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Artykuły
Gołębie i drób z Turyngii (c.d.)
Turyński barwnopierśny (EE 461)
Thüringer Brüster, Pigeon de Thuringe à poitrine colorée, Thuringian Breast

Pochodzenie

Bardzo dawno w literaturze poświęconej gołębiarstwu spotykamy się z doniesieniami
o istnieniu gołębi z barwnymi piersiami. Były to gołębie z jednej strony gładkogłowe,
lub czubate, z drugiej zaś z łapciami, lub gładkonogie. Z nich wyłoniły się współczesne
rasy gołębi barwnopierśnych.
Od 1935 roku wyraźnie rozróżniano między barwnopierśnymi turyńskimi a saksońskimi gołębiami z barwną piersią. Pierwsze były gładkonogie i czubate, drugie zaś
łapciaste i gładkogłowe. I tak jest do dziś.
Po II wojnie światowej pisano o czterech odmianach barwnopierśnych z Turyngii.
W 2000 roku do tej grupy doszedł barwnopierśny w kolorze niebieskopłowym.

Opis budowy
Turyński barwnopierśny to bardzo elegancki, stosunkowo silny, o wydłużonej postawie gołąb typu polnego. Szyję ma szeroką przy szerokiej i pełnej piersi, niezbyt
gwałtownie zwężającą się w kierunku głowy. Wzorzec określa ją jako średniej długości.
Nieco wydłużoną, dobrze wysklepioną i zaokrągloną, o dość wysokim czole głowę,
zdobi wysoko osadzony czubek, którego najwyżej położony punkt nie powinien zdecydowanie górować nad ciemieniem. Pióra z tylu czubka, jak również pióra na karku
powinny z obu stron stykać się i tworzyć tzw. grzebień. Oczy u turyńskich barwnopierśnych znajdują się w środku głowy i powinny być bezwzględnie ciemne. Hodowcom
udało się już uporać ze zjawiskiem pojawiania się czasem w niektórych populacjach
osobników o czerwonych, lub pomarańczowych oczach. Kolor wąskich brwi zależny
jest koloru upierzenia. Również kolor średniej długości dzioba zależy od barwy upierzenia głowy, szyi i piersi. U odmiany żółtej powinien być koloru od cielistego do jasno
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rogowego, zaś od ciemno rogowego do czarnego u gołębi niebieskopłowych i brązowych. Gołębie z czarną, lub niebieską piersią mają dziób czarny.
Woskówki u turyńskich barwnopierśnych są gładkie i biało przypudrowane.
Długie i szerokie w ramionach plecy sprawiają wrażenie, że w wypadku turyńskich
barwnopierśnych mamy do czynienia z gołębiami zdecydowanie silnymi i masywnymi.
Jest to jednak jedynie złudzenie. Tylko lekko opadające plecy przykrywają dobrze
zwarte i długie skrzydła. Dobrze rozwinięte upierzenie, mocno przylega do korpusu.
Ogon u turyńskich barwnopierśnych jest długi i zwarty, a nogi średniej długości
i nieupierzone. Kolor pazurków nie odgrywa przy ocenie żadnej roli.
Do dużych błędów w budowie zalicza się: za słaby korpus, za płaskie czoło,
wysokie nogi, pióra na nogach i ubogi czubek.

Kolory i rysunek
Turyńskie barwnopierśne występują w pięciu kolorach: brązowym, żółtym, czarnym,
niebieskim i niebieskopłowym. Wszystkie kolory powinny być nasycone i czyste. Brązowopierśne powinny mieć na piersiach metaliczny połysk. U gołębi niebieskich i niebieskopłowych kolor nie powinien być zbyt ciemny, przede wszystkim bez miedzianego
połysku na piersi. Gołębie czarne nie mogą mieć popielatego nalotu na piórach, chociaż pióra podszycia są nieco jaśniejsze.

Fot. Manfred Uglorz

U turyńskich barwnopierśnych kolorowa jest głowa, szyja i pierś. Linia między kolorową piersią a białym brzuchem musi być prosta i powinna się znajdować możliwie
nisko. Pozostałe upierzenie jest białe. U młodych gołębi brązowych oraz starszych
czarnych, niebieskich i niebieskopłowych dopuszcza się delikatne obrzeżenie na lotkach, sterówkach i piórach pokrywowych ogona. Takie obrzeżenia nie mogą występować u gołębi żółtych.
Do dużych błędów w rysunku i upierzeniu zalicza się: ubogie kolory, za ciemny
dziób u żółtych (szczególnie u gołębi młodych), nie sięgające do brzucha kolorowe
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pióra, za mocne i zbyt wyraźne obrzeżenie na lotkach, sterówkach i piórach pokrywowych ogona, widoczny nalot koloru pleśni oraz białe pióra na piersiach i głowie.

Uwagi dotyczące hodowli
Dawniej turyńskie barwnopierśne były gołębiami bardzo zwinnymi i szybko latającymi. Wolierowa hodowla powoli prowadzi do zatracenia tej pożądanej cechy. Są gołębiami łatwo oswajającymi się, płodnymi dobrze wychowującymi swoje młode. Wysokie
wymagania jakie stawia się im jako gołębiom barwnym, zmuszają ich hodowcę do
ostrej selekcji.

Obrączka numer 8 .

Turyński tarczowy (EE 459)
Thüringer Schildtaube, Bouclier de Thuringe, Thuringian Shield Pigeon

Na początku XX wieku, gdy w Niemczech intensywnie pracowano nad wzorcami ras,
hodowanych w poszczególnych częściach kraju, członkowie działających wówczas
związków i klubów ustalili, że gołębie tarczowe łapciaste będą należeć do saksońskiej
albo czeskiej grupy gołębi barwnych, zaś gołębie z koronką na głowie będą odtąd klasyfikowane w grupie południowoniemieckiej. Następnie gołębie tarczowe bez żadnych
ozdób na głowie i nogach, z głębokim połyskiem, zawdzięczające swoją aksamitną
barwę piórom tłuszczowym, zaliczono do grupy gołębi frankońskich. Charakterystyczną cechą tej rasy jest nie tyle budowa głowy, ile szeroka oraz mocno czerwona obwódka oka. Ze względu na nią frankońskie tarczowe bywały nazywane także gołębiami
ognistymi. Wreszcie pozostałe gołębie tarczowe, nie mające żadnych ozdób, zakwalifikowano do grupy barwnych gołębi z Turyngii, czyli turyńskich.
Szczyt popularności frankońskich tarczowych przypadł na lata 20-ste ubiegłego
stulecia. Jeszcze po drugiej wojnie światowej były bardzo rozpowszechnione wśród
niemieckich hodowców. Ceniono je zwłaszcza za niepowtarzalny połysk, który zawdzięczają piórom tłuszczowym, elegancką budowę szyi oraz oczy, pięknie uwydatnione czerwoną obwódką. Turyńskie tarczowe, w pierwszych dziesięcioleciach ubiegłego stulecia, nie były częstymi mieszkańcami gołębników. Uważano je wręcz za rasę
niepożądaną, pełną wad i braków, czyli coś w rodzaju „piątego koła u wozu”.
Turyńskie tarczowe doczekały się jednak swoich „pięciu minut”, które na dobrą
sprawę trwają do dziś, w latach sześćdziesiątych XX-tego wieku. Sporządzono wów6
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czas szczegółowy wzorzec rasy, w którym uwzględnione cechy, których nie posiadają
pozostałe rasy tarczowe. Przede wszystkim dopuszczono do hodowli gołębie z lekko
zaczerwienioną obwódką i piórami tłuszczowymi, co wprowadziło wreszcie tarczowe
gołębie z Turyngii w grono atrakcyjnych i pożądanych ras.

Fot. Manfred Uglorz

W początkowej fazie rozwoju rasy, pomiędzy hodowcami dochodziło jeszcze do
różnicy zdań na temat ilości białych lotek. Zastanawiali się nad tym, czy cecha jest
ważna, czy można ją zlekceważyć. Zwyciężyło wreszcie przekonanie, co stało się nie
bez wpływu hodowców frankońskich tarczowych, że lotek w skrzydle może być od 8 do
10, przy czym zaraz po II wojnie światowej dopuszczano od 7 do 10. Takie rozstrzygnięcie bardzo pomogło turyńskim tarczowym.

Opis budowy
Cechą, której w selekcji gołębi tarczowych z Turyngii nie wolno lekceważyć, jest
ogólna budowa ciała. Sylwetka musi być mocna i nie za długa, dotyczy to zwłaszcza
tarczy skrzydeł. Typowa dla omawianej rasy jest okrągła i pełna pierś, która dobrze
wygląda przy poziomej postawie ptaka. Prócz tego szyja ma być masywna i mocno
osadzona w korpusie, stopniowo zwężając się ku głowie. Szyja nie może być wąska,
czy cienka. Byłoby to bardzo nierasowe i upodabniało tarczowego z Turyngii do tarczowego frankońskiego.
Również w budowie głowy należy zwracać uwagę na dwie istotne cechy. Po pierwsze głowa musi być szeroka, a po drugie powinno być dobrze widoczne czoło. Ponieważ wielu hodowców odnawia swoje linie hodowlane i zwiększa paletę kolorów omawianej rasy, krzyżując turyńskie z południowoniemieckimi tarczowymi, w gołębnikach
pojawiają się sztuki o zbyt wysokim czole. Tę cechę, związaną z inną budową głowy
gołębi koroniastych, należy jednak eliminować. Podobnie gołębie z płaską głową nie
nadają się do dalszej hodowli. Głowa turyńskiego tarczowego ma być podłużna i zaokrąglona, i w żadnym wypadku nie może przypominać głowy np. frankońskiego tarczowego. Budowa głowy jest po prostu znakiem szczególnym omawianej rasy.
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Ciemne oczy powinny być umieszczone centralnie oraz powinny być otoczone
delikatnymi brwiami, które przy odmianach z intensywnym połyskiem, np. u czerwonych, muszą być czerwone, lecz pod żadnym wypadku ogniste, jak u frankońskich.
Z kolei u odmian pastelowych, czerwona brew jest cechą wyłącznie dopuszczaną, ale
nie pożądaną. Bez względu na kolor tarcz, obwódka oczu turyńskich tarczowych musi
być wąska. Dziób powinien być średniej długości, a na samym wierzchołku lekko zakrzywiony, zawsze w kolorze jasnej kości, przypudrowany. Woskówka nie powinna
zbyt rozwinięte.
Upierzenie turyńskich tarczowych powinno przylegać do ciała, a skrzydła mają
mocno przykrywać plecy. Lotki z kolei nie powinny sięgać końca ogona. Idealny ogon
nie jest zbyt długi i jest nieco szerszy u nasady. Pióra w ogonie muszą być zwarte,
a najlepiej gdy na siebie nachodzą. Ptaki z luźnymi ogonami należy z hodowli eliminować. Chociaż u odmian ubarwionych intensywnie pożądane są pióra tłuszczowe, jednak ich brak nie dyskwalifikuje pojedynczych osobników. Nogi powinny być średniej
długości i nie mogą być upierzone.

