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Słowo wst ępne 
Dzień staje się coraz dłuŜszy. Słońce kaŜdego dnia będzie coraz wyŜej na firma-
mencie. Wiosna zbliŜać się będzie szybko i dostrzegalnie. Zakwitną pierwsze wio-

senne kwiaty, drzewa i krzewy. Przyle-
cą znowu do nas ptaki, które odleciały 
jesienią. 

 W lutym w gołębnikach zaczyna  „ro-
dzić się” nowe Ŝycie. W stajenkach dla 
królików, owinięte w ciepłym puchu 
poruszają się małe króliki, którymi wier-
nie opiekuje się ich matka. Koguty ra-
dośnie pieją. Kury będą znosić coraz 
więcej jaj. Wielu hodowców kur włoŜyło 
do inkubatorów jaja, z których nieba-
wem wylęgną się puchate kurczęta.  

 W lutym i marcu hodowcy mają duŜo 
pracy. Trzeba dbać o czystość w gołę-
bniku, stajence i kurniku. Zwierzętom 
naleŜy zapewnić odpowiedni, wysokiej 
jakości pokarm, aby młode zwierzęta 
dobrze się rozwijały i wyglądały zdro-
wo.  

 Dobrze w tym okresie jest dawać 
gołębiom i kurom skiełkowane zboŜe, 
które zawiera duŜo witaminy E. Warto 
teŜ podawać gołębiom dodatki mineral-
ne (np. Dolfos lęgi). Nie wolno teŜ za-
pomnieć o dodatkach witaminowo-mi-
neralnych dla kur i królików, bo nic gor-
szego, jak jaja o słabych skorupkach 
i rachityczne króliki.   

 Od jakości, pierwszych, wiosennych 
zwierząt zaleŜeć będą sukcesy hodow-
ców na wystawach.   

 Związki planują juŜ terminy wystaw. 
Warto teŜ wcześniej pomyśleć o napra-
wie klatek, aby przed wystawami zbyt 
napięta atmosfera nie zamąciła radości 
z moŜliwości pokazania swoich osią-
gnięć hodowlanych.  

 Wszystkim hodowcom Ŝyczymy 
dobrego roku i sukcesów w hodowli. 

 

Redakcja 

 
Fot. Artur Jakubanis 

 
Fot. Artur Jakubanis  

 
Fot. Manfred Uglorz 
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Gołębie… goł ębie… goł ębie… 

Gil (EE 402) 
N: Gimpeltaube, F: Bouvreuil, A: Gimpel (Archangel) 

Pochodzenie 
śadna inna rasa gołębi nie jest tak ubarwiona, jak gile. Nie moŜe więc dziwić na-
zwa tej pięknej, na całym świecie popularnej i hodowanej rasy. śadne zdjęcie nie 
jest takŜe w stanie pokazać piękna tego gołębia. 

 Złoty czarnoskrzydły  

 Nie jest znane dokładne pochodzenie gili. Źródła podają, Ŝe gile miedziane zo-
stały przywiezione do Anglii z Dalmacji i Ŝe tam były hodowane od niepamiętnych 
czasów. Anglicy nazywają je archangelami, co moŜe sugerować, Ŝe zostały przy-
wiezione z Archangielska (Rosja). Tak samo nazywane są w Rosji. Ale w Rosji są 
takŜe nazywane sniegirami. JednakŜe nie wydaje się, aby Rosja, czy teŜ Dalmacja 
były ojczyzną gołębi. Prawdopodobnie ich pierwotną ojczyzną jest Azja Mniejsza, 
skąd przez Trację dostały się nad Morze Adriatyckie.  

 Gile bardzo szybko podbiły serca hodowców gołębi w Europie. Od chwili poja-
wienia się ich na Wyspach Brytyjskich, nie upłynęło duŜo czasu do  pojawienia się 
ich na kontynencie, przede wszystkim w Niemczech, gdzie powstało bardzo wiele 
odmian barwnych gili. Obecnie w Niemczech klub hodowców gili liczy około 300 
osób.   

