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Artykuły
Manfred Uglorz

Krótko o rasach szwajcarskich grupy V (cz.1)
Argowski białogon (EE 410)
N: Aargauer Weißschwanz, F: Argovien à queue blanche, A: Argovien White Tail

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/schweizertauben/#jp-carousel-4376
Tylko dla celów poglądowych

Pochodzenie
Argowskie białogony są rasą stosunkowo młodą. W połowie XX wieku hodowcy
gołębi w szwajcarskim kantonie Argowia, zaczęli krzyżować z sobą zuryskie białogony z saksońskimi białogonami oraz innymi rasami szwajcarskimi z czubkiem.
Chodziło im o wyhodowania gołębia łapciastego z czubkiem, w pokroju polnych
gołębi szwajcarskich. Dzięki ich pracy powstał piękny gołąb typu polnego, w dodatku bogato upierzony i w atrakcyjnych kolorach.
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Opis budowy
Głowa argowskiego białogona jest delikatnej budowy i nieco wydłużona. Czoło
opada pionowo i tworzy ze średniej długości, cienkim dziobem kąt prawie prosty.
U czerwonych i żółtych jest koloru cielistego, u niebiesko-płowych rogowy, u brązowych ciemno rogowy, u pozostałych odmian czarny. Przedłużenie linii między górną
a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Ciemno brązowe oczy
obramowane są delikatnymi i wąskimi brwiami. Czubek powinien być wysoko osadzony i z piórami tylnej części szyi tworzy wyraźnie widoczny tzw. grzebień. Woskówki powinny być delikatne.
Średniej długości szyja, musi być smukła, o dobrze wykrojonym podgardlu. Szyja łagodnie łączy się z umiarkowanie szeroką, dobrze zaokrągloną piersią.
Zwarte skrzydła, dobrze przykrywają lekko opadające plecy, które tworzą jedną,
prostą linię z umiarkowanie długim i dobrze zwartym ogonem.
Nogi są średniej długości, zaś łapcie w formie talerza, dobrze przykrywają pazurki. Całe upierzenie musi być gęste i dobrze przylegające do ciała.

Kolor i rysunek
Argowskie białogony występują w kolorze czarnym, brązowym, czerwonym,
żółtym, niebieskim z pasami lub bez, niebiesko-płowym z ciemnymi pasami lub bez
pasów, grochowym niebieskim i niebiesko-płowym, także z białymi pasami i biało
łuskowate w kolorze czarnym, brązowym, czerwonym, żółtym, niebieskim i niebiesko-płowym.
Wszystkie kolory muszą być nasycone i czyste. Pasy powinny biec równolegle
przez całą szerokość skrzydeł, a grochowe muszą być z możliwie równomiernym
rysunkiem na tarczach. Białe są pióra w ogonie oraz na pokrywie ogonowej. Pozostałe upierzenie jest kolorowe. Prosta i wyraźna powinna być granica w dolnej części
pleców między kolorem a bielą pokrywy ogonowej.
Obrączka numer 9

Czajka z Sankt Gallen (EE 431)
N: Sankt Galler Flügeltaube, F: Ailes colorée de Saint Gall, A: Saint Gallen

Pochodzenie
Spośród gołębi grupy V, które w Polsce przyjęło się nazywać czajkami, niewątpliwie najbardziej znana jest czajka saksońska i turyńska. Czesi także mają swoją
czajkę, która kilkoma szczegółami różni się od czajek wyżej wspomnianych. Szwajcarzy, którzy mają wiele ras gołębi, należących do grupy V, około 1870 roku
w Sankt Gallen i okolicy wyhodowali czajkę z czubkiem. Szwajcarzy gustują w gołębiach z czubkiem.
Czajka z Sankt Gallen długo nie była znana poza granicami Szwajcarii. Od czasu, kiedy została pokazana na niemieckich wystawach gołębi, zdobywa wielu entuzjastów jej hodowli.

Opis budowy
Ma długie plecy, lekko opadające i zwężające się w kierunku stosunkowo długiego i zwartego ogona. Plecy przykrywają długie skrzydła, ale nie sięgające koń5
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ca ogona. Niezbyt szeroka, ale dobrze zaokrąglona pierś nadaje szwajcarskiej
czajce kształtu opływowego.
Podłużna, nieco wydłużona głowa, o stromo opadającym czole, osadzona jest
na średniej długości i smukłej szyi, z dobrze wykrojonym podgardlem. Na głowie
czajki z Sankt Gallen znajduje się wysoko osadzony czubek. Brak czubka jest dużą
wadą. Pióra z tyłu szyi aż po czubek – jak prawie u wszystkich ras szwajcarskich –
tworzą ostry grzebień. Delikatne i wąskie, koloru od jasnego do czerwonego brwi
równomiernie otaczają ciemne oczy.
Czajka z Sankt Gallen ma dziób średniej długości i cienki. Przedłużenie linii
między górną a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Kolor dzioba zależy od koloru upierzenia. U czerwonych i żółtych jest on cielisty. Górna część
dzioba u czarnych, niebieskich i niebieskich grochowych jest czarna, rogowa zaś
u niebieskopłowych i grochowych niebieskopłowych U czajek czerwonopłowych
oraz grochowych czerwonopłowych powinien być ciemno rogowy, jasno rogowy zaś
u żółtopłowych i grochowych żółtopłowych. Dolna część dzioba u wszystkich odmian barwnych jest zawsze cielista. Woskówki czajki z Sankt Gallen ma mało rozwinięte i są biało przypudrowane. Kolor pazurków przy ocenie nie ma znaczenia.
Czajka z Sankt Gallen posiada dobrze rozwinięte i przylegające do korpusu
upierzenie. Dopuszcza się u czarnych, czerwonych i żółtych pióra tłuszczowe.