Kolory i rysunek
Jak wskazuje nazwa rasy, rozstrzygający jest rysunek tarczy, która ma być barwna.
Poza nią tylko pióra kciuka muszą być koniecznie tego samego koloru. Pozostałe upierzenie jest białe. Patrząc z boku, tarcza powinna być jak najbardziej okrągła. Im jest
dłuższa, tym gorsza. Górna część pleców, pomiędzy skrzydłami, powinna wyglądać jak
biały klin bądź serce. Kolorowe plecy są niedopuszczalne. Kolorowe pióra mogą też
występować z boku, pod skrzydłami. Dlatego, że są niewidoczne, nie dyskwalifikują
ptaka, chociaż lepiej jest, gdy ich tam nie ma. Barwne pióra na nogach są niedopuszczalne.
Turyńskie tarczowe są obecnie hodowane w 25 odmianach barwnych. Znane są
gołębie czarne, czerwone, żółte, niebieskie z czarnymi pasami lub bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów; czerwonopłowe, żółtopłowe, niebieskie
grochowe, niebieskopłowe grochowe, czerwonopłowe grochowe, żółtopłowe grochowe, niebieskie brązowo łuskowate, niebieskopłowe siarkowo łuskowate. Wreszcie biało
łuskowate i biało pasiaste w kolorach czarnym, czerwonym, żółtym, niebieskim i niebieskopłowym.
Na wystawach najrzadziej pokazywane są ptaki z białymi pasami i łuskami, obojętnie której barwy podstawowej ta uwaga dotyczy. Odkąd zdecydowano, że turyńskie
tarczowe mogą mieć pióra tłuszczowe, na popularności zyskały te odmiany, które dzięki piórom tłuszczowym mają pełniejszy i bardziej połyskujący kolor, zwłaszcza czerwone.
Jeszcze nie tak dawno najpopularniejszym kolorem, pojawiającym się na wystawach, była czerń. Jednak w ostatnich latach ptaki z czarnymi tarczami zaczęły ustępować odmianie czerwonej i żółtej. Bardzo popularna jest także odmiana niebieska bez
pasów, która przez długi czas była uznawana za najszlachetniejszą odmianę turyńskich tarczowych. Ptaki z niebieskimi tarczami nie mają piór tłuszczowych, stąd nie
błyszczą się, jak czerwone, ale kolor tych gołębi rzeczywiście robi wrażenie. Nie jest za
głęboki, jednak jednolity i wyraźnie niebieski. Samice są nieco ciemniejsze od samców,
co ułatwia ich identyfikację.
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Uwagi dotyczące hodowli
Turyńskie tarczowe są gołębiami, które nie bałaganią, a więc hodując je nie trzeba
dużo sprzątać. Przykładnie dbają o czystość gniazd, w których wychowują swoje młode. Poza tym są bardzo płodne. Bez większego problemu wyprowadzają w jednym
sezonie lęgowym 12 młodych. Stąd jest z czego wybierać na wystawy i do dalszej hodowli. W towarzystwie gołębi pocztowych okazują się niezłymi lotnikami, wykazując się
kondycją i fantazją w locie.
W grupie barwnych gołębi z Turyngii, pod względem popularności tarczowe zajmują
dziś drugie miejsce po czajkach, jednak zbliża się dzień, w którym staną się rasą najbardziej popularną.

Obrączkę numer 8.

Turyński z czółkiem (EE 460)
Thüringer Schnippe, Heurté de Thuringe, Thuringian Spot

Pochodzenie

Turyńskie z czółkiem są bardzo starą rasą, wyhodowaną w Turyngii (Niemcy). W przeszłości różnie były nazywane. Z chwilą powstania na początku XX wieku klubu hodowców turyńskich czajek, bocianów i z czółkiem, rasa została pokrojowo ustabilizowana.
Centrum hodowli turyńskich z czółkiem od dawna jest Sonnenberg i okolice.
Opis budowy
Turyński z czółkiem jest silnym, o wydłużonej postawie gołębiem typu polnego,
o prawie poziomej postawie. Pośród gołębi turyńskich z grupy V wyróżnia się wielkością. Ma podłużną, zaokrągloną i gładką głowę, ciemne oczy i wąskie, czerwone brwi.
Średniej długości dziób, tworzy z czołem kąt rozwarty. U czerwonych i żółtych jest
koloru cielistego. Górna część dzioba u czarnych i niebieskich jest czarna, u niebieskopłowych zaś jest koloru ciemno rogowego. Dolna część dzioba u wszystkich odmian musi być cielista. Woskówki u turyńskich z czółkiem są gładkie, biało przypudrowane.
Średniej długości szyja, u podstawy jest szeroka, ale wyraźnie zwęża się ona
w kierunku głowy. Również dobrze zaokrąglona pierś jest szeroka. Tym samym szerokie muszą być ramiona. Plecy u turyńskich z czółkiem są długie i tylko nieznacznie
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opadają w kierunku dobrze zwartego i długiego ogona. Plecy dobrze przykrywają długie i szerokie skrzydła, które nie sięgają końca ogona.
Turyńskie z czółkiem stoją na stosunkowo długich i nieupierzonych nogach. Kolor
pazurków nie odgrywa u nich roli. Upierzenie mają dobrze rozwinięte i przylegające.
Pióra tłuszczowe są dopuszczalne.
Do wad w budowie zalicz się za mały lub za wąski korpus, grubą, niedelikatną
głowę i za grube brwi, za grubą szyję, ubogie upierzenie pleców oraz pióra na nogach.

Kolory i rysunek
Rysunek turyńskich z czółkiem jest prosty. Kolorowy jest ogon z piórami pokrywowymi, klin oraz czółko. Pozostałe upierzenie jest białe. Wyraźna i prosta powinna być
granica na kuprze i przy odbycie między kolorowymi i białymi piórami. Czółko powinno
być osadzone na woskówkach i sięgać aż do linii łączącej środek oczu z ciemieniem.
Nie może ono bokami dotykać oczu.
Turyńskie z czółkiem występują w czterech kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym, żółtym, niebieskopłowym. Kolor czarny, czerwony i żółty musi być czysty i lśniący.
U niebieskich kolor musi być jasny i równomiernie rozłożony. Na ogonie występuje
u niebieskich czarny lub ciemny pas, ale końce sterówek zawsze powinny być niebieskie.

Fot. Manfred Uglorz

Do wad w rysunku i kolorze zalicz się matowe lub nieczyste kolory, sitowatość
w ogonie, białe pióra na pokrywie ogona lub w klinie, brwi o ciemnym nalocie, górną
część dzioba u czerwonych i żółtych z nalotem, zaś u czarnych i niebieskich niedostatecznie i niejednolicie ubarwiony, dolną część dzioba z ciemniejszym nalotem, za długie, za szerokie, za małe i krzywe lub za szeroko osadzone czółko.

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla nie sprawia większych trudności. Hodowca musi dbać o poprawny rysunek u swoich gołębi i aby jego gołębie z czółkiem były wystarczająco duże.

Obrączka numer 8.
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Turyński z białym śliniaczkiem (EE 455)
Thüringer Weißlatz, Pigeon à bavette blanche de Thuringe, Thuringian White
Bib

Pochodzenie

Hodowcy gołębi z Turyngii (Niemcy) wyhodowali trzy rasy, które w różnym stopniu
mają białe głowy. Najmniej bieli mają na głowie turyńskie łyski białoogoniaste. Nieco
więcej bieli mają turyńskie białogłowe, bowiem oprócz głowy mają niewielki śliniaczek pod dziobem. Właściwie mają one niepełny rysunek mnicha. Najwięcej bieli
mają turyńskie z białym śliniaczkiem. Mają one białą głowę i duży biały śliniaczek,
sięgający aż do piersi.

Fot. Manfred Uglorz

Białogłowe gołębie z śliniaczkiem pojawiły się w Turyngii już w połowie XIX wieku, głownie w północnej części Lasu Turyńskiego, w takich miejscowościach jak
Ruhla, Suhl, Zella, Sankt Blasius, Mehlis. Różnie były one w przeszłości nazywane.
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Na początku XX wieku nazywano je turyńskie białopierśne. Obecnie obowiązuje
nazwa: turyńskie z białym śliniaczkiem.

Opis budowy
Turyńskie z białym śliniaczkiem są gołębiami silnymi, typu polnego, z krótkimi łapciami z krótkimi łapciami lub gładkonogie. Mają wydłużoną głowę, lekko wysklepioną i ozdobioną koronką z rozetami. Dawniej część hodowców uważała, że turyńskie
z białym śliniaczkiem powinny mieć oczy ciemne, pozostali zaś, że powinny mieć
oczy czerwone. Ostatecznie ustalono, że mogą mieć ciemne i czerwone. Niezależnie
od koloru oczu, brwi powinny być wąskie i od koloru cielistego do czerwonego. Jak
większość gołębi barwnych z Turyngii, mają średniej długości dziób, obowiązkowo
koloru cielistego oraz słabo rozwinięte, biało przypudrowane woskówki. Plamisty
dziób jest dużą wadą.
Kształtna, średniej wielkości szyja wychodzi z szerokiej, dobrze zaokrąglonej
piersi i zwęża się w kierunku głowy. Dość długie plecy, szczególnie w ramionach,
lekko opadają i zwężają się w kierunku ogona. Również skrzyła powinny być długie, ale także szerokie, aby przykrywały plecy. Skrzydła nie mogą sięgać końca
ogona, który także musi być dość długi.
Turyńskie z białym śliniaczkiem stoją na niezbyt wysokich nogach. Występują
w dwóch odmianach., z łapciami i gładkonogie.
Do dużych wad w budowie i upierzeniu zalicza się: za słaby korpus, wąską
lub krzywą koronkę, nierówne lub brakujące rozety i za krótkie łapcie.

Kolory i rysunek
Turyńskie z białym śliniakiem mają rysunek zbliżony do turyńskich białogłowych,
a więc niepełny mnisi rysunek. Biała jest głowa, duży i szeroki śliniak oraz łapcie.
Obowiązkowo powinien być biały ogon z klinem i piórami pokrywowymi. Pozostałe
pióra wraz z koronką i piórami sępimi są kolorowe. Dozwolona jest nieco biała dolna część pleców oraz biel na brzuchu między nogami.
Występują w następującym kolorze: czerwonym, żółtym, niebieski z czarnymi
pasami lub bez pasów; niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów, czerwonopłowe, żółtopłowe, grochowe niebieskie, grochowe niebieskopłowe, grochowe
czerwonopłowe, grochowe żółtopłowe. Gołębie w kolorze czarnym, żółtym i czerwonym mają oczy ciemne.
Wszystkie kolory muszą być nasycone i czyste. Kolor czarny, czerwony, żółty
powinien być intensywnie połyskujący. Niebieskie i niebieskopłowe czysty kolor na
tarczach. Pasy powinny być wąskie, równoległe i przebiegające przez całą szerokość tarczy skrzydła.
Do wad w rysunku zalicza się: za mały i za wąski śliniaczek, za wysokie cięcie
między bielą ogona a kolorem na plecach, za dużo bieli na upierzeniu brzucha,
białe lub sitowate lotki, kolorowe łapcie, pokazujący się trzeci pas, lekko zaznaczone pasy u gołębi bez rysunku na tarczach oraz matowe lub nieczyste kolory.