Opis budowy 
 Gil jest gołębiem typu polnego, pięknie zbudowanym i nieco smuklejszym od 
większości gołębi grupy V.  
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 Głowa  gila jest nieco wydłuŜona, wąska, lekko wysklepiona, jednakŜe czoło jest 
dość płaskie. Głównie hoduje się gile z czubkiem, ale wzorzec dopuszcza takŜe gile 
bez czubka. Pióra z obydwu stron z tyłu szyi muszą być skierowane ku ogonowi 
i zamykać się na karku, tworząc tzw. grzebień. Większość odmian posiada oczy  
pomarańczowe, a tylko u białogłowych gili oczy są ciemne. Tzw. gile łyski mogą 
mieć oczy ciemne lub pomarańczowe, jednakŜe zawsze takie same z kaŜdej strony. 
Dziób  jest średniej wielkości, od jasnego do rogowego, a to w zaleŜności od ubar-
wienia. Miedziane gile mają zawsze dziób ciemniejszy.  

 Głowa gili spoczywa na dosyć długiej szyi , która w okolicy piersi  jest szeroka. 
Plecy  ich lekko opadają w kierunku ogona , z którym tworzą linię prostą. Nogi  gili 
nie mogą być wysokie i zawsze muszą być gładkie, bez upierzenia skoków. 

Miedziany czarnoskrzydły   

 Do wad w budowie zaliczamy za słabą budowę korpusu, za szeroki, bardzo 
krzywy, lub bardzo ubogi w pióra czubek.  

Kolory i rysunek 
 Upierzenie musi być rozwinięte i dobrze przylegające do korpusu. We wszyst-
kich odmianach barwnych poŜądane są pióra tłuszczowe. 

 Gile pod względem barwy upierzenia dzielimy na dwie grupy: miedziane i złote. 
Głowa, szyja, pierś, brzuch, uda, boki, łącznie z klinem są barwy miedzianej, lub 
złotej. Zarówno miedziane, jak i złote dzielimy na czarnoskrzydłe, białoskrzydłe 
i niebieskoskrzydłe.  

� Gile miedziane : 

Gile miedziane czarnoskrzydłe  mają głowę, szyję, pierś, brzuch, uda, boki łącz-
nie z klinem o barwie miedzianej. Barwa miedziana powinna błyszczeć jak mocno 
wypolerowana miedź. Im bardziej intensywna i ognista, tym lepsza. Powinna być 
rozłoŜona równomiernie na wszystkie wyŜej wspomniane części upierzenia. Tar-
cze skrzydeł, plecy i górne przykrycie ogona muszą mieć intensywną czerń, z zie-
lonym połyskiem. Zewnętrzna część lotek (chorągiewki), jak równieŜ zewnętrzne 
części sterówek w ogonie muszą być  czarne.  

Do błędów zalicza si ę: matowy, niejednolity kolor miedziany (np. zakopcony), 
połyskujący zielonkawo, lub Ŝółtawo, czarne uda, fioletowy albo stalowoniebieski 
połysk brzegów piór, niebiesko-czerwonawy kolor brzucha, brak połysku na 
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grzbiecie i tarczach skrzydeł, za duŜo barwy purpurowej na tarczach i plecach, 
takŜe niebieski ogon, siwe albo niebieskie plecy, czarny, lub siwy klin. 

Gile białoskrzydłe mają kolor miedzi trochę ciemniejszy niŜ u czarnoskrzydłych. 
TakŜe miedziany połysk nie jest tak intensywny jak u czarnych. Grzbiet, górna 
pokrywa ogona, skrzydła i ogon musi być barwy kości słoniowej. Gile białoskrzy-
dłe występują z pasami lub bez pasów oraz grochowe. Pasy powinny być wąskie, 
przechodzące przez całą szerokość skrzydeł, barwy czerwonobrązowej. Grocho-
watość musi być  równomiernie rozłoŜona, w kolorze odpowiadającym barwie 
pasów. U gołębi z pasami oraz grochowymi wewnętrzne chorągiewki lotek oraz 
spodnia część piór ogona ma barwną plamę (lusterko), która jest jednak widoczna 
tylko przy rozłoŜonych skrzydłach lub ogonie. U gołębi bez pasów nie muszą wy-
stępować plamki. Jeśli występuje, nie są błędem.  

 Złoty niebieskoskrzydły  

Do błędów zalicza si ę: zielonkowaty połysk na głowie i zbyt zieloną szyję, czer-
wono-niebieski lub zielony odcień piersi, białe uda, szary grzbiet. U samiczek 
trochę szary lub beŜowy grzbiet nie jest duŜym błędem.  Nieostre i nie przecho-
dzące przez całą szerokość skrzydeł pasy,  lub bardzo nieczyste tarcze skrzydeł 
są wadą. 