https://rassetaubenschweiz.files.wordpress.com/2016/08/01-st-galler-flc3bcgeltaube-schwarz-97-jb-chrstophuebersax-graben-nationale-freiburg-2018.jpg
Tylko dla celów poglądowych

Kolory i rysunek
Jak wszystkie czajki z grupy V, czajka z Sankt Gallen jest cała biała z wyjątkiem
czółka i skrzydeł, z wyjątkiem piór na ramionach. Białe pióra na ramionach tworzą
szerokie, zaokrąglone w części tylnej zamknięte serce na plecach. Czółko łączy się
z dziobem. Sięgać powinno środka oczu, lecz nie może stykać się z oczami ani
sięgać poza oczy.
6
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Czajka z Sankt Gallen występuje w kilku odmianach barwnych. Znane są czajki
czarne, czerwone, żółte, niebieskie z czarnymi pasami lub bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami lub bez pasów, czerwono-płowe, żółto-płowe, grochowe
niebieskie, niebiesko-płowe, czerwono-płowe i żółto-płowe. Czarne, czerwone, żółte, niebieskie i niebiesko-płowe mogą być także z białymi pasami lub z białymi pasami i biało łuskowate.
Kolor czarny, czerwony i żółty powinien być czysty i intensywnie lśniący.
Niebieskie i niebiesko-płowe powinny mieć równomiernie rozłożony kolor, lotki
zaś przy zamkniętych skrzydłach tak ciemne, jak to tylko jest możliwe. Również
wszystkie pozostałe odmiany płowe powinny mieć czyste kolory ma tarczach. Czerwono-płowe i żółto-płowe, jak również grochowe w tych kolorach, przy zamkniętych
skrzydłach mają jasne lotki. U pasiastych wszystkie pasy muszą być wyraźne, czyste, wąskie, biegnące równolegle przez całą szerokość skrzydeł. Grochowe i łuskowate powinny mieć równo rozłożony rysunek na skrzydłach. Czarne biało łuskowate są z rysunkiem zięby.
Obrączka numer 8

Berneński srokacz z czółkiem (EE 483)
N: Berner Halbschnäbler, F: Demi Bec bernois, A: Berne Halfbeak

https://rassetaubenschweiz.files.wordpress.com/2016/09/berner-halbschnc3a4bler-rot-00.jpg
Tylko dla celów poglądowych

Pochodzenie
Historia rasy do połowy XIX wieku jest nieznana. Berneński srokacz z czółkiem
zaliczany był w przeszłości do grupy I - uformowane. Obecnie wszystkie gołębie
szwajcarskie, a w tym także berneński srokacz z czółkiem, zaliczone zostały do
grupy V - barwne. Polska nazwa berneński srokacz z czółkiem, nie jest przekładem
7
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szwajcarskiej i niemieckiej nazwy (Halbschnäbler), która nawiązuje do dawnego
wyglądu berneńskiego srokacza, bowiem pierwotnie dziób u tej rasy był dwukolorowy, w połowie jasny, w połowie kolorowy. Polska nazwa nawiązuje do wyglądu
współczesnego gołębia, zarejestrowanego w EE pod numerem 483.
Dawniej berneńskiego srokacza z czółkiem nazywano także gołębiem tureckim.

Opis budowy
Głowa berneńskiego srokacza z czółkiem jest umiarkowanie wąska, lekko wypełniona, z wysoko osadzonym czubkiem, końcem skierowanym do przodu. Jak
u wszystkich ras gołębi z okolicy Berna, pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą ostry
grzebień. Pomarańczowo-czerwone oczy, równomiernie okalają dobrze rozwinięte,
intensywnie czerwone brwi. Średniej długości, mocny, o kolorze wosku dziób, tworzy z czołem kąt rozwarty. Ciemniejsza pigmentacja na dolnej części dzioba jest
dozwolona. Woskówki są dobrze rozwinięte, ale gładkie.
Pierś berneńskiego srokacza z czółkiem jest pełna i szeroka. Na niej osadzona
jest szeroka, średniej długości, zwężająca się w kierunku głowy szyja, która pod
dziobem jest dobrze zaokrąglona. Plecy lekko opadają i z długim, zwartym ogonem tworzą prostą linię. Długie skrzydła dobrze przykrywające plecy, a końce lotek
spoczywających na ogonie nie krzyżują się z sobą. Nieopierzone, średniej długości
nogi są mocne, a palce dobrze rozstawione.
Całe upierzenie musi być mocne i dobrze przylegające.