Uwagi dotyczące hodowli
Turyńskie z białym śliniaczkiem są łatwe w hodowli. Dobrze się rozmnażają
i wychowują swoje młode. Trudność występuje w utrzymaniu właściwego rysunku.
Gołębie z małym i wąskim śliniakiem powinny być eliminowane z hodowli.
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Należy dbać o czystość w gołębniku. Brak czystości zdecydowanie odbija się na
jakości i bieli łapci.

Obrączka numer: z łapciami – 9, gładkonogie – 8

Nimfa (Nymphicus hollandicus)
Rząd: Psittaciformes (Papugowe))
Pochodzenie

Na rozległych terenach Australii żyje kilka gatunków papug, które po odkryciu Australii, na dobre zagościły w wielu domach w Europie i Ameryce. Pośród najbardziej
znanych i chętnie hodowanych australijskich papug, najbardziej popularne są papużki faliste, rozele i nimfy. Wpływ na to mają niewielkie ich rozmiary, bajecznie
kolorowe ubarwienie i stosunkowa łatwa ich hodowla. Wpływ na ich popularność
ma także ich zachowanie w hodowlach domowych. Łatwo się oswajają i oczywiście
przedstawicieli tych gatunków papug można nauczyć powtarzania niewielu słów
i gwizdania krótkich fragmentów popularnych melodii, co szczególnie cenione jest
wśród miłośników ptaków. Dlatego często stają się żywymi maskotkami ludzi, dla
których właśnie te walory są najważniejsze, bo przecież warto się pochwalić przed
znajomymi gadającą papugą.
Od wielu lat w sklepach zoologicznych stale w sprzedaży są nimfy, a nabyć je
można za niezbyt wysokie sumy. Dość szybko opuszczają więc one sklepowe klatki
i wędrują do domów, gdzie przeżywają kilkanaście lat i cieszą swym wyglądem
i zachowaniem domowników.

Zasięg występowania
Nimfy żyją na rozległych terenach Australii, jednak nie wszędzie. Prawie nie można
je spotkać w centralnej Australii oraz w pasie, wschodniego i południowego wybrzeża. Preferują otwarte tereny, a więc sawanny, obszary rzadko zalesione, jednak
porośnięte krzewami, dość suche, jednak z łatwym dostępem do wody. Można je
spotkać nie tylko na terenach płaskich, nizinnych, ale także górzystych. Tu jednak
prawie nie pokazują się na wysokości powyżej 500 m nad p.m.
Na terenach, na których występują nimfy, różnice między temperatur między
nocą a dniem, a także w ciągu australijskiego roku, są znaczne. Występują na nich
0
duże wahania temperatury, nawet do ponad 40 C. Mają więc wrodzoną odporność
na skoki temperatury, ale także inne niedogodności bytowe. Dobrze więc znoszą
ciepło, ale także niezbyt silny mróz. Cieszą się z kontaktu z wodą, ale mogą także
obejść się bez niej przez pewien okres.

Charakterystyka ogólna
Dlaczego nimfa jest nimfą, a więc dlaczego te australijskie papugi zostały nazwane
nimfami. Ich łacińska nazwa rodzajowa − Nymphicus − pochodzi od słowa ‘nimfa’.
W podaniach ludowych nimfami nazywano boginie, zamieszkująca lasy nad stawami, wabiące myśliwych swym pięknem i śpiewem. Nazwa gatunkowa zaś − hollandicus − wywodzi się od dawnej nazwy Australii – Nowa Holandia. Papugi nimfy
jednak nie śpiewają zbyt pięknie. Raczej ich głos jest skrzeczący, czasem nawet
13
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uprzykrzający życie właściciela tej papugi. Są jednak zwiewnej budowy, zawsze
przybierające dumną i wyzywającą postawę.
Nimfy są papugami towarzyskimi, żyją bowiem w Australii w dość dużych stadach. Tolerują też towarzystwo innych papug. Ale jeśli młoda papuga została odizolowana od innych papug i jest hodowana w klatce, wtedy może w przyszłości tolerować jedynie obecność swojego opiekuna. każdą inną osobę może oswojona nimfa nie tolerować obok siebie, a nawet dotkliwie szczypać swoim mocnym dziobem.

Opis budowy i upierzenia
Nimfy są niezbyt dużymi papugami. Ich całkowita długość wynosi od 28 do 31 cm,
z tego na ogon przyda od 15 do 17 cm. Ważą od 80 do 100 g. W hodowlach obserwuje się dość dużą rozbieżność w ich wielkości.
Nimfy o dzikim upierzeniu mają ciemne oczy, sinoniebieskie brwi, szary dziób
i skoki. Charakterystyczny jest u nich czub na głowie, podnoszony w stanie podniecenia, a utworzony z wąskich piór wyrastających na czole od prawie samej nasady
dzioba. Czub występuje zarówno u samców, jak i u samic. Nie różni się on u nich
wielkością. Piórka czubka u nimf dzikim ubarwieniu, są koloru szarego, ale mogą
być u nasady lub na końcach żółte.
W upierzeniu u dzikich nimf występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec jest
ciemnoszary, z nieco jaśniejszą piersią i piórami na brzuchu. Przednią część głowy
ma żółtą, z wyraźnie pomarańczową plamą na policzkach. Sterówki i lotki u samca
są ciemnoszare, zaś dolna część skrzydeł jest biała. Samica ma szare pióra na
głowie i brudnożółty, prążkowany ogon. Plama na policzkach jest bladopomarańczowa. Te dwie ostatnie cechy pomagają w odróżnieniu samicy od samca.
W ciągu długoletniej hodowli nimf poza ich ojczyzną, w klatkach i wolierach na terenie Europy i Ameryki, powstało wiele ciekawych mutacji, jak: białogłowa, bladogłowa,
perłowa, lutino, pastelowa srebrna, płowa, oliwkowa i inne. U odmian jasnych dziób
także jest jaśniejszy niż zwykle, oczy zaś u nich mogą być ciemno rubinowe.

http://www.arkive.org/cockatiel/nymphicus-hollandicus/image-G136337.html
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HODOWLA
Hodowla nimf jest łatwa. Nie mają dużych wymagań bytowych. Jednak nie oznacza
to, że można je hodować w ciemnych, małych klatkach i że można je karmić byle
czym. Owszem można je trzymać klatkach, ale jednak dostatecznie obszernych.
Dla jednej nimfy przeznaczyć można już klatkę o wymiarze 40 x 40 x 50 cm. Dla
jednej pary lepsza jest klatka o wymiarze 80 x 60 x 60 cm. Będzie się w niej dobrze
czuła, jeśli przednia jej ściana będzie zbudowana z siatki, o dość małych oczkach,
pozostałe zaś np. ze sklejki.

http://www.arkive.org/cockatiel/nymphicus-hollandicus/image-G136337.html
Najlepiej hodować nimfy w wolierze, tym bardziej, że można w niej trzymać kilka
par. W niej papugi czują znacznie lepiej, aniżeli w klatce. Mogą też być hodowane
w wolierze. Woliera powinna być obsadzona krzewami i wysokimi trawami. Nimfy
nie lubią jednak siadać na gałązkach gęsto ulistnionych. Wolą przesiadywać na
martwych konarach. Dlatego w wolierze powinny się znaleźć wiszące martwe, niezbyt grube konary, a także półeczki i przyczepione do tylnej ściany woliery wystające, gładkie patyczki. Lepsze są z drewna, aniżeli z plastiku.
Jeśli w wolierze znajdują się miejsca osłonięte od wiatru, lub skrzynki w których
mogą się schronić ptaki w mroźne dni, wówczas w zimie nie muszą być przenoszoo
ne do pomieszczeń o temperaturze powyżej 0 C. Nimfy są dość odporne na mróz,
ale nie lubią w zimie miejsc przewiewnych.
15
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Nimfy w swojej ojczyźnie żywią się głównie nasionami traw oraz nasionami
akacji. Dietę uzupełniają jagodami, pączkami kwiatów i nektarem. Potrafią dość
długo wytrzymać bez wody, którą czerpią z niedojrzałych nasion i jagód. W niewoli
należy je karmić prosem, kanarem, nasionami babki, jagodami, owocami, delikatnymi roślinami zielonymi (gwiazdnica, mniszek lekarski)i, kwiatami (koszyczki stokrotki), gotowanym jajkiem, biszkoptami.

Rozmnażanie
Dziko żyjące nimfy wykorzystują do gniazdowania głównie dziuple w drzewach,
Chcąc rozmnożyć nimfy w warunkach hodowlanych, należy im powiesić w wolierze
budki lęgowe, możliwie najwyżej, ale na różnych wysokościach, o wymiarze 20 x 20
x 36 cm, z otworem o około 8 cm średnicy. W wolierze powinno znajdować się więcej budek lęgowych, aniżeli par.
Nimfy są monogamiczne. Łatwo dobierają się w pary. Jeśli jedna z papużek
zginie, wtedy druga znajduje sobie partnera. Osamotnionej papużce lepiej jest jednak dać nowego partnera lub partnerkę w klatce, a po pewnym czasie złączone
z sobą parę wpuścić do woliery.
Okres lęgowy w Australii przypada we wrześniu i październiku. W naszej szerokości
geograficznej gniazdują wiosną i latem, czasem już na przedwiośniu. Samica składa od
4 do 7 białych jaj, które wysiaduje na zmianę z samcem przez od 17 do 23 dni. W czasie inkubacji samica, po zastąpieniu jej przez samca, wychodzi z budki i sama pobiera
pokarm. Dlatego w wolierze powinien być stale dostępny pokarm, nigdy bowiem nie
wiemy, kiedy samica zejdzie z jaj. Pisklęta usamodzielniają się po 4 tygodniach, a po 15
miesiącach są zdolne do rozrodu. W okresie karmienia młodych, pokarm powinien być
urozmaicony, z dodatkiem posiekanego gotowanego jajka kurzego.
Młode nimfy przypominają ubarwienie samicy.

Fot. Manfred Uglorz

Obrączka o Ø 4 mm.
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Małgorzata Zduńczyk

Gęsi tulskie bojowe (krótkodziobe)
Тульские бойцовые короткоклювые гуси - Tulaer Kampfgänse - Russian Tula Goose
Pochodzenie: stara rosyjska rasa gęsi. Hodowana w czystości, bez udziału
innych ras. Przez wieki używana do walk – gęsi bojowe.
Ogólne wrażenie: mocna, dobrze zbudowana, średniej wielkości, o szerokim
i zwartym tułowiu; bardzo krótki dziób i potężne, zaokrąglone łapy; żywotna i odporna.