Gile niebieskoskrzydłe  mają głowę, szyję, pierś, brzuch, uda, boki i klin jak 
u czarnoskrzydłych. Skrzydła, grzbiet, górna pokrywa ogona i ogon musi być czy-
sto niebieski. Występują bez lub z czarnymi pasami oraz grochowe. Pasy powinny 
być wąskie, nieprzerwane i o intensywnej barwie. Grochowatość na tarczach 
skrzydeł musi być równomiernie rozłoŜona oraz intensywnie czarna. Końcówki 
lotek są ciemne, ogon zaś z ciemnym pasem. Lekko nierównomiernie kolor tarcz 
u samiczek jest dopuszczalny. 

Do błędów zalicza si ę: zieloną barwę brzucha i klina, zbyt zieloną szyję, za 
ciemną głowę, biały grzbiet, zbyt niebieskie uda, niebieski klin, brakujący pas na 
ogonie, pokazujące się pasy u gołębi bez pasów, pasy nie biegnące przez całą 
szerokość skrzydeł lub nieostre pasy oraz nierównomiernie rozłoŜoną grochowa-
tość. 
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Gile miedziane wyst ępuj ą w nast ępujących rysunkach: 

– miedziane czarnoskrzydłe oraz niebieskoskrzydłe białolote mają od 6 do 10 
białych lotek pierwszego rzędu po obu stronach, jednakŜe nie powinno być więcej 
niŜ 2 białe lotki róŜnicy pomiędzy skrzydłami.  

– miedziane czarnoskrzydłe oraz niebieskoskrzydłe z białymi lotkami i białą płytą 
głowy (łyski) mają białą łyskę na głowie. Rozgraniczenie białej łyski od barwy mie-
dzianej biegnie od kąta dzioba przez oko aŜ do czubka. Rysunek skrzydeł jest jak 
u białolotych.  

– Miedziane czarnoskrzydłe i niebieskoskrzydłe z białymi lotkami i białą głową 
(białogłowe) mają białą głowę jak u mnichów. Linia dzieląca białą głowę od koloru 
szyi biegnie łagodnym łukiem od około 1 cm pod dziobem aŜ do czubka. Rysunek 
skrzydeł jest jak u białolotych.  

� Gile złote : 

- czarnoskrzydłe  mają głowę, pierś, brzuch, uda, boki i klin o barwie złocistej, 
która musi się równomiernie rozkładać na wspomnianych częściach ciała, nie 
moŜe być matowa, lecz zielono albo czerwono połyskująca, takŜe na brzuchu. 
Tarcze skrzydeł, plecy i górne przykrycie ogona muszą być czarne z połyskiem 
w odcieniu zieleni. U samiczek dopuszczalne jest trochę rdzy w miejscu występo-
wania pasów i dolnej części grzbietu.  

Do błędów zalicza si ę: mączysto zielony, względnie czerwono błyszczący albo 
nienasycony złoty kolor, zielona lub zakopcona barwa szyi, czarne uda, fioletowe 
albo stalowoniebieski połysk na obrzeŜu piór, brakujący połysk na plecach i tar-
czach skrzydeł, za duŜo koloru purpurowego na tarczach skrzydeł i plecach, oraz 
rdza na tarczach u gołębi dorosłych. TakŜe wadą jest niebieski ogon, siwe albo 
niebieskie plecy, czarny albo siwy kolor klina.  

- białoskrzydłe  mają złoty kolor jak u czarnoskrzydłych, jednakŜe trochę ciem-
niejszy, lecz w Ŝadnym wypadku nie moŜe być jaśniejszy. Grzbiet, pokrywa ogona, 
skrzydła i ogon musi być w czystym kolorze kości słoniowej. Białoskrzydłe mogą 
być bez lub z pasami. U samiczek toleruje się lekko szaro lub beŜowo zabarwiony 
grzbiet. Pasy muszą być wąskie, biegnące przez całą szerokość skrzydeł, o takiej 
samej barwie jak szyja i pierś. U gołębi z pasami wewnętrzne chorągiewki lotek 
oraz dolna część piór ogona mają barwną plamę (lusterko), która jest jednak wi-
doczna tylko przy rozłoŜonych skrzydłach lub ogonie. U gołębi bez pasów nie 
muszą występować plamki. Jeśli występują nie są błędem. 