Kolory i rysunek
Srokacze berneńskie występują w kolorze czarnym i czerwonym.
Głowa o intensywnym kolorze, powinna być z niewielkim białym czółkiem. Szyja,
pierś, brzuch oraz tarcze skrzydeł muszą być z możliwie równomierną srokowatością. Lotki i sterówki są podpalane. Lotki drugiego rzędu i duże pióra pokrywowe na
skrzydłach są także podpalane, ale mogą tworzyć wyraźną srokowatość.
Obrączka numer 9

Aichbiler (EE 484)
N: Eichbühler, F: Eichbühler, A: Eichbühl

Pochodzenie
Nieco tajemnicza jest historia powstania tej ciekawie zbudowanej rasy gołębi.
Wiadomo, że została wyhodowana w połowie XIX wieku w gospodarstwie rolnym
Eichbül, w Auswil, w górnej Argowii, w kantonie Berno (Szwajcaria). Jest efektem
skrzyżowania szwajcarskich kolorowych gołębi czubatych z bliżej nieznanym gołębiem pochodzenia wschodnioeuropejskiego.
Kiedyś aichbilera zaliczano do gołębi uformowanych, ale kiedy gołębie pochodzące z kantonów szwajcarskich uznano za barwne, znalazł się on razem z innymi
rasami szwajcarskimi w grupie V.
Na przełomie XIX i XX wieku miał dość długi dziób i nie tak podłużną głowę jak
obecnie. Chociaż aichbiler został wyhodowany ponad 150 lat temu, to jednak jest
gołębiem mało rozpowszechnionym i mało znanym poza Szwajcarią i Niemcami.
8
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Zasługuje na uwagę, szczególnie ze względu na połączenie u niego rzadko spotykanych cech.

Opis budowy
Aichbiler posiada stosunkowo wydłużoną figurę, niską postawę i krótkie opierzone nogi (spodenki). Dość długie, lekko opadające plecy, przykryte są długimi skrzydłami, nie sięgającymi końca dobrze zwartego ogona. Obowiązkowo powinny spoczywać na ogonie, a długie lotki nie krzyżować się. Ogon u aichbilera jest jednak
średniej długości i tworzy z plecami jedną linię.
Krótkie nogi harmonizują ze stosunkowo krótką, dobrze zaokrągloną szyją
i stanowią z wydłużoną figurą wyraźnie kontrastujący element. Podobnie pierś harmonizuje z całością budowy, powinna bowiem być umiarkowanie szeroka, zaokrąglona oraz nisko noszona.
Niewątpliwie najbardziej charakterystyczna jest budowa głowy. Także ona harmonizuje z całością korpusu. Powinna być długa, jajowata, chociaż kanciasta.
Szczególnie kanciasta jest jej tylna część. Czoło jest łagodnie opadające, ciemię
wyraźnie spłaszczone. Jeśli głowa ma być jajowata, to musi też być z boku wypełniona.
Duże oczy aichbilera, o delikatnych brwiach koloru zależnego od ubarwienia
upierzenia, wysoko umiejscowione są w głowie i obowiązkowo muszą być ciemno
brązowe. Oczy czerwone są dużą wadą. Ich odległość do dzioba jest stosunkowo
duża. Dziób zaś jest tylko średniej długości, mocny i w zależności od koloru upierzenia od czarnego do ciemno rogowego. Gładkie, biało przypudrowane woskówki
w formie gruszki, wyraźnie są widoczne na tle ciemnego dzioba.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/schweizertauben/#jp-carousel-2955
Tylko dla celów poglądowych
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Kolor i rysunek
Znane są tylko jednobarwne w kolorze niebieskim, mączastym, niebieskopłowym, czerwono-płowym i żółto-płowym. Wszystkie kolory powinny być wyraźne
i czyste, szczególnie u niebieskich.
Niebieskie mają ciemną, poprzeczną wstęgę na ogonie. Mogą być bez lub z ciemnymi pasami na skrzydłach.
Niebiesko-płowe, mączaste, czerwono-płowe i żółto-płowe występują także bez
lub z ciemnymi pasami. Mączaste, podobnie jak niebieskie powinny mieć na ogonie ciemny pas. Ponadto mączaste mają żółte piersi.
Gołębie grochowe występują we wszystkich powyżej wymienionych barwach,
z możliwie równomiernie rozłożonym rysunkiem na tarczach skrzydeł.
Obrączka numer 9

Turgawski elmer (EE 424)
N: Thurgauer Elmer, F: Elmer Thurgovien, A: Thurgau Elmer

ttps://rassetaubenschweiz.wordpress.com/schweizertauben/#jp-carousel-3189
Tylko dla celów poglądowych

Pochodzenie
Stara rasa pochodząca z Turgawii w Szwajcarii. Wyhodowana została z gołębi
z czubkiem i saksońskich z księżycem.
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Opis budowy
Głowa powinna być delikatna, nieco wydłużona, a czoło stromo opadające.
Głowę zdobi wysoko osadzony zwarty czubek. Pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą ostry grzebień. Ciemno brązowe oczy obramowane są delikatnymi i wąskimi
brwiami, koloru od bladego do nieco czerwonego. Dziób u elmerów z Turgawii jest
średniej długości i cienki. Przedłużenie linii między górną a dolną częścią dzioba
biegnie przez dolną krawędź oka. Dziób u żółtych jest od cielistego do jasno rogowego, u brązowych ciemno rogowy. Woskówki powinny być delikatne.
Szyja jest średniej długości, smukła, z dobrze wykrojonym podgardlem, pierś
umiarkowanie szeroka i dobrze zaokrąglona.
Lekko opadające plecy są dobrze przykryte zwartymi skrzydłami. Umiarkowanie długi i dobrze zwarty ogon, tworzy z plecami prostą linię. Elmery mają średniej
długości, nieupierzone nogi. Całe upierzenie powinno być u nich dobrze przylegające.