Cechy rasowości gąsiora:
Tułów: dobrze rozwinięty, zwarty, szeroki, dobrze wypełniony w klatce piersiowej
i ramionach.
Szyja: bardzo mocna u nasady, stosunkowo krótka, silna, z lekkim wygięciem
w górnej części.
Grzbiet: szeroki, prosty, zwężający się w kierunku ogona.
Skrzydła: duże; o silnych ramionach (dobrze rozwinięte mięśnie ramion). Lotki
drugiego rzędu w okolicy stawu łokciowego wystają na zewnątrz, złożone na lotkach pierwszego rzędu, ustawione pod kątem 45° do linii grzbietu (cecha kwestionowana przez EE – Europejski Związek Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików i Kawii).
Ogon: krótki i szeroki, w kształcie klina, będący przedłużeniem linii grzbietu.
Pierś: szeroka, pełna i zaokrąglona.
Brzuch: podkasany, dlatego gęsi te wydają się smuklejsze i bardziej eleganckie od
innych ras.
Głowa: krótka, prawie okrągła, z szerokim, stromym czołem i szeroką potylicą,
z dobrze rozwiniętymi, silnymi mięśniami policzków.
Oczy: duże, owalne, średnio zagłębione, ciemnej barwy, z żółtą obwódką.
Dziób: bardzo krótki, bardzo masywny u podstawy. Górna linia dzioba jest przedłużeniem linii kości czołowej. Osobliwość dzioba tkwi w jego pobrużdżeniu (bruzdach)
i barwie. Dziób powinien być w kolorze żółto-pergaminowym. Koniec dzioba - kości
słoniowej.
Podudzia: mocne, muskularne.
Skoki: średniej długości, szeroko rozstawione; łapy okrągłe, duże. Barwa skoków
(śródstopia i łap) pomarańczowożółta, z mniej lub bardziej ciemny nalotem; pazury
czarne.
Upierzenie: ściśle przylegające.
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Cech rasowości gęsi (samicy): odpowiadają cechom rasowości gąsiora,
z wyjątkiem cech warunkowanych przez płeć. U gęsi, zwłaszcza z wiekiem, pojawia
się podwójna szeroka fałda brzuszna - fałda tłuszczu na brzuchu.
Odmiany barwne:
Gliniasta: jasnobrązowa głowa, szyja, pierś; brzuch biały; ramiona, grzbiet, skrzydła
i upierzenie podudzi w brązowawym odcieniu, mogą wydawać się jaśniejsze lub
ciemniejsze, ale bez plam. Każde pióro z jasnym brzegiem (lamówka). Górna część
ogona barwna.
Duże wady: pas na szyi (wzdłuż szyi); grube obrzeżenie piór (jasny brzeg), białe
lotki.
Szara:
Ubarwienie upierzenia, jak dzikich szarych gęsi, wysycone (soczysta barwa) jak to
tylko możliwe, opalizujące czarnym lub niebieskim odcieniem, z cienkim białym
brzegiem. Ogon jest szary z białym brzegiem. Podbrzusze i podogonie - białe.
Młody ptak jest jaśniejszy niż stary i ma brązowawo-szary odcień.
Dopuszczalne wady: mały sakiewka (łatok) pod dziobem lub nieduża fałda brzuszna (fałda tłuszczu na brzuchu – kil) u ptaków w pierwszym roku życia, pomarańczowo-czerwony dziób.
Niedopuszczalne wady: czerwone powieki, czerwony kolor oczu, garbaty grzbiet,
„anielskie skrzydło”, rozwinięta podwójna fałda na brzuchu gąsiora; rozwinięty sakiewka (łałok) pod dziobem, sterczący do góry ogon.
Masa ciała: gąsior 5,5 kg i więcej, gęś 4,5 kg i więcej.
Średnia masa jaja: 150 g.
Barwa skorupy jaja: biała.
Rozmiar obrączki: 27 mm (dla obu płci).
Na podstawie:
Wzorca zatwierdzonego 27 października 2003 r. przez Łotewskie Zrzeszenie Hodowców Drobiu i Małych Zwierząt1, Rosyjskie Zrzeszenie Miłośników Drobiu
w Petersburgu2, Rosyjskie Międzyregionalne Zrzeszenie Miłośników Drobiu i Małych Zwierząt3.
1/.Латышские общество птицеводов и мелких животноводов
2/.Русские общество любителей птицеводства в Санкт-Петербурге
3/.Российские Межрегиональные общество любителей птицеводства и мелкого
животноводства
Nawiasy w kolorze zielonym – przypis tłumacza.
Źródło : http://www.komovdvor.spb.ru/gusi/stand.html

Gęsi tulskie - jedna z najstarszych rosyjskich krajowych ras gęsi. Gdzie i jak
doszło do powstania rasy, nie zostało wyjaśnione. Dlaczego te gęsi nazywane są
tulskimi? Prawdopodobnie dlatego, że w Tule, w pewnym okresie czasu, była to
bardzo rozpowszechniona rasa i mieszkali tam najbogatsi i najsłynniejsi miłośnicy
walk gęsi.
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Głównym celem hodowli, jak w przeszłości, tak i teraz, jest oczywiście używanie
ich głównie do sportu, czyli do walk gęsi. Ma również na celu zachowanie rodzimej
rasy, jej odporności i oryginalnego wyglądu. Przez wieki, dobierano wojownicze
gąsiory i w rezultacie ukształtowano typ bojowych gęsi tulskich, który charakteryzuje się zwartym tułowiem, dobrym umięśnieniem, silną konstytucją (mocna budowa
ciała w połączeniu z żywym temperamentem). Gęsi tulskie są dosyć wyrównane –
w jednym typie, bardzo żywotne i wytrzymałe. Skrzydła mają bardzo duże z dobrze
rozwiniętymi mięśniami. Upierzenie najczęściej barwy szarej, ale też gliniastej i białej. Gęsi tulskie gliniastej barwy nazywane są również kałuskimi gęsiami bojowymi
(Калужские бойцовые гуси – kałuskie gęsi bojowe, gęsi bojowe z Kaługi). Pokrojem (z wyglądu) gęsi tulskie przypominają dzikie gęsi.

Według kształtu dzioba wyróżnia się trzy typy gęsi tulskich:
Pierwszy typ - Ложеносый Тульский гусь – wklęsłonose gęsi tulskie górna linia dzioba, idąca od czoła, jest lekko wklęsła (jak u kaczki).
Drugi typ - Прямоносый Тульский гусь – prostonose gęsi tulskie - ma
prosty dziób (górna linia dzioba jest idealnie prosta).
I trzeci typ - Крутоносый Тульский гусь – stromonose gęsi tulskie - górna linia dzioba jest wypukła, (linia głowy i dzioba to jedna ciągła linia).
Użytkowość (zdolność do wytwarzania określonych produktów) gęsi tulskich
jest na niskim poziomie. Gęś tulska nie jest duża. Średnia masa ciała dorosłych
gąsiorów wynosi 5-6,5 kg, maksymalna masa ciała - do 8 - 9 kg, u samic masa
ciała odpowiednio - ok. 5,2-5,5 kg, maksymalnie ‒ 7 kg. Nieśność gęsi tulskich
osiąga - 25 jaj (zazwyczaj 9 – 11 jaj). Gęsi te są dobrymi nasiadkami. W wieku 9
tygodni młode gęsi tulskie osiągają masę ciała ‒ 3,9 kg. Gęsi tulskie nie są wyma-
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gające, co do warunków utrzymania i żywienia. Najlepiej się czują i dobrze rosną na
pastwiskach i podmokłych łąkach. Dobrze znoszą niskie temperatury.
Mięso gęsi tulskich jest zwarte, ale drobnowłókniste i soczyste, dlatego przy
dobrym karmieniu tłuszcz tych gęsi odkłada się równomiernie pomiędzy mięśniami,
a nie gromadzi w niektórych miejscach. Tulska gęś bojowa nie należy do ras wcześnie dojrzewających i osiąga pełny rozwój nie wcześniej niż w wieku dwóch lat.
Przed osiągnięciem tego wieku, nie zaleca się używania gęsi tulskich w hodowli.
Za to przez długi czas pozostają dobrymi reproduktorami. Jest to również zbyt
wcześnie, by gąsior bojowy osiągnął pełny rozwój umiejętności walki. Dwuletni gąsior tulski, pod tym względem nie jest jeszcze uważany za dojrzałego i nie może
współzawodniczyć ze starszymi gąsiorami. Cztero- lub sześcioletnie gąsiory tulskie
uważane są przez miłośników za najbardziej obiecujące.
„Walki gęsi - stara rosyjska zabawa ludowa, zachowana do naszych czasów.
Walki gąsiorów tulskich, w obecności ich partnerek ‒ gęsi tulskich (samic), regularnie przeprowadzano i przeprowadza się do dzisiaj pod Niżnym Nowogrodem
(Ни́жний Но́вгород) - w Pawłowie nad Oką (Па́влово-на-Оке́ ‒ Pawłowo nad Oką)
i jego okolicach. Tutaj, do ojczyzny innej nie mniej znanej rasy gęsi bojowych,
arzamackiej gęsi bojowej, każdej wiosny zjeżdżają się znawcy i miłośnicy takich
walk z wielu regionów Rosji Środkowej. Przywożą ze sobą swoich najlepszych wychowanków i ich gęsie partnerki. Walki gęsi tulskich - to hazardowy, a jednocześnie
nieokrutny i bezkrwawy sport. Przecież gęsi tulskie powinny bić się tylko skrzydłami,
a stosowanie łap i dzioba (zwróćcie uwagę, jakie są potężne) jest uważane za niedozwolone, za które uczestników walki, na ogół, dyskwalifikuje się i nie dopuszcza
do udziału w kolejnych rundach zawodów. Walka trwa do ucieczki jednego
z uczestników z pola bitwy ...”

Tulskie krótkodziobe gęsi bojowe (Czasopismo „Drobiarstwo” 1895)
Тульские Бойцовые короткоклювые гуси - (Журнал Птицеводство 1895 год):
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„Do walki dopuszcza się gąsiory tulskie razem z ich gęsiami lub jedną ulubioną.
Samice swoim krzykiem jakby podpuszczają i zachęcają przeciwników. Ciasno
trzymając pióra i dziób do ciała, wyciągając szyję, gęsi rzucają się na siebie i splatając szyjami, chwytają dziobem skrzydło przeciwnika (w zgięciu). Dobry wojownik,
gdy raz złapie skrzydło, rzadko je puści, aby przesunąć dziób w inne miejsce, na
tym samym skrzydle lub chwyci drugie. Uważany jest za kiepskiego wojownika gąsior, chwytający przeciwnika za głowę lub łapy. Przy tym gąsiory, od czasu do czasu, zadają sobie silne ciosy zgięciami wolnych skrzydeł. Starają się uderzać w miejsce, gdzie szyja łączy się z tułowiem. Ciosy te są niekiedy tak silne, że ptak po walce przez długi czas nie może przyjść do siebie. W większości walka kończy się
ucieczką jednego z przeciwników. Przy czym waleczność zawodników mierzona
jest sposobem i czasem trwania walki."
Źródło: http://www.vancats.ru/Gusi_tulskie_boycovye_gusi.htm
Tłumaczenie i opracowanie: Małgorzata Zduńczyk

Zdzisław Jakubanis

Fizjologia przewodu pokarmowego na przykładzie kury i gołębia, cd.
Do zbóż mniej znanych, ale uprawianych w Polsce należy gryka i proso.
Gryka jako zboże posiada ziarna pokryte grubą, twardą łuską, które zawierają
więcej włókna niż owies, dlatego są trudno strawne. Zawartość białka jest porównywalna z zawartością białka w pszenicy. Białko to zawiera aminokwasy siarkowe.
Po usunięciu twardej łuski z ziarna otrzymuje się kaszę gryczaną, która jest pokarmem lekkostrawnym stosowanym w mieszankach drobnoziarnistych dla gołębi
krótkodziobych. W żywieniu człowieka ma duże znaczenie jako produkt dietetyczny
zawierający łatwo przyswajalne żelazo (Fe). Ze względu na cenę ma ograniczone
zastosowanie w żywieniu ptaków.
Proso jako ziarno jest rzadko stosowane w żywieniu gołębi i drobiu ze względu na
wysoką cenę i małe areały uprawy. Jest łatwe w uprawie, ponieważ jest samopylne.
Ziarno podobnie jak gryka ma twardą łuskę. Po usunięciu łuski otrzymuje się kaszę
jaglaną, lekkostrawny pokarm przeznaczony dla ludzi chorych na celiakię, ponieważ
nie zawiera glutenu. Zawiera sporo witamin z grupy B, a także żelazo (Fe) i miedź
(Cu). Kasza może być podawana kurczętom, które ją chętnie jedzą. Ziarno prosa
jest składnikiem mieszanek drobnoziarnistych przeznaczonych dla gołębi krótkodziobych.
Inne ziarna.
Konopie. Konopie indyjskie (Cannabis indica) i konopie siewne (Cannabis sativa)
to nie są tożsame rośliny. Są to rośliny o różnych kodach genetycznych. Konopie
indyjskie (marihuana) rosną głównie w Indiach, Iranie i Afganistanie. Są rośliną wymagającą w uprawie. Konopie siewne (przemysłowe, włókniste) są mało wymagające w uprawie i są uprawiane w Afganistanie i Zakaukaziu. Ziarna konopi wchodzą
w skład niektórych mieszanek zbożowych dla gołębi pocztowych w ilości do 5%.
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Posiadanie nasion konopi w Polsce nie jest zabronione, natomiast posiadanie roślin
jest przestępstwem.

