czerwonobrzuche nie są zbyt wymagające, to jednak w akwa-
rium optymalna woda dla nich powinna mieć następujące parametry: odczyn pH 5-
7, twardość 7-12 °n, temperatura 23-25°C. Raz w tygodniu warto wymienić około 
1/5 wody. Uzupełniamy wodą o temperaturze przybliżonej do temperatury panującej 
w akwarium. Powinna być ona odstana (około 24 godziny), aby nie doszło do jakie-
gokolwiek szoku (termicznego i chemicznego). 
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Żywienie 
W warunkach hodowli akwaryjnej barwniaki czerwonobrzuche należy karmić po-
karmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Właściwie pobierają wszelki pokarm. Nie gar-
dzą rozwielitkami, rurecznikami oraz larwami wodzienia i czarnego komara.  

Niektórzy autorzy artykułów dotyczących hodowli barwniaków, przestrzegają przed 
karmieniem ich rurecznikami. Karmione rurecznikami rzekomo chorują. Moje barw-
niaki karmione rurecznikami nigdy nie zachorowały. Oczywiście, należy przestrze-
gać zasady, aby rureczniki nie pochodziły z zatrutych cieków wodnych, były przez 
pewien czas trzymane w płaskim naczyniu (kuweta), a woda w nim była często 
zmieniana. Należy podawane rureczniki posiekać. Podawanie długich rureczników 
może rzeczywiście prowadzić do choroby przewodu pokarmowego. 

 
Barwniaki czerwonobrzuche pobierają także pokarm suchy, w tym jajeczny, który 
sporządzamy sami. Całe jajko kurze dobrze mieszamy z suszonym mlekiem [moż-
na dodać nieco wysuszonych i dobrze roztartych glonów], następnie rozprowadza-
my na płytce szklanej i suszymy. Tak przygotowany pokarm po wysuszeniu kruszy-
my na drobne kawałki lub mielimy. 
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Rozmna żanie 
Najlepiej, aby barwniaki czewonobrzuche same dobrały się parę. Ale także sztucz-
nie zestawione pary dobrze się rozmnażają. 

 Aby para barwniaków przystąpiła do tarła, należy w akwarium tarliskowym pod-
nieść temperaturę wody o 2 do 40 C. Zdarza się, że bez tego zabiegu ryby przystą-
pią do tarła, ale wtedy okres inkubacji ikry i rozwoju narybku będzie trwał nieco 
dłużej, aniżeli w warunkach optymalnych dla tarła. Okres godowy trwa zazwyczaj 
kilka dni. Początkowo samica przejmuje inicjatywę, ale po pewnym czasie przejmu-
je ją samiec. Ryby składają ikrę w doniczce lub w orzechu kokosowym. Opiekę nad 
ikrą sprawuje głównie samica. Samiec wpływa do doniczki lub łupiny orzecha koko-
sowego wtedy, kiedy samica opuszcza ikrę, aby się pożywić. Młode rybki wylęgają 
się zazwyczaj po 3 dniach, a opuszczają gniazdo po 6-7 dniach. Opiekują się nimi 
zarówno samica, jak i samiec. Pływają blisko siebie w towarzystwie rodziców, ale 
przestraszone, np. przez gwałtowne ruchy hodowcy obecnego przy akwarium, zbi-
jają się w dość ciasny kłębek i upadają na dno akwarium. Szybko jednak zaczynają 
się uaktywniać. W pierwszych dniach życia rodzice wnoszą małe rybki w pyszcz-
kach na noc do gniazda. Także zgubione i rozproszone małe rybki nieustannie zbie-
rają i włączają do stada.  

 
 Narybek najpierw karmimy bardzo drobnym planktonem, młodymi solowcami 
(artemia), i węgorkami (nicieniami tzw. „mikro”), bardzo drobno posiekanymi rurecz-
nikami i kawałkami pokarmu jajecznego, przyczepionego do szyby. Rodzice napro-
wadzają swoje potomstwo na podany pokarm, a wtedy z łatwością można obser-
wować jak małe rybki skubią podany im pokarm. W miarę wzrostu podajemy im 
pokarm grubszy.  