Kolory i rysunek
Turgawskie elmery występują w kolorze brązowym i żółtym.
Podstawowy kolor u elmerów jest mleczno-biały, a pasy intensywnie żółte lub
brązowe. Na przedniej części szyi występuje na około 3 centymetry szeroki intensywnie żółty lub brązowy półksiężyc, który nie odcina się ostro od podstawowego
koloru. Końce księżyca nie powinny sięgać tylnej części szyi. Kolor pasów oraz
księżyca powinien być możliwie identyczny. U brązowych na księżycu widoczny jest
czerwono-winny nalot. Przy zamkniętych skrzydłach i ogonie nie może być widoczny kolor, występujący przy stosinie.

Obrączka numer 8.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Manfred Uglorz

Rodajlend
N: Rhodeländer, F: Rhode Island, A: Rhode Island Red
Grupa: rasy ciężkie
Obrączki: kogut ‒ 22, kura ‒ 20

Historia rasy
W 1860 roku, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w stanie Rohde Island, przez
krzyżowanie czerwonego bojowca
malajskiego z innymi rasami pochodzenia azjatyckiego, wyhodowano
kury, które później nazwano rodajlendami. W 1904 roku powstał wzorzec rasy z pojedynczym grzebieniem, zaś w 1905 z grzebieniem
różyczkowym. Do Niemiec sprowadzono rodajlendy w 1901 roku. Bardzo wcześnie zostały też sprowadzone do Polski, gdzie początkowo
stały się bardzo popularne. Nazywano je ze względu na barwę upierzenia karmazynami. Obecnie w Polsce
jest niezbyt popularna. Obecny
kształt i doskonałość w ubarwieniu
zawdzięczamy hodowcom z Niemiec
i Anglii.

Charakterystyka rasy
Rasa o średniej wadze, poziomo
noszonych plecach, średniej wysokości. Tułów jest szeroki i długi, w kształcie zaokrąglonego prostokąta. Znana jest
odmiana z grzebieniem prostym oraz różyczkowym.
Fot. Artur Jakubanis

Charakterystyka użytkowości
Rodajlendy to rasa odporna na złe warunki klimatyczne, hodowana ze względu na
wydajność i piękną budowę. Przez wiele lat utrzymuje się ich dobra nieśność, która
wynosi około 180 jaj, o wadze 58 gramów i brązowej skorupce.
Waga dorosłego koguta waha się od 3 do 4 kg, kury od 2,4 do 3 kg.
Najlepiej hodować rodajlendy na dużym wybiegu, obsadzonym krzewami i drzewami. Chętnie żerują na trawnikach i między niewysokimi krzewami.

Budowa koguta
Tułów koguta jest poziomo noszony, szeroki i długi, w kształcie zaokrąglonego prostokąta, o średniej wysokości. Szyja jest średniej długości, o niezbyt gęstej, dobrze
przylegającej grzywie.
Grzbiet musi być długi, prosty, szeroki w ramionach, a linia grzbietu pozioma.
12
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Skrzydła, chociaż średniej długości, to jednak szerokie, dobrze zwarte i noszone horyzontalnie, przede wszystkim mocne. Uderzenia skrzydeł koguta powinny
bać się drapieżniki.

Fot. Artur Jakubanis

Szerokie siodło, porośnięte jest niezbyt długimi piórami poduszki. Za to ogon
jest średniej długości, nieznacznie podniesiony do góry, z średniej długości, szerokimi sierpówkami oraz licznymi, zwartymi, szczelnie przylegającymi bocznymi sierpówkami.
Pierś koguta musi być dobrze wypełniona, szeroka, głęboko noszona i dobrze
zaokrąglona. Podobnie brzuch musi być szeroki i pełny.
Podudzia u rodajlendów muszą być mocne i dobrze widoczne. Średniej długości skoki są pomarańczowo-żółtego koloru, mocne, okrągłe i gładkie, a palce proste i dobrze rozstawione. Dopuszcza się czerwono-brunatne obrzeżenia i czerwone
boczne kreski na łuskach.
Na średniej wielkości głowie, kogut ma pojedynczy, średniej wielkości, dobrze
osadzony grzebień, składający się z 5 ząbków, o delikatnej strukturze. Blaszka
sięga karku, jednakże go nie dotyka. Różyczkowy grzebień musi być szeroki, mocno osadzony, owalny, bez rowków, z małym i krótkim kolcem, przylegającym do
karku.
Dzwonki są średniej wielkości i gładkie. Zausznice także średniej wielkości,
w kształcie migdałów, gładkie i czerwone.

Budowa kury
Kura w budowie przypomina koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla koguta.

Wady
Do wad zaliczamy krótki, trójkątny korpus, mocno wypukłe, lub opadające plecy,
wyraźnie za wysoką lub za głęboką postawę, za grubą lub za długą głowę oraz
białe zausznice, niekształtny grzebień i dzwonki.
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Fot. Artur Jakubanis

Odmiany barwne
Hodowana jest w kolorze ciemno czerwonym, mocno lśniącym.

Miniatura wyhodowana została w Niemczech w 1921 roku.
Waga koguta około 1200 gramów, kury 1000 gramów.
Nieśność roczna dość wysoka, wynosi bowiem około 180 jaj,
o ciężarze 45 gramów.
Obrączki: kogut ‒ 15, kura ‒ 13

Małgorzata Zduńczyk

Ukraińska uszata ‒ uszanka ‒
Украинская ушанка
Pochodzenie
Pochodzenie rasy dokładnie nie jest zbadane. Prawdopodobnie powstała pod koniec XVII wieku. Uszanki zawdzięczają nazwę jednej z cech pokroju tj. gęstemu
drobnemu upierzeniu zakrywającemu zausznice czyli bokobrodom („uszy”). Nazwa
odnosi się do lokalnych ras Ukrainy. Była znana również pod nazwą małorosyjskiej
uszanki czy południoworosyjskiej uszanki. Po rozdzieleniu Federacji Rosyjskiej
i Ukrainy (1991rok), rasę tę w Rosji nazywa się uszanką, a na Ukrainie – ukraińską
uszanką; oba kraje uważają ją za swoją rasę.