Kasza gryczana
Nasiona konopi siewnej posiadają ponad dwa razy więcej białka niż pszenica
o wartości biologicznej zbliżonej do białka zwierzęcego. Są cennym źródłem kwasów omega-3 i 6 oraz wit. E, żelaza (Fe), cynku (Zn), wapnia (Ca), fosforu (P) i magnezu (Mg). Nasiona konopi praktycznie nie zawierają substancji psychoaktywnych.
Według niektórych autorów sprzed 30 lat, nasiona konopi mogą pobudzać popęd
płciowy u samców gołębi, co nie zostało potwierdzone.
Kanar (mozga kanaryjska). Drobne ziarno stosowane do mieszanek dla małych
ptaszków śpiewających. W porównaniu z prosem zawiera więcej białka, tłuszczu
i składników mineralnych. Używane również do mieszanek dla gołębi krótkodziobych. Pochodzi wyłącznie z importu.
Sorgo. Cenne zboże bezglutenowe, pochodzące z Afryki. Wyglądem przypominające kukurydzę. W zależności od miejsca uprawy może mieć kolor: czerwony, żółty,
brązowy, purpurowy lub biały (dari). Jako ziarno nie ma nadzwyczajnych właściwości odżywczych dla ptaków, ale wchodzi w skład mieszanek dla gołębi i innych ptaków domowych. Zawiera kwas garbnikowy – taninę (obniża strawność białka) oraz
w większych ilościach aminokwas leucynę.
Kardi (słonecznik biały, krokosz). Nasiona podobne do słonecznika określane jako
biały słonecznik. Pokryte twardą łuską. Zawierają ok. 30% tłuszczu. Wchodzą
w skład mieszanek dla gołębi, papug i innych ptaków egzotycznych.
Nasiona roślin strączkowych (groch, peluszka, bobik). Białko nasion roślin
strączkowych jest bogate w aminokwasy: argininę i lizynę, których jest mało w zbożach, natomiast jest ubogie tak jak zboża, w aminokwasy siarkowe: metioninę
i cystynę. Wartość biologiczna ziarna roślin strączkowych jest niższa niż ziarna
zbóż ze względu na różną zawartość czynników antyodżywczych: taniny – bobik,
peluszka, czynniki antytrypsynowe – bobik, groch, peluszka oraz inne czynniki
ograniczające strawność białka.
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Nasiona roślin strączkowych są stosunkowo długo trawione i dlatego nie powinno się ich podawać gołębiom na krótko przed wysłaniem na lot. Można je namoczyć
w wodzie i nawet podkiełkować, bo są wtedy łatwiej trawione i uaktywniają pełny
skład witamin, a zmniejsza się ilość substancji antyodżywczych. Pewną ostrożność
należy zachować przy podawaniu gołębiom wyki, ponieważ niektóre odmiany wyki
przy niewłaściwym nawożeniu i składowaniu mogą zawierać znaczne ilości związków cyjanowodorowych, z których powstaje kwas pruski. Są to związki toksyczne
dla gołębi.
Nasiona roślin oleistych (rzepak, słonecznik, soja, siemię lniane). Dzięki dużej
zawartości kwasów tłuszczowych nienasyconych są źródłem energii dla organizmu
ptaka, a także materiałem budulcowym dla wytworów naskórka, dzięki zawartości
białka z aminokwasami siarkowymi (metionina i cystyna). W żywieniu ptaków mają
zastosowanie całe nasiona lub śruty poekstrakcyjne. Są to produkty po wyługowaniu oleju, które mają większą zawartość wartościowego białka, a także wystarczającą zawartość oleju oraz lepszą strawność w porównaniu do całego ziarna.
Rzepak i rzepik. Nasiona rzepaku są najważniejszym i najtańszym źródłem kwasów tłuszczowych i wartościowego białka w mieszankach paszowych dla gołębi.
Podobny skład i wartość odżywczą ma rzepik, który jest rzadko uprawiany. Rzepak
przeznaczony na paszę powinien być dobrze wysuszony, bo wtedy zawiera najmniej czynników antyodżywczych.
Obecnie są wyhodowane odmiany rzepaku praktycznie bez zawartości kwasu
erukowego tzw. trójzerowe „000”, a więc oleje z nich pozyskiwane są całkowicie
bezpieczne do spożycia dla ludzi. Jeszcze 40 i więcej lat temu, oleje rzepakowe
były praktycznie używane jako techniczne ze względu na zawartość kwasu erukowego, który jest szkodliwy na mięsień sercowy w wyniku spożywania przez ludzi.
Polscy naukowcy wyhodowali bezerukowe odmiany rzepaku. W mieszankach paszowych taki rzepak może być zawarty ilości 5-10%.
Zastosowanie rzepaku w żywieniu gołębi powinno być sezonowe, to jest w okresie pierzenia oraz przed i w sezonie lęgowym. Nawet rzepak niskoerukowy (chemicznie: kwas cis –13 –dekosenowy), zawiera czynniki antyodżywcze, takie jak:
glukozynolany (glikozydy siarkowe), fityniany – trwałe sole kwasu fitynowego, taniny
i inne związki fenolowe. Są to związki chemiczne utrudniające lub uniemożliwiające
trawienie głównie białek oraz przyswajanie makro i mikroelementów. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy rzepak i inne nasiona roślin oleistych mają więcej korzystnych właściwości, czy szkodliwych dla organizmu. W wyniku badań stwierdzono, że
ziarna roślin oleistych powinny być podawane do skarmiania wysuszone, a nie namoczone (napęczniałe) lub skiełkowane, bo wtedy zawierają więcej substancji
trujących, w przeciwieństwie do zbóż, które po skiełkowaniu mają większą wartość
odżywczą.
Słonecznik. Nasiona odmian jadalnych są niechętnie pobierane przez ptaki ze
względu na twardą i grubą łuskę, natomiast odmiany pastewne mają łuskę cieńszą,
delikatniejszą i wtedy ptaki po przyzwyczajeniu chętnie spożywają taki słonecznik.
Gołębie szczególnie chętnie jedzą nasiona odłuszczone, które zawierają lekkostrawne tłuszcze i białko. Białko słonecznika jest szczególnie cenne ze względu na
znaczną zawartość aminokwasu siarkowego – metioniny. Nasiona słonecznika,
podobnie jak rzepaku powinny być skarmiane sezonowo. W mieszankach paszowych powinien być w ilości 2-5%.
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Słonecznik odłuszczony
Len (siemię lniane). Nasiona lnu posiadają znaczne ilości wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych (kwas linolenowy), dobrze strawnego białka oraz pektyny,
które w przewodzie pokarmowym z udziałem wody tworzą substancje śluzowe,
powlekające błonę śluzową przewodu pokarmowego. Ma to znaczenie ochronne
przy nieżytach jelit, ale jednocześnie ogranicza procesy trawienia i wchłaniania.
Siemię lniane ma lekkie działanie przeczyszczające. W nasionach niedojrzałych lub
skiełkowanych powstaje glikozyd linamaryna, z którego może powstawać trujący
kwas pruski. Nasiona lnu zawierają też substancję linatyna, która jest antywitaminą
wit.B6. Jednocześnie nasiona są bogate w wit. B2.