 Narybek je bez przerwy, łapczywie rzucając się na każdy podany pokarm. Jeśli 
karmione są często, kilka razy na dobę, wtedy rosną dosłownie w oczach. Młode 
barwniaki mogą przebywać z rodzicami aż do czasu, w którym ich rodzice przygo-
towują się do kolejnego tarła. Należy wtedy je odłowić i przenieść do innego, więk-
szego zbiornika. Można też odłowić tarlaki do nowego, przeznaczonego dla nich 
zbiornika.  

 Szybko rosnące rybki po pewnym czasie tworzą między sobą pary.  

Zdjęcia tylko dla celów poglądowo-szkoleniowych:  

HTTP://MEETHEPET.COM/KRIBENSIS/ 
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� Propozycje wzorców 

Bojowa g ęś z Steinbach (Steinbecher Kampf-
gans) 

 

 

 

Pochodzenie 
Została wyhodowana w końcu XIX wieku w Niemczech, w Turyngii (Steinbach-
Hallenberg oraz Brotterode). Jest wynikiem krzyżówek miejscowych gęsi wiejskich 
z  gęsią garbonosą i być może także z  rosyjską gęsią bojową. W 1932 roku uznana 
jako rasa. 

Wrażenie ogólne 
To średniej wielkości, elegancka gęś, o wyprostowanej postawie, ufna i łatwa 
w hodowli, o bardzo atrakcyjnym rysunku i kolorze. Charakterystycznym znakiem 
jest czarne obrzeżenie dzioba.  Waga gąsiora od 5,5 do 6,5 kg, gęsi od 4,5 do 5,5 
kg. Jaja do wylęgu 130 g. Kolor skorupki biały. 

Cechy rasowo ści gąsiora 
Głowa podłużna, górna część głowy dobrze zaokrąglona, podgardle dobrze wykro-
jone.  

Dziób relatywnie krótki i pełny, w jednej linii z czołem, czarno obrzeżony, ciemna 
plama na szpicy dzioba.  

Oczy o żywym wyrazie, ciemnobrązowe, brwi wąskie, żółte. 

Szyja prosta, mocna, średniej długości, proporcjonalna do wielkości tułowia. 

Pierś szeroka i wypełniona, nieco wysunięta do przodu. 

Plecy średniej długości, lekko opadające, szerokie i pełne w ramionach.  
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Tułów mocny, elegancko noszony, średniej długości, szeroki, dobrze zaokrąglony, 
przednia nieco część podniesiona.  

Brzuch pełny i szeroki, dobrze rozwinięty, możliwie bez fałdy brzusznej, jednak 
u starych gęsi niewielki dopuszczony.  

Skrzydła mocno przylegające, nie krzyżujące się. 

Ogon krótki, w prostej linii z grzbietem. 

Uda mocne, mało widoczne.  

Skoki średniej długości, możliwie szeroko rozstawione, mocne, żółte, nieco czer-
wonawe.  

Upierzenie przylegające. 

Cechy rasowo ści gęsi 
Nieco mniejsza od gąsiora, o bardziej zwartym korpusie. Pojedynczy fałd brzuszny 

u starszej gęsi bardziej wyraźny. 

Odmiany barwne 
Niebieska 

Kolor podstawowy jasnoniebieski na całym upierzeniu, z wyjątkiem 

partii brzucha i okolic odbytu. Boki są białe, upierzenie u góry jest niebieskie, pióra 
z wąskim 

białym oblamowaniem. Ogon niebieski z białym oblamowaniem, czysty. 

Niebieskoszara  

Kolor niebieskoszary, rysunek jak u odmiany niebieskiej. 