14
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И.И.Абозин "Русский промысловый птичник", СПб, 1901 год, Второе издание - I.I.Abozin „Rosyjski
kurnik przemysłowy”, St. Petersburg, 21901. http://hohlatka.ucoz.ru/index/ushanka_malorossijskaja/0-34

Cechy użytkowości
Rasa nieśna (lekka), ale też dająca smaczne i delikatne mięso; szybko opierzająca
się. Niewymagająca odnośnie warunków żywienia i utrzymania.

http://pro100kyr.ru/ushanka.html

Cel hodowli
Rasa hodowana kiedyś na terenie dzisiejszej Ukrainy, w gospodarstwach przydomowych pracowników kołchozów. Odtwarzana również w Rosji, w hodowlach amatorskich i kolekcjonariach*, jako rezerwa genetyczna. Dzięki egzotycznemu wyglądowi, nieśności i dobrze rozwiniętemu instynktowi kwoczenia, cieszy się powodzeniem u miłośników hodowli drobiu.
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Ogólne wrażenie
Kura typu wiejskiego, średniej wielkości, o pełnym i wydłużonym tułowiu, noszonym
poziomo, na nieco krótszych nogach. Bokobrody i broda.

Cechy rasowości koguta
Tułów:
Szyja:
Grzbiet:
Ramiona:
Skrzydła:
Siodło:
Pierś:
Brzuch:
Policzki:
Grzebień:
Dzwonki:
Zausznice:
Oczy:
Dziób:
Podudzia:
Skoki:

Palce:
Upierzenie:

długi, szeroki, zwarty, lekko zwężający się w kierunku ogona, noszony poziomo.
średniej długości, lekko wygięta, masywna, bogato upierzona.
długi, szeroki, prosty, poziomy.
szerokie.
szerokie, noszone nieco luźno.
bogate.
szeroka, zaokrąglona.
pełny i szeroki.
czerwone.
prosty, z głęboko wyciętymi ząbkami lub różyczkowy (bez ostrego
kolca), przylegający do głowy.
słabo rozwinięte, czerwone, schowane pod piórami bokobrodów.
czerwone; zakryte bokobrodami, podbródek zakryty brodą. Bokobrody i broda powinny być matowoczarne (nie błyszczące).
wcześniej ciemnoczerwone, dziś pomarańczowe i jasnoczerwone.
silny, krótki, lekko zakrzywiony.
krótkie i silne, schowane w piórach.
krótkie (śródstopie skrócone) i silne, nieupierzone, szeroko rozstawione, różowe (cieliste z czerwonymi przebarwieniami) u białych;
dawniej ciemne - barwa była zależna od barwy upierzenia (czarne,
łupkowe, wierzbowe), dziś również jasne.
cztery. Pazury jasne i ciemne. Podeszwa jasna.
obfite, gładkie i błyszczące; dobrze przylegające; dzięki właściwościom upierzenia rasa wyróżnia się wytrzymałością, jest odporna
na zimno.

Cech rasowości kury
Kura ma oczywiście mniejszy grzebień i mniej okazały ogon. Dzwonków brak.
Brzuch dobrze rozwinięty, pełniejszy, luźniej upierzony. Podudzia schowane w piórach na brzuchu. Broda i bokobrody u kury rozwinięte lepiej niż u koguta.

Ubarwienie
Podstawowa barwa czerwono-brązowa** (kuropatwiana), jasnobrązowa (złocistobrązowa), czarna, czerwona, jasnoszara (jastrzębiata). Inne odmiany: biała, srebrzysta (gronostajowa), pstra - występują rzadko. Nie prowadzi się selekcji na barwę upierzenia uszanek.
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http://pro100kyr.ru/ushanka.html

Duże błędy
Niewystarczająca masa ciała; wąski, krótki tułów; wysoka postawa; garbaty grzbiet;
krzywy lub zarzucony na grzbiet ogon; iksowate nogi, niedostatecznie rozwinięta
broda (i bokobrody).
Masa ciała: kiedyś - kogut 2,8 kg, kura 2,0 kg (dziś więcej - odpowiednio - nawet
3,5 i 2,3 kg).
Minimalna masa jaj wylęgowych: 50 g.
Nieśność: 160 sztuk (w pierwszym roku); początek nieśności w 6 ‒ 7 miesiącu
życia.
Barwa skorupy jaja: jasnokremowa.
Rozmiar obrączki: kogut 18(?) mm, kura 16(?) mm.
*kolekcjonaria (z j. rosyjskiego) ‒ ośrodki hodowlane, państwowe lub prywatne, gdzie zbierane są (w kolekcje) i rozmnażane, rasy zwierząt gospodarskich, często jako rezerwy genetyczne.
**dosłowne tłumaczenie nazw barw z j. rosyjskiego. W nawiasach określenia zgodne z polską nomenklaturą wzorców.