Kwitnący len i siemię lniane
Dodatek lnu w okresie pierzenia gołębi powoduje tworzenie błyszczących piór.
Soja. Nasiona soi i śruta sojowa nie powinny być podawane młodym ptakom bez
obróbki termicznej, ponieważ zawierają znaczne ilości czynników antytrypsynowych, które
unieczynniają trypsynę – enzym trzustkowy trawiący białko. Pasza
taka powinna być poddana tostowaniu (ogrzewanie przy udziale pary wodnej) dzięki
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czemu czynniki te są unieczynniane. Śruta sojowa poekstrakcyjna po obróbce termicznej może być dodawana do mieszanek zbożowych dla gołębi ze względu na
znaczne ilości tłuszczu i strawnego białka, ale białko jest mało wartościowe ze
względu na brak aminokwasu siarkowego – metioniny.
Z przedstawionego, skrótowego opisu ziaren zbóż i innych roślin wynika, że nie
ma idealnego zboża do żywienia gołębi, bo zboża, czy pasze stosowane do żywienia drobiu to jest inne zagadnienie. Wydaje się, że krajowe zboża i ziarna innych
roślin są wystarczająco dobre do zapewnienia prawidłowego żywienia gołębi
w rozrodzie, do lotów, jak i gołębi rasowych. Firmy produkujące mieszanki paszowe
dla gołębi, szczególnie pocztowych, prześcigają się w „produkcji” jak najbardziej
kolorowych katalogów karm dla gołębi. Mieszanek jest mnóstwo, ale nie ma takich
kilku składnikowych, są przeważnie kilku nasto- składnikowe lub więcej. Znalazłem
jedną mieszankę składającą się z 25 składników zbóżowych. Czy można taką stworzyć? Chyba można skoro jest. A w niej jest: kukurydza żółta i czerwona, a także
kukurydza popcorn, sorgo czerwone i dari (sorgo białe), groch żółty i zielony, wyka
czarna i brązowa, proso złote i czerwone, słonecznik czarny, prążkowany i łuszczony, krokosz (słonecznik biały), ryż i ryż paddy, gryka ekologiczna! (coś nowego), ale
jest i soja tostowana (pozbawiona substancji antyodżywczych), a także obłuskany
owies i jęczmień. Czy te podwójnie i potrójnie kolorowe zboża różnią się zasadniczo
w wartościach odżywczych? Mam wątpliwości, ale nie mam wątpliwości, że wpływają zachęcająco na wzrok potencjalnego klienta. Wartość pokarmowa nasion roślin pochodzących z importu jest niewspółmiernie mała w porównaniu do ich ceny,
ale są składnikami mieszanek paszowych, bo dzięki temu uatrakcyjniają te mieszanki.
Witaminy. Są związkami organicznymi odpowiedzialnymi m.in. za przebieg procesów fizjologicznych takich jak: wzrost, odporność, produkcyjność (nieśność u kur),
rozmnażanie. Większość z nich nie jest produkowana w organizmie, ale ze względu
na ich niezbędność w prawidłowo funkcjonującym organizmie, muszą być dostarczane w paszy.
Ziarna zbóż nie zapewniają pełnego pokrycia na potrzebne witaminy, dlatego
muszą być podane w innych paszach uzupełniających. Brak witaminy w paszy lub
zaburzenie jej wchłaniania prowadzi do awitaminozy, czyli wystąpienia u ptaka/
ptaków charakterystycznych objawów wskazujących na braki określonej witaminy
w organizmie. Przy częściowym lub czasowym niedoborze witaminy w paszy dochodzi do stanu hipowitaminozy, który objawia się niespecyficznymi objawami u ptaków. Nadmiar witamin w organiźmie również prowadzi do dysfunkcji organizmu,
który może być bardziej niebezpieczny niż niedobór witamin. Objawy niedoboru
witamin występują dopiero po dłuższym czasie podawania ptakom pasz z niedoborem witamin lub witaminy. Ptaki właściwie żywione dysponują rezerwami witamin
w organiźmie liczonymi na 5-7 dni.
Witaminy tradycyjnie dzielimy na witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, czyli wit.
A, D, E, K, oraz witaminy rozpuszczalne w wodzie, czyli kompleks witamin B i wit.
C. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach mogą się w organizmie kumulować (magazynować) przy nadmiarze w paszy, natomiast witaminy rozpuszczalne w wodzie
nie kumulują się w organiźmie, przy czym ich nadmiar ulega wydaleniu przeważnie
przez nerki.
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Witamina A (akseroftol). W naturalnych produktach występuje w formie estrów
kwasów tłuszczowych, natomiast w produktach roślinnych występuje w postaci
karotenoidów (prowitaminy wit. A.), które w jelitach ptaka przekształcają się w wit.
A. Wit. A i jej prowitaminy (B-karoten) w paszach ulegają szybko rozkładowi pod
wpływem światła (promienie UV), ciepła i wilgoci. Najwięcej witaminy A i karotenów
jest w tranie rybim, następnie w suszu liści lucerny, suszu lucerny i marchwi, a ze
zbóż na końcu jest jęczmień, który praktycznie nie ma wit.A.
Znajomość tych danych ma znaczenie przy zimowym żywieniu gołębi i na wiosnę przed lęgami. Witamina A jest najważniejszą witaminą, ponieważ ma decydujący wpływ na wzrost młodych organizmów, szczególnie ptaków zagniazdowników,
które od pierwszych godzin życia muszą otrzymywać pokarm zawierający wit. A lub
jej prowitaminy. Jest witaminą wpływającą na odporność poprzez stymulację namnażania komórek nabłonka błon śluzowych przewodu pokarmowego, układu oddechowego i moczowego. Wpływa na płodność samic i samców. Niedobory witaminy
A, to przede wszystkim zahamowanie wzrostu, karłowatość, słabe upierzenie, rachityczny szkielet, słaba nieśność i wylęgowość jaj. Krwiste plamy w jajach i zmiany
w oczach.
W okresie letnim najlepszym źródłem witaminy A są świeże zielonki podawane
na bieżąco ptakom.
W okresie zimowym susze z w/w zielonek, marchew surowa,a także kiszona
kapusta.
Jednostką miary witaminy A jest jednostka międzynarodowa (j.m.).
Witamina D (kalciferol). Jest drugą pod względem ważności witaminą po wit. A,
mającą wpływ na prawidłowy rozwój młodych organizmów tak ptaków jak i ssaków.
Jedna z prowitamin wit. D (cholekalciferol), może być prekursorem wit. D3, która
jest syntetyzowana w tkance skórnej ptaków i ssaków pod wpływem słońca (promieni UV), z tym, że zwierzęta muszą być poddane bezpośredniemu działaniu
słońca (nie przez szybę).
W przypadku braku możliwości przebywania ptaków na słońcu, wit. D musi być
podawana w paszy. Naturalnym źródłem wit. D jest tran rybi i jaja oraz zielonki
w okresie letnim. Rolą wit. D w młodym organizmie jest stymulacja wchłaniania
wapnia (Ca), regulacja gospodarki wapniowo-fosforanowej oraz wpływ na prawidłową budowę szkieletu. Niedobory wit.D powodują zmiany krzywicze ze wszystkimi następstwami: wadliwej postawy, figury i poruszania się. U dorosłych ptaków,
szczególnie samic, występuje osłabienie nieśności, cienkie, kruche lub miękkie
skorupy jaj, oraz trudności w poruszaniu.
Jednostką miary witaminy D jest jednostka międzynarodowa (j.m.).
Witamina E (tokoferol). Jest określana jako witamina płodnościowa, ale jest też
niezbędna do innych funkcji fizjologicznych w organizmie. Ma działanie przeciwutleniające, dzięki czemu chroni przed utlenieniem wit. A , karoteny, wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Jako przeciwutleniacz chroni błony komórkowe przed działaniem wolnych rodników, które uszkadzają ciągłość komórek błon śluzowych, a tym
samym ułatwiają inwazję mikroflory patologicznej. Bierze udział w produkcji hemoglobiny, a tym samym erytrocytów (czerwonych ciałek krwi), podnosi odporność
u kur poprzez zwiększenie liczby limfocytów i makrofagów. Wzmacnia ściany naczyń krwionośnych. Wpływa na sprawność fizjologiczną mięśni i gojenie ran.
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Preparaty żelaza dezaktywują wit. E i dlatego nie należy podawać gołębiom
jednocześnie obu tych związków. Niedobory wit. E skutkują gorszą wylęgowością
jaj, zarodki obumierają w pierwszych dniach inkubacji z powodu pękania naczyń
krwionośnych. U kurcząt występuje skaza krwotoczna praktycznie we wszystkich
narządach, trudności w poruszaniu i przyjmowaniu właściwej postawy. W przeciwieństwie do innych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, nadmiar wit. E w organizmie jest usuwany z kałomoczem.
Witamina A i E są magazynowane w wątrobie.
Naturalnym źródłem wit. E jest tran, a także zielone części roślin i kiełki zbożowe. Ze zbóż wit. E znajduje się w ziarnie owsa.
Jednostką miary wit. E jest 1 miligram (1 mg.)
Witamina K (filochinon). Potocznie jest zwana witaminą przeciwkrwotoczną, ponieważ pobudza wytwarzanie w wątrobie protrombiny niezbędnej do krzepnięcia
krwi. Jej niedobór powoduje liczne wybroczyny w mięśniach, pod skórą i narządach
miąższowych co prowadzi do anemizacji organizmu. Każde uszkodzenie naczynia
krwionośnego prowadzi do ubytków krwi. Zarodki w jajach zamierają w końcowym
etapie inkubacji. Naturalnym źródłem witaminy K są zielone części roślin, a także
nasiona roślin strączkowych. U drobiu może być syntetyzowana przez mikroflorę
w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego. Podawanie antybiotyków i sulfonamidów może zakłócać wchłanianie tej witaminy z przewodu pokarmowego.
Jednostką miary wit. K jest 1 miligram (1 mg.)
Witaminy B. Mianem tym określa się grupę witamin (związków chemicznych) rozpuszczalnych w wodzie, występujących łącznie w pokarmach, oznakowanych literą
i cyfrą np. B1 lub nazwą chemiczną np. kwas pantotenowy. W skład tej grupy
wchodzą witaminy ciepłolabilne np. wit. B1 lub ciepłostabilne np. wit. B2, wit. B6
i inne. Witaminy z grupy B uzupełniają się wzajemnie w organizmie i stanowią niezbędny czynnik wzrostu i rozwoju organizmów zwierząt i człowieka. Awitaminozy
występują rzadko, hypowitaminozy mogą być częściej przy zaniedbaniach żywieniowych, chociaż ptaki (drób) mają zdolności syntetyzowania niektórych witamin z
grupy B, dzięki obecności w końcowych odcinkach przewodu pokarmowego sprzyjającej mikroflory.
W skład grupy witamin B wchodzą następujące witaminy i związki chemiczne:
wit. B1 (tiamina, aneuryna), wit. B2 (ryboflawina), wit. B3 (niacyna, wit. PP, kwas
nikotynowy), wit. B5 (kwas pantotenowy), wit. B6 (pirydoksyna), biotyna (wit. H.),
kwas foliowy, wit. B12 (cyjanokobalamina),
Witamina B1(tiamina, aneuryna). Zapotrzebowanie na tę witaminę jest niewielkie,
mimo że ma pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu nerwowego i mięśnia
sercowego. Przy niedoborze tiaminy występują objawy ze strony układu nerwowego
w postaci niedowładów kończyn, odchylania głowy do tyłu i niezborności ruchów.
Tiamina wchodzi w skład enzymu karboksylazy odpowiedzialnego za trawienie
węglowodanów. Naturalnym źródłem tiaminy są ziarna zbóż i roślin strączkowych,
słonecznik i drożdże. W ziarnach występuje pod osłonką, i dlatego ziarna odłuszczone są pozbawione tej witaminy.
Jednostką miary tej witaminy są miligramy (1 mg.).
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Witamina B2 (ryboflawina). Witamina ta u ptaków jest syntetyzowana w jelitach
ślepych, z wyjątkiem tych, które jelit ślepych nie mają ( m.in. gołębie). Pełni ważną
rolę w przemianach tłuszczów i węglowodanów w organizmie. Jest odpowiedzialna
za prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego, błon śluzowych układu pokarmowego i oddechowego.
Współdziała z wit. A w prawidłowym funkcjonowaniu narządu wzroku.
Naturalnym źródłem wit. B2 są zielone rośliny, żółto jaja i drożdże. Przy niedoborze wit. B2 występują zaburzenia ze strony układu nerwowego i pokarmowego z upadkami włącznie.
Jednostką miary tej witaminy jest miligram (1 mg.).
Witamina B3 (niacyna, wit. PP, kwas nikotynowy). W organizmie witamina ta jest
syntetyzowana z aminokwasu tryptofan. Przy jej niedoborze występuje choroba
skóry – pelagra (zaczerwienie i chropowatość skóry). Bierze udział w syntezie
i rozkładzie aminokwasów, węglowodanów i kwasów tłuszczowych, oraz tworzeniu
erytrocytów i hormonów płciowych. Podawanie kukurydzy gołębiom zwiększa zapotrzebowanie na wit. PP , ponieważ kukurydza nie zawiera tryptofanu.
Witamina B5 (kwas pantotenowy). Jest w organizmie głównym składnikiem koenzymu A. Wspomaga budowę tkanek wewnętrznych, pracę układu nerwowego, syntezę hormonów steroidowych.
Kwas pantotenowy występuje powszechnie, stąd jego niedobory są obserwowane sporadycznie, głównie u młodego drobiu. Naturalnym źródłem kwasu pantotenowego są śruty poekstrakcyjne, drożdże i susze z zielonek.
Jednostką miary jest miligram (1 mg.).
Witamina B6 (pirydoksyna). Pirydoksyna odgrywa ważną rolę w organizmie w przemianach aminokwasów, węglowodanów i lipidów. Ma wpływ na układ krwionośny,
pracę serca i układ nerwowy. Bierze udział w wytwarzaniu przeciwciał, a tym samym wpływa pozytywnie na odporność organizmu. Niedobory pirydoksyny przejawiają się najczęściej ze strony układu nerwowego, w postaci drgawek, niedowładów, a także braku apatytu, osowiałości, anemii. Może wystąpić spadek nieśności
u kur, tak jak przy niedoborach innych witamin z grupy B.
W paszach występuje w dostatecznej ilości (warzywa, zboża).
Biotyna (witamina H). Bierze udział w procesach rozkładu węglowodanów i tworzenia glukozy. Wraz z wit. K bierze udział w tworzeniu protrombiny, czynnika odpowiedzialnego za krzepnięcie krwi. Niedobory biotyny powodują schorzenia układu
kostnego, zniekształcenia szkieletu i zmiany skórne, łamliwość piór, zmniejszoną
nieśność. Jest niezbędna dla młodego, rosnącego ptactwa. Najlepszym źródłem
biotyny są drożdże, a także zboża, nasiona roślin oleistych i strączkowych.
Kwas foliowy. Jedną z funkcji tej witaminy w organiźmie jest stymulacja układu
krwiotwórczego do produkcji hemoglobiny i erytrocytów (czerwone ciałka krwi) oraz
produkcji przeciwciał odpornościowych. Bierze udział w przemianach aminokwasów
i tłuszczów. Niedobory kwasu foliowego prowadzą do anemii, nieprawidłowości
jakości upierzenia, pióra stają się szorstkie i łamliwe. Zmniejsza się wylęgowość jaj,
ale nie zmniejsza się nieśność. Występuje zwiększona śmiertelność zarodków
przed wykluciem.
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Naturalnym źródłem kwasu foliowego są głównie liście warzyw (szpinak), ziarna
słonecznika, żółtko jaja, a ze zbóż pszenica.
Witamina B12 (cyjanokobalamina). Naturalnym źródłem tej witaminy są pasze pochodzenia zwierzęcego. Może być syntetyzowana w przewodzie pokarmowym drobiu przez mikroflorę, ale to tego potrzebny jest kobalt w paszy. Rola wit. B12 w organizmie jest zbliżona do roli kwasu foliowego. Jest niezbędna do budowy hemoglobiny oraz przemiany białek, co przy zwiększonej ilości białka w paszy powoduje
niedobory tej witaminy w organizmie. Bierze udział w syntezie kwasów nukleinowych oraz wchodzi w skład komórek nerwowych. Niedobór wywołuje anemię, zahamowanie wzrostu, słaby rozwój upierzenia, zaburzenia w rozrodzie i zamieranie
zarodków. Może występować wśród piskląt kanibalizm.
Witamina C (kwas askorbinowy). Ptaki w odróżnieniu od ssaków potrafią syntetyzować witaminę C w organizmie z glukozy w wątrobie. Wit. C jest uważana za witaminę odpornościową, ponieważ uszczelnia śródbłonki naczyń krwionośnych, działa przeciwutleniająco, przez co wspomaga wit. E, ułatwia przyswajanie żelaza
w organizmie, a więc ma też działanie przeciwanemiczne. Zapotrzebowanie na wit.
C wzrasta podczas stresu np. podczas upałów, szczepień, chorób, długich lotów
gołębi pocztowych itp. Systematyczne podawanie wit. C stabilizuje nieśność kur
i poprawia jakość skorupy jaj.
Stabilizuje wszelkie procesy regeneracji tkanek poprzez syntezę kolagenu.
Naturalnym źródłem wit. C są zielone części roślin i ich susz, a także owoce o
różnej zawartości kwasu askorbinowego.
Jednostką miary jest miligram (1 mg.).
Witaminy są potrzebne ptakom do podtrzymania ich funkcji życiowych, ale zapewnienie im pełnych potrzeb w podawanych paszach jest praktycznie niemożliwe, ze
względu na braki wielu witamin lub ich prowitamin w tych paszach. W chowie lub
hodowli hobbystycznej drobiu łatwiej jest zapewnić pełnoporcjowe wyżywienie ze
względu na fakt, że np. kury są praktycznie wszystkożerne i mogą pobierać pokarm
różnego rodzaju w przeciwieństwie np. do gołębi, które są ziarnojadami. Gołębie
trzymane w chowie wolierowym muszą otrzymać w paszy wszystkie składniki niezbędne do życia. Gołębie trzymane w chowie wolno latającym znajdą sobie potrzebne składniki na podwórku, polu, w ogrodzie itp. Ziarna zbóż nie zapewniają
w pełni zapotrzebowanie na witaminy, chociaż niektóre witaminy są syntetyzowane
w końcowym odcinku przewodu pokarmowego przez symbiotyczne bakterie ( witaminy z grupy B i wit. C) lub z prowitamin zawartych w paszy i dostępie słońca (wit.
A, D, E). To wszystko można gołębiom zapewnić podając świeże zielonki na wiosnę. Najwcześniej można przygotować rzeżuchę wysianą do skrzynek, skiełkowane
ziarna zbóż lub skiełkowane ziarna roślin strączkowych. W późniejszym czasie
pierwsze chwasty: mniszek lekarski ( inaczej mlecz), gwiazdnica pospolita, łoboda
ogrodowa (lebioda), liście pokrzywy zwyczajnej lub młoda pokrzywa żegawka
(drobno pokrojone). Wymienione rośliny mogą być podane w całości z wyjątkiem
pokrzyw lub drobno pokrojone. W zależności od tego jaką formę zieleniny gołębie
będą chciały jeść. W pełni wiosny można podawać młodą lucernę lub tylko liście,
pokrojone lub w całości. W tym czasie młodą lucernę, liście lub wierzchołki wzrostu
można suszyć i w postaci suszu magazynować na okres zimy. Suszona lucerna
jest bardzo cennym źródłem prowitamin, karotenu i białka dla gołębi w zimie i na
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przedwiośniu. W pełni lata można podawać liście warzyw: buraka ćwikłowego, marchwi, pietruszki, kopru, szpinaku, oczywiście wszystko surowe i świeże.
Jesienią można podawać rośliny kapustne, przede wszystkim jarmuż i brokuł bardzo wartościowe warzywa w składniki mineralno-witaminowe również dla człowieka (po ugotowaniu).
Późną jesienią i zimą można lub nawet należy podawać drobno pokrojoną kiszoną kapustę, oczywiście po przyuczeniu gołębi do jej pobierania. Kiszona kapusta jedzona przez gołębie i drób wprowadza do światła jelit cienkich i grubych bakterie kwasu mlekowego, a tym samym przyczynia się do ich osiedlania, produkowania kwasu mlekowego i obniżania pH treści jelitowej. W okresie zimowym nie
należy zapominać o marchwi, która podana gołębiom i kurom drobno utarta stanowi
uzupełnienie diety w cenne prowitaminy, karoteny i sole mineralne. Podawanie gołębiom zielonek do spożycia powinno być systematyczne i stałe, a nie jednorazowe,
ponieważ składniki zawarte w tych zielonkach muszą wejść w cykl przemian biochemicznych, aby ich niedobory były uzupełnione i wykorzystane przez organizm.
Uzupełnianie witamin można lub nawet trzeba stosować przez podawanie specjalnych mieszanek wielowitaminowych lub mineralno-witaminowych produkowanych
przez różne mniej lub bardziej wyspecjalizowane firmy. Preparaty takie mogą być
w proszku do rozpuszczania w wodzie lub w płynie. Nazwy firmowe nie mają większego znaczenia, ale najważniejszy jest ich skład i zawartość ilościowa składników,
która powinna być podana na etykiecie opakowania. Unikać kupowania takich produktów na bazarach, targowiskach itp. miejscach. Kupować produkty przeznaczone
dla dużych ferm drobiarskich, bo wtedy jest pewność, że skład podany na opakowaniu jest w produkcie. W przypadku leczniczego podawania witamin, najlepiej
kupić takie preparaty w aptece, bo wtedy jest 100% pewności, że podana na opakowaniu ilość witamin jest w produkcie, bo jest to przeznaczone dla ludzi.
Tran rybi jest najlepszym źródłem witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, a jednocześnie najpewniejszym preparatem z ich zawartością. Łatwy jest w stosowaniu,
bo jedną łyżkę tranu można wymieszać z wiadrem ziarna i jest pewność, że każde
ziarno będzie wilgotne.
Systematyczne podawanie witamin daje gwarancję, że ptaki będą cały rok żywotne i będą się ładnie prezentowały.
Bibliografia:
1. Eugeniusz Szul, Gołębie pocztowe, chów i hodowla, Wrocław 1992.
2. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz, Normy Żywienia Drobiu,
(Praca Zbiorowa pod redakcją S. Smulikowskiej i A. Rutkowskiego), Wyd.
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN. Jabłonna 2005.
3. Katarzyna Jankowska, Witaminki dla „drobiowej rodzinki” (30-33), Polskie Drobiarstwo nr 2/2015, s. 30-33.
4. Henryka Grażyna Korytkowska, Witaminy jako niezbędny składnik diety pokarmowej drobiu, Polskie Drobiarstwo nr 2/2016, s. 39-45.
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Jan Król