Duże błędy 
Zbyt duża lub zbyt mała, nietypowe cechy gęsi wiejskiej, podwójny fałd na brzuchu. 

Wyraźne braki w wymaganym kolorze i rysunku, brak ciemnego obramowania dzio-
ba, brak ciemnej plamy na szpicy dzioba. 

Obrączka dla g ąsiora i g ęsi o średnicy 24 mm. 
 

  
http://svdeutschergaensezuechter.npage.de/gaenserassen/steinbacher-

kampfgaense.html  
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Z dawnych ksi ążek i czasopism 
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Z Hodowcy drobnego inwentarza, Wzorce gołębi ras polskich (6/1966, s. 23.24)  

 

Kącik filatelistyczny i filumenistyczny 
 
Poczta Turcji wprowadziła w 2007 roku do obiegu bloczek znaczków pocztowych 
przedstawiających zwierzęta gospodarskie: kozy, bydło, owce, kury, psy i królika, 
ale bez zwierząt jednokopytnych. 
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Fabryka Zapałek „Dolac" w Tvornicy (Bośnia i Hercegowina) wypuściła na rynek 
etykiety zapałczane przedstawiające gołębie rasowe. Górny rząd od lewej: kurak 
florencki, garłacz amsterdamski, karier, mewka blondyneta, garłacz angielski, peru-
karz, kurak srokaty, kurak maltański, olbrzym rzymski, baczkijski krótkodzioby, tur-
kot niemiecki i pawik. 
 

 
Walory filatelistyczne i filumenistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Mar-
chelskiego. 

 Opracował: Zdzisław Jakubanis. 
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� Czasopisma, biuletyny, ksi ążki… 

 

 
 
 

Manfred Uglorz 
 

Atlas ptaków ozdobnych 
 

Projekt i opracowanie graficzne:     
Adam Mąka /momoni.pl 

Projekt okładki: Paweł Panczakiewicz 
/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN 

 

Wydawnictwo SBM 

ISBN: 978-83-8059-321-3  

 Atlas ptaków ozdobnych składa się z dwóch części: wiadomości ogólnych i po-
rad praktycznych oraz opisu 80 gatunków. W pierwszej części zamieszczono pod-
stawowe informacje dotyczące hodowli, ale trzeba zaznaczyć, że nie wyczerpują 
one tematyki, z którą powinien zapoznać się przyszły hodowca. Jest to raczej we-
zwanie i zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy, która w przyszłości pozwoli 
hodowcy uniknąć zaskakujących sytuacji. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą wy-
boru ptaków do hodowli, klatek, witryn i wolier przeznaczonych do hodowli, żywie-
nia, pielęgnacji oraz chorób. 

 W drugiej części znajdują się opisy 81 gatunków. Trzeba zauważyć, że mają one 
raczej charakter encyklopedyczny, choć w każdym opisie znajduje się wystarczają-
ca porcja wiadomości o wymaganiach bytowych i rozmnażaniu, ubarwieniu oraz 
warunkach hodowli. Osiemdziesiąt jeden przedstawicieli ptasiego świata zostało 
podporządkowane pięciu rzędom: wróblowe (Passeriformes), papugowe (Psittaci-
formes), gołębiowe (Columbiformes), blaszkodziobe (Anseriformes) i grzebiące (Galli-
formes). Obok polskiej nazwy zawsze została zamieszczona nazwa łacińska, która 
gwarantuje lepszą identyfikację – np. zdarza się, że funkcjonują różne polskie na-
zwy. Polskie i łacińskie nazwy taksonów podano według polskiego nazewnictwa 
ptaków świata (www.mto-kr.pl/dmdocuments/polskienazewnictwoptakowswiata.pdf, 
www.eko.uj.edu.pl/listaptakow oraz www.avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region= 
PL&list=clements). 
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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 wy-
tycznymi 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.  
 

  

 