Na podstawie:
http://genofondspb.ru/product/ushanka/
http://porodakur.ru/porody-kur/ukrainskaya-ushanka
http://www.xn--80ab8b4c.xn--90ais/index.php/forum/porody-i-standarty/65-ushanka

17

Nr 18 (kwiecień ‒ czerwiec 2018)

Małgorzata Zduńczyk

Kura z Barbezieux (czyt. barbezie) ‒ poule de
Barbezieux
D/GB/NL ‒ Barbezieux
Rasa osiągnęła swój szczyt popularności pod koniec XIX i na początku XX wieku
(nadziewane kapłony). Rozwinęła się w całym regionie Charente i sąsiednich kantonach: Dordogne i Charente-Maritime. Następnie ‒ podobnie jak wiele francuskich
ras ogólnoużytkowych ‒ padła ofiarą konkurencji szybko rosnących ras mięsnych
i mieszańców towarowych (brojlery), lepiej dostosowanych do potrzeb produkcji
rynkowej. Zniknęła niemal na 50 lat. W 1997 roku garstka zapaleńców postanowiła
ożywić rasę, tworząc Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Kur Barbezieux (Aspoulba
‒ Association poule de Barbezieux).

http://la-bassecour-de-chantecoq.fr/barbezieux.html
Dziś o walorach rasy (jakości produktu świadczy metryka "Signé PoitouCharentes" [pochodzący z Poitou-Charentes – produkt regionalny]). Jest to gwarancja warunków hodowlanych, zapewniających dobrostan zwierząt, o maksymal2
nym zagęszczeniu 10,5 kurcząt na m , wolnym wybiegu, diecie bez GMO, długości
życia wynoszącej co najmniej 110 dni oraz bardzo dobrej jakości mięsa.

Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=TNjC29B1lYs
18
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http://jardindefelicien.over-blog.com/2016/05/volailles-de-races-anciennes.html

http://pouleetphasme.e-monsite.com/pages/brahma/barbezieux.html
19
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Propozycja wzorca
Pochodzenie
Charente (czyt.szarot) w regionie Barbezieux (czyt.barbezie), Francja. Jedna z najstarszych francuskich ras drobiu i niewątpliwie największa europejska rasa kur.

Cechy użytkowości
Kura rustykalna, wysoka i mocna, dobrze przystosowana do korzystania z wybiegów na gliniasto-wapiennych glebach pierwotnej ojczyzny - terenów na południe od
Charente. Rasa ogólnoużytkowa, dająca mięsne kurczęta (doskonałe mięso) i kury
niosące duże jaja w białej skorupie.

Ogólne wrażenie
Ptak postawny, mocnej budowy, ale harmonijnej. Zaleca się dobór największych
ptaków, o białych zausznicach.

Cechy rasowości koguta
Tułów:
Szyja:
Grzbiet:
Ramiona:
Skrzydła:
Siodło:
Ogon:

mocny i potężny, nieznacznie podniesiony.
długa i mocna, obfita grzywa.
długi i szeroki, lekko pochylony ku tyłowi.
szerokie.
mocne, noszone poziomo i ściśle przylegające do ciała.
szerokie.
średniej długości, nie za duży, noszony wystarczająco wysoko, ale
nie pionowo.
Pierś:
szeroka i głęboka.
Brzuch:
dobrze rozwinięty.
Głowa:
wystarczająco mocna.
Policzki:
czerwone, gładkie.
Grzebień:
czerwony, pojedynczy, duży, niedotykający szyi.
Dzwonki:
czerwone, owalne, długie.
Zausznice: białe; pożądany jest prawie okrągły kształt.
Oczy:
czerwonawo-brązowe tęczówki, ciemniejsze u kury, ale nigdy czarne.
Dziób:
ciemno-rogowy, mocny.
Podudzia:
mocne, dobrze widoczne, upierzenia przylegające.
Skoki:
łupkowo-szare, długie, mocne i gładkie.
Palce:
cztery.
Upierzenie: przylegające, bez luźnego podpuszenia.

Cechy rasowości kury
Takie same cechy jak koguta, biorąc pod uwagę różnice płci. Ogon półotwarty.
Grzebień opadający na bok.
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Duże błędy cech rasowości
Zbyt mała masa ciała; pióra ze śladami innych barw; czerwone zausznice; ogon
wysoko noszony (ogon wiewiórki).

Odmiany barwne
czarne: pióra czarne z zielonym połyskiem.

Duże błędy ubarwienia: fioletowy połysk.
Masa ciała: kogut: 4,5 kg lub więcej, kura: 3,5 kg lub więcej.
Masa jaja: 70 do nawet 90-100 gramów.
Minimalna masa jaja wylęgowego: 70 gramów.
Nieśność roczna: 200 jaj.
Barwa skorupy jaja: biała.
Rozmiar obrączki: kogut 22 mm, kura: 20 mm.
Na podstawie:
http://le-poulailler-gr.forumactif.org/t15-la-barbezieux-standard-et-varietes
http://www.racesaquitaine.fr/Aspoulba-Association-poule-de
https://www.produits-de-nouvelle-aquitaine.fr/produits-regionaux/viandes/poulet-derace-barbezieux
http://ekopedia.osremix.com/La_d_C3_A9marche_de_qualit_C3_A9__22Sign_C3_
A9_Poitou-Charentes_22/
Wzorzec drobiu francuskiego – rasa Barbezieux – typ przyjęty przez Stowarzyszenie Francuskich Hodowców Drobiu – Dziennik Hodowców 1907(?) rok

Znaczek z serii „Koguty Francji” 2016
https://www.wikitimbres.fr/timbres/10244/2016-coq-barbezieux
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Manfred Uglorz

Szynszyl wielki
N: Mittelgroße Chinchilla, F: Grand-Chinchilla, A: Gred Chinchilla
Grupa: rasy średnie
Pochodzenie: Anglia, Niemcy
Genotyp: achiachi BB CC DD GG

Z wzorca niemieckiego

Pochodzenie
Pochodzenie królików, zwanych szynszylami jest niejasne. Prawdopodobnie
udział w powstaniu rasy brały udział francuskie srebrzyste, niebieskie wiedeńskie
i czarne podpalane. Krzyżowanie tych ras rozpoczęto w Paryżu. Jednak uznaje się,
że ostateczny kształt rasie nadali Anglicy i Niemcy.