Elektroniczna przyjemność obserwowania
Jestem krótko po konferencji poświęconej innowacjom w ornitologii terenowej, czyli
mówiąc prościej, jaki nowoczesny sprzęt udało się zastosować do obserwacji i badań nad ptakami. Chciałem się moimi świeżymi wrażeniami podzielić, gdyż podobne przemiany zachodzą także w innych dziedzinach i oprócz czysto technicznego
ich charakteru, bardzo wpływają one na nasze życie. Ostatni przełom wieków to
okres bardzo szybkiego rozwoju przede wszystkim elektroniki i jej miniaturyzacja.
Z górą dwadzieścia lat temu nosiłem radziecką lornetkę, której – oprócz patrzenia –
równie dobrze można było użyć do wbijania gwoździ. Sprzęt terenowca uzupełniał
odpowiednio mały notatnik z ołówkiem. Nota bene każda moja kurtka musiała mieć
kieszenie dopasowane wielkością do notatnika. Ołówek był kluczowym elementem
tej konstrukcji, gdyż zimą nie zamarzał, latem działał na opalcowanym papierze
i można było nim rysować schematy gniazd, czy wizerunek nieznanego ptaka, który
już w domu przy pomocy książek pracowicie piórko po piórku był analizowany
i z mozołem rozpoznawany przy pomocy przewodników, które – jak to obecnie widać – zawierały więcej błędów niż podpowiedzi.