Ogólna charakterystyka
Szynszyl wielki (według wzorca polskiego) we wzorcu europejskim z 2012 roku
nazwany jest szynszylem średnim.
Charakteryzuje się dość szybkim tempem wzrostu i jest odporny na złe warunki
atmosferyczne.
Waga dorosłego królika powinna mieścić się w przedziale od 3 kg do 4,5 kg.
Zdarzają się jednak okazy o wadze ponad 5 kg. Jednak im większe szynszyle, tym
jakościowo gorsze mają futerko.
22
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Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi:
Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

Waga

0,5

1,3

2,2

2,8

3,4

3,8

4,1

4,5

Opis budowy
Korpus ma kształt cylindra. Przód i tył korpusu są jednakowej szerokości. Linia
grzbietu w tylnej części jest dobrze zaokrąglone. Patrząc z góry, również tył korpusu
powinien być dobrze zaokrąglony. Szyja jest mocna, a pierś w pełni rozwinięta.
Średniej długości kończyny również są mocne. Przy wyprostowanych i szeroko
rozstawionych przednich kończynach, przednia część korpusu jest podniesiona,
w wyniku czego występuje wyraźny prześwit między brzuchem a podłożem, na
którym stoi królik. Głowa jest zaokrąglona, między oczami szeroka. Uszy nie powinny być mniejsze niż 11 cm, dłuższe zaś niż 14 cm. Idealna długość ucha wynosi
od 12 do 13 cm. Krawędzie uszu są wyraźnie ciemniejsze od podstawowego koloru
futerka, prawie czarne. Oczy są ciemnobrązowe, pazurki czarne lub ciemno brązowe.
U starszych samic dopuszczalne jest małe, dobrze uformowane wole.

Struktura i barwa okrywy włosowej
Sierść jest średniej długości, gęsta, o równej długości włosów ościstych (około 3
cm). Uszy są dobrze owłosione. Futerko jest niebieskawo-szaro-popielate, z wyraźnym woalem (cieniowaniem). Cieniowanie jest najbardziej widoczne na grzbiecie.
Przypomina futerko szynszyli z Ameryki Południowej (Chinchila langer).
Kolor pokrywy tworzą biało-czarne włosy, między którymi wystają rozproszone
na całym ciele czarne włosy, powodujące cieniowanie.
Barwa włosów podszycia prawie na całym ciele jest ciemno-niebieska. Kolor
klatki piersiowej i nóg powinien odpowiadać kolorowi grzbietu i boków.
Wierzchnia część ogona jest czarna, z nielicznymi szarawo-białymi włosami,
dolna część jest biała.
Brzuch jest prawie biały, z lekkim niebieskawym odcieniem. Na szyi występuje
wąski pasek koloru odpowiadającego barwie futra na brzuchu.
23
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Wady
Do wad w budowie zalicza się słaby i wąski korpus, wąską głowę i cienkie nogi,
obwisłe uszy, wystające łopatki i biodra.
Do wad w okrywie włosowej zalicza się małą sprężystość włosów ościstych
i przewodnich, niezbyt gęste podszycie, które decyduje o jakości i wartości futerka,
zbyt jasne futro, przypominające futro królików jasno srebrzystych, rdzawo-brązowy
nalot na okrywie włosowej.
Zdjęcia tylko dla celów poglądowych

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Propozycje wzorców
Hiacyntowy (EE 408)
N: Hyazinthtaube, F: Hyacinthe, A: Hyacinth Pigeon
Grupa V ‒ barwne
Obrączka nr 8

Pochodzenie
Pochodzi z Francji, gdzie około 1900 roku był już prawie nieznany. Zachował się
w Holandii, gdzie doszło do jego uszlachetnienia. Nadal jest mało rozpowszechnionym gołębiem.

Wrażenie ogólne
Jest to mocny gołąb typu polnego, z budowy przypominający gołębia pocztowego,
gładkogłowy i gładkonogi, o średniej wielkości i prawie poziomej postawie.

Cechy rasowości
Głowa:
Oczy:
Brwi:
Dziób:
Szyja:

Wydłużona, zaokrąglona.
Ciemno pomarańczowo-czerwone.
Gładkie, wąskie, niebiesko-czarne.
Średniej długości, ciemny, woskówki małe i gładkie.
Średniej długości, szeroka w ramionach, podgardle dobrze wykrojone.
Pierś:
Szeroka, zaokrąglona, lekko wysunięta do przodu.
Plecy:
Szerokie, zaokrąglone, lekko pochylone.
Skrzydła:
Długie, silne.
Ogon:
Długi, zwarty, noszony w linii równoległej do linii pleców.
Nogi:
Krótkie, gładkie, czerwone, podudzia dobrze widoczne, pazurki ciemne.
Upierzenie: Przylegające.
25
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Rodzaje kolorów
Występuje tyko w kolorze niebieskim.