Ciconia nigra jest czarny z zielonkawym i purpurowym połyskiem, ale ma biały brzuch i spód ogona.
Jego dziób i nogi są czerwone.fot. Marek Szczepanek (Own work) [GFDL or CC-BY-SA-3.0], via Wikimedia Commons

Jak to wygląda obecnie – już zgoła odmiennie. Żeby zabrać potrzebny do obserwacji i notowania sprzęt niezbędny jest już duży plecak z odpowiednimi przegrodami, najlepiej kiedy przegródek jest sporo. W nim musi się znaleźć miejsce na
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sprawną lunetę i lornetkę, których cechy optyczne – tak jak i cena – robią odpowiednie wrażenie. Konieczne jest posiadanie cyfrowego aparatu fotograficznego ze
sporym zoomem, który koniecznie uwieczni ptaka w każdej pozycji, bez problemu
w locie (skrzydło od góry i dołu – bo ważne) i zapomina się o ołówku. Aparatem,
a nawet komórką, można również wykonywać zdęcia czy filmy przez okular lunety
czy lornetki, więc prawie niewidzialny dla nieuzbrojonego oka ptak staje się rozpoznawalny, a osiągalne są nawet drobne szczegóły upierzenia. Często rozpoznaje
się bliźniaczo podobne gatunki już z odległości setek metrów; z podobnej odległości
można odczytać numery na obrączkach. Są od paru lat dostępne lunety i lornetki
z wmontowanymi aparatami, i przy takim luksusie już tylko wystarczy namierzyć
ptaka i nacisnąć odpowiedni guziczek. Dodatkowo mamy w nich zamontowany
GPS i czasem łącze internetowe, więc do centrali idzie informacja kompletna: kto,
co, gdzie, kiedy i z załączonym zdjęciem – ptaka oczywiście. Często informacja
o rzadkim gatunku jest udostępniana na Facebooku i po pół godzinie na miejsce
zwala się cała banda tzw. tłiczerów koniecznie chcących dopisać nowy gatunek do
swojej listy – najlepsi mają w Polsce już ponad 350 zaobserwowanych gatunków.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_bia%C5%82y
W notowaniu pomagają aplikacje np. NaturaList, dzięki której odnotowujemy
wszystkie przyrodnicze obserwacje przy pomocy smartfona. Jeśli chcemy mieć
dokładniejszą orientację w terenie, to instalujemy niezrównany program Locus,
który nie tylko przydaje się przyrodnikom, ale także jest świetny dla turystyki pieszej, rowerowej czy nawet można używać go do nawigacji samochodowej. W pozostałe przegródki plecaka wkładamy GPS, jakiś rejestrator, głośnik do wabienia,
uchwyty mocujące wszystko do wszystkiego i budzącą respekt liczbę baterii, bo
nigdy nie jest tak, żeby w najważniejszym momencie któraś się nie rozładowała.
Jeśli już wiemy jak nie zabłądzić w lesie, to możemy rozstawić w kilku miejscach
rejestratory głosu i zaprogramować je na nagrywanie, a zapisy z tych urządzeń
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w specjalnych programach przetwarzane są na szybkie do przeglądania na monitorze dwukanałowe spektrogramy z podsłuchem w tle. Wystarczy więc w długie zimowe wieczory przeglądać obrazy jeden po drugim, podsłuchując głos w kluczowych momentach. Odsłuchiwanie zapisów głosu zastępuje nieprzespane w chodzeniu noce i jest kilkakrotnie bardziej efektywne i skuteczne. No i żony ornitologów
są zadowolone, że ci się zbytnio nie włóczą o budzącej wątpliwość porze. Ten sposób działania jest w Polsce nowatorski i warto zaznaczyć, że jako pierwsi wprowadzali go do stosowania nasi współwyznawcy z Jaworza i Cieszyna.
Wydawało by się, że radary służą obronie naszego nieba przed nalotami wrogich sił (często wspomina się kierunek wschodni), ale od niedawna pomagają też w
opracowaniu prognoz pogody, a także w wykrywaniu przemieszczania się dużych
grup ptaków. Przy ich pomocy sprawdza się, czy przez miejsce, w którym przewiduje się budowę wysokiego obiektu, nie biegnie trasa wędrówki liczebnych stad ptaków. Jest to o tyle istotne, że około 80% ptaków wędruje nocą na wysokości nieco
powyżej czubków drzew i w mgle czasem rozbija się masowo o wysokie sztuczne
obiekty. W nocy my nie widzimy ptaków, ptaki nie widzą obiektów, a radar …widzi.
Co prawda na razie „widzi” tyle, że podpowiada obsłudze (korzystając z algorytmów
przeliczających dane), że to co leci, to z 60% dokładnością może być kormoranem,
ale już na pewno to musi lecieć „coś dużego”. Z dużym rozbawieniem przyglądałem
się, jak technicy obsługujący radar dopiero po około 10 minutach zorientowali się,
że chaotycznie latające nad zbiornikiem małe obiekty to raczej nie ptaki, a nietoperze, ale z drugiej strony jedynie takie urządzenie pozwala na pokazanie intensywności nocnych przelotów, o których niewiele do tej pory wiedzieliśmy.
Pod koniec XIX wieku Duńczyk Mortensen zaczął obrączkować ptaki i dzięki tej
metodzie mniej więcej co pięćdziesiąty ptak jest powtórnie chwytany czy czasem
niestety strzelany, a obrączka odczytywana. To pozwala przy odpowiednio dużej
liczbie takich odczytów, odkryć i wyznaczyć trasę przelotu gatunku na zimowiska.
Miniaturyzacja umożliwia już na ptaki wielkości kosa nakleić, a na większe ptaki
szelkami przymocować malutkie urządzenie z modułem GPS. Nie może ono być
cięższe niż 3% masy ciała ptaka. Odczyty dokonywane z tych urządzeń wskazują
lokalizację ptaków co kilka godzin/dni i już wiemy, czy obijał się, czy może leciał
szybko, na którym drzewie spał lub czy jako menu trafił niestety na stół po północnej czy południowej stronie Morza Śródziemnego. Z odczytów wiemy, że pewna
śląska mewa białogłowa z upodobaniem lata nocą 20 km na boisko LKS Tomice, by
tam z trawy wyciągać najlepsze jej zdaniem rosówki. Wiemy, że jeden ślepowron 3
razy wybierał się do Afryki i zawracał z daleka, bo tak nie chciał opuścić ziemi rodzinnej. Wiemy jak starannie samce błotniaka pilnują się, żeby nie przekroczyć
wyznaczonej precyzyjnie granicy terytorium lęgowego, a polując odlatują w drugą
stronę aż 30 km od gniazda.
Po kolejnych gadżetach zadaję sobie pytanie – czy jest jeszcze miejsce na
odrobinę romantyzmu i bliskiego kontaktu z naturą? Można przecież zostać przytłoczonym wszechobecnymi rozwiązaniami, które w zasadzie odwracają sytuację i powodują, że ornitologia terenowa przenosi się do domowych pracowni. Gdy zaczyna
powoli być rejestracją, a praca właściwa to siedzenie przy komputerze… biorę lornetkę, idę do lasu. Siadam gdzieś pod drzewem i wracam do przyjemności niezobowiązanego niczym podglądania natury. Jakiś mały ptaszek bez obrączki na nodze, nadajnika na karku i drona nad głową, nie na podsłuchu rejestratorem, dźwiga
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w dziobku gąsieniczkę i starannie sprawdza, czy ten tam – czyli ja – aby nie chce
podejrzeć, gdzie ma gniazdo. Po paru pozorowanych lotach wpada gdzieś w krzaki
i po chwili zadowolony z fortelu leci po następne porcje pokarmu dla swoich małych,
a ja już całkiem nieelektronicznie czuję, że właśnie ten malutki ptaszek to taki wielki
przejaw cudu stworzenia.

Z dawnych książek i czasopism
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Z Hodowcy drobnego inwentarza, Wzorce gołębi ras polskich 10/1966, s. 21n.

Mała encyklopedia gołębi rasowych
http://megr.blox.pl/html
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Kącik filatelistyczny
Poczta Portugalii w 2001 roku wprowadziła do obiegu kartę pocztową z okazji
100-lecia Narodowego Towarzystwa Sztuk Pięknych.

Ministerstwo Leśnictwa Związku Radzieckiego, w 1980 roku, wypuściło na rynek
pamiątkowy komplet zapałek z etykietami przedstawiającymi rosyjskie rasy gołębi.
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Górny rząd od lewej:
1. Rostowski białopierśny, nowoczerkaski czarnoogoniasty, błagodarneński dwuczuby, północnokaukaski pstry.
2. Orłowski biały, krasnodarski barwnoogoniasty, bij uzbecki (taszkiencki), czubaty
(omski).
3. Czilik rostowski, ługański biały, szalowy (ałtajski), rostowski łabędź.
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4. Bielcki dwuczuby (mołdawski), sroczka rosyjska krótkodzioba, jejski dwuczuby,
bij krasnodarski tarczowy.
5. Rosyjski tarczowy, agaran, wołżański wstęgowy, krymka moskiewska.
6. Bij armawirski białogłowy, barwnogłówka królewiecka, czilik nosoczuby, rosyjski
tarczowy.
7. Bij armawirski jednokolorowy, mikołajowski wysokolotny, uriupiński, gołąb pocztowy.
Prezentowane walory kolekcjonerskie pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis przy współpracy Krzysztofa Grzelińskiego.

Młode kosy w gnieździe
Fot. Karol Kłósko
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Czasopisma, biuletyny, książki…

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 porad praktycznych oraz opisu 80 gatunków. W pierwszej części zamieszczono podstawowe informacje dotyczące hodowli, ale trzeba zaznaczyć, że nie wyczerpują
one tematyki, z którą powinien zapoznać się przyszły hodowca. Jest to raczej wezwanie i zachęta do dalszego poszukiwania wiedzy, która w przyszłości pozwoli
hodowcy uniknąć zaskakujących sytuacji. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą wyboru ptaków do hodowli, klatek, witryn i wolier przeznaczonych do hodowli, żywienia, 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 wystarczająca porcja wiadomości o wymaganiach bytowych i rozmnażaniu, ubarwieniu oraz
warunkach hodowli. Osiemdziesiąt jeden przedstawicieli ptasiego świata zostało
podporządkowane pięciu rzędom: wróblowe (Passeriformes), papugowe (Psittaciformes), gołębiowe (Columbiformes), blaszkodziobe (Anseriformes) i grzebiące (Galliformes). Obok polskiej nazwy zawsze została zamieszczona nazwa łacińska, która
gwarantuje lepszą identyfikację – np. zdarza się, że funkcjonują różne polskie nazwy. 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 gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się książka o gołębiach rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii
publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa
Zdzisława Jakubanisa przedstawia zdjęcia różnych
ras gołębi w Polsce i w Europie, które do tej pory
w większości były nieznane miłośnikom i hodowcom gołębi rasowych. Więcej informacji o książce
i sposobach jej nabycia znajduje się na stronie:
www.golebie.wombat.fc.pl
Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl
– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom.
603 404 554.

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014
Książka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest
zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras
gołębi rasowych. Nie należy jej traktować jako
obowiązujący wzorzec, ponieważ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle
ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
Każdy opis rasy, znajdujący się w książce, zawiera
najpierw krótką informację na temat pochodzenia
rasy, następnie opis budowy wzorcowego gołębia,
należącego do danej rasy. Istotnym elementem
opisu jest także wyliczenie odmian barwnych
w rasie, krótka ich charakterystyka i opis istniejących rysunków uznanych przez wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana została też średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.
Kontakt z autorem:
e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600
236 361

Informacje dotyczące sposobu nabycia książek można uzyskać
pod wyżej wymienionymi telefonami.
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