Kolor i rysunek
Głowa, szyja, pierś, brzuch, pióra pokrywowe ogona, klin są ciemno niebieskie.
Pióra, głównie na piersi powinny być lśniące, w odcieniu fioletowo-zielonym. Sterówki są nieco jaśniejsze. Na końcu ogona występuje ciemna poprzeczna wstęga.
Skrzydła w kolorze kości słoniowej lub jasno kremowe (ostatnio preferowany). Każde pióro na tarczy zakończone jest ciemnym trójkątem. Ciemne lotki zakończone są
białymi punktami, tworzącymi tzw. rysunek zięby..

Duże błędy
Słaby, zbyt mały korpus, zbyt niska lub zbyt wysoka postawa; zbyt wypukła głowa,
pióra na brzuchu koloru ziemistego, na piersi z nalotem brązowym, bez połysku;
nieczysty rysunek na skrzydłach, z występującą rdzą i tzw. pieprzem, jasne oczy
i brwi, krótki dziób.

Uwagi do oceny:
Ogólny wygląd ‒ wielkość i postawa ‒ kolor upierzenia ‒ rysunek na skrzydłach ‒
głowa (kształt, oczy, brwi, dziób).
Opr. Manfred Uglorz

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Kącik filatelistyczny

Poczta Gwinei Bissau w 2015 roku wprowadziła do obiegu dwa bloczki pocztowe,
przedstawiające dzikie gołębie. Na górze od lewej: grzywacz, gołębiak długosterny
i gołąb skalny. Na dolnym znaczku od lewej: grzywacz, turkawka zwyczajna i gołąb
27
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gwinejski. Na dole: gołębiaki długosterne. Nazwy łacińskie nie odpowiadają prezentowanym gołębiom.
Poczta Somali w 2015 roku wprowadziła do obiegu bloczek pocztowy, przedstawiający rasowe kury. Od góry: kogut rasy kampin barwy złocisto czarno prążkowanej,
niżej kogut czubatki polskiej barwy pryskanej.

Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis
28

Nr 18 (kwiecień ‒ czerwiec 2018)

Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz

Atlas gołębi
Polskie rasy
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz

Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

Wydawnictwo SBM
przygotowuje kolejny Atlas,
który poświęcony jest gołębiom rasowym
z grupy V ‒ barwne
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Manfred Uglorz
Atlas zwierząt domowych
Skład i opracowanie graficzne:
Jacek Bronowski
Projekt okładki: Jacek Bronowski

Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

Pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem w ciągu wieków zawiązywały się różnego
typu związki i przyjaźnie. Nie zawsze u podłoża tych związków znajdowały się wymierne korzyści dla człowieka. Czasem chodziło o zwykłą obecność zwierzęcia
w życiu człowieka. To prawda, że człowiek czerpał z tej obecności przyjemność
i satysfakcję, ale obcując ze zwierzęciem na co dzień, nie widział w nim dostarczyciela pokarmu czy futra, z którego można było uszyć odzienie. Chodziło o samo
przebywanie ze zwierzętami.
Wraz odkryciami geograficznymi zrodziła się chęć posiadania zwierząt z dalekiego kraju. Powstała więc moda na hobbystyczne hodowle, która nadal istnieje,
choć raz słabnie, innym zaś razem się z powodzeniem rozwija.
Wydawnictwo SBM wychodząc naprzeciw ciągle rozwijającym się zainteresowaniem chowem i hodowlą konkretnych zwierząt domowych, towarzyszących (nie
chodzi o tzw. zwierzęta gospodarskie), daje do rąk Czytelnikom kolejny atlas, który
może być zachętą do chowu lub hodowli konkretnych, małych zwierząt, czy też da
Czytelnikom możliwość zapoznania się ze światem zwierząt, które mogą znaleźć
się w ich bliskości i stać się źródłem zadowolenia z posiadania żywego, egzotycznego przyjaciela. Szczególnie dzieci pragną mieć zwierzę, którym mogą się
pochwalić i opiekować się nim. Opieka dziecka nad zwierzęciem jest możliwością,
która pozwala rozwijać pożądane cechy charakteru: opiekuńczość, otwartość na
zewnętrzny świat, chęć poznawania otoczenia itp.
Jest bardzo dużo małych zwierząt, które możemy trzymać i hodować w domu,
lub w obejściu domostwa. Konieczne więc było dokonanie wyboru zwierząt i podjęcia się ich opisania. Może on większość Czytelników zadowolić, a jeśli nie zadowoli,
to przecież „Atlas małych zwierząt domowych” może być zachętą do poszukiwania
opisów zwierząt w bogatej literaturze w formie drukowanej lub elektronicznej.
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Opisane zostały zwierzęta należące do trzech gromad królestwa zwierząt,
a mianowicie ssaków, ptaków i gadów. Może budzić zdziwienie brak w „Atlasie małych zwierząt domowych” najlepszego wśród czworonogów przyjaciela, jakim jest
pies, towarzyszący ludziom od wielu tysiącleci, ale rasowym psom poświecony jest
specjalny atlas. To samo dotyczy rasowych kotów.
***

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.

e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600
236 361

Informacje dotyczące sposobu nabycia książki można uzyskać
pod wyżej wymienionym telefonem.
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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.mtokr.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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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 książki można uzyskać pod
wyżej wymienionymi telefonami.
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