Do błędów zalicza si ę: za duŜo czerwonego lub zielonego połysku, białe plamy 
w okolicy uszu, mączyste złoto, szara głowa, białe uda, szary grzbiet, lub klin oraz 
nie biegnące przez całą szerokość skrzydeł lub nieostre pasy. 

 Niebieskoskrzydłe  mają złoty kolor jak u czarnoskrzydłych. Grzbiet, ogon i po-
krywy skrzydeł muszą być czysto niebieskie z delikatnym odcieniem koloru Ŝółte-
go. Im bardziej nasycony jest kolor niebieski, tym gołąb jest wartościowszy. Nie-
bieskoskrzydłe występują bez lub z czarnymi pasami, takŜe białymi pasami oraz 
grochowe. Pasy muszą by wąskie, intensywnie zabarwione, biegnące przez całą 
szerokość skrzydeł, grochowatość zaś powinna być równomiernie rozłoŜona 
i intensywna. Końce lotek u niebieskoskrzydłych są ciemne, zaś ogon z ciemnym 
pasem. Tolerowany jest lekko zachmurzony odcień tarcz u samiczek. Gołębie 
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z białymi pasami, mają ciemno obrzeŜone pasy, lotki i pas ogona. Odmiana ja-
snoniebieska  jest z białymi pasami, moŜliwie bez obrzeŜenia. Jasne powinny być 
lotki i pas w ogonie. 

Do błędów zalicza si ę: zakopcony, mączasty, zbyt czerwony lub zielony złoty 
kolor, zielona szyja, biały grzbiet, pokazujące się pasy u gołębi bez pasów, niebie-
skie uda, niebieski klin, brakujący pas na ogonie, szara głowa, bardzo nieczyste 
tarcze skrzydeł, szara niebieska barwa. U jasnoniebieskich  zbyt ciemne obrze-
Ŝenie pasów, ciemne lotki i pas na ogonie są wadą. 

Gile złote wyst ępuj ą w nast ępujących rysunkach: 

– złote czarnoskrzydłe i niebieskoskrzydłe białolote mają od 6 do 10 białych lotek 
pierwszego rzędu po obu stronach, jednakŜe nie moŜe być więcej niŜ 2 białe lotki 
róŜnicy.  

– złote czarnoskrzydłe z białymi lotkami i białą płytą głowy (łyski) mają rysunek jak 
u miedzianych czarnoskrzydłyxg oraz niebieskoskrzydłych z białymi lotkami i białą 
płytą głowy.  

– złote czarnoskrzydłe z białymi lotkami i białą głowa (białogłowe) mają rysunek jak 
u miedzianych czarnoskrzydłych i niebieskoskrzydłych z białymi lotkami i białą gło-
wą.  

Miedziany białoskrzydły   

 Gile miedziane oraz złote czarnoskrzydłe i niebieskoskrzydłe, mogą teŜ mieć od 
6 do 10 białych lotek pierwszego rzędu (białolote). Niebieskoskrzydłe występują 
takŜe z ciemnymi pasami oraz grochowe. Białoskrzydłe często bywają nazywane 
gilami lustrzanymi. Na tarczach skrzydeł mogą teŜ u nich występować ciemniejsze 
pasy. Ostatnio pojawiła się odmiana miedzianych i złotych czarnoskrzydłych i nie-
bieskoskrzydłych z białymi lotkami i białą głową (białogłowe) [niepełny rysunek mni-
si]. Linia dzieląca białą głowę od koloru szyi musi przebiegać łagodnym łukiem od 
około 1 cm pod dziobem aŜ do czubka. ChociaŜ jest to odmiana poszukiwana, jed-
nak stosunkowo rzadko występująca. Ciągle rysunek głowy jest mało stabilny. 
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U tzw. łysków linia biegnie od dzioba, przez oko lub bezpośrednio pod okiem w kie-
runku szyi. 

 Miedziany czarnoskrzydły  
 W ostatnim czasie na wystawach pokazywane są gile z białą łyską na głowie lub 
w niepełnym rysunku mnisim, bowiem ogon gila czarnoskrzydłego lub niebiesko-
skrzydłego powinien być obowiązkowo kolorowy, a więc odpowiednio czarny lub 
niebieski.  ChociaŜ wyglądają ciekawie, to jednak daleko im do ideału.  

Uwagi dotycz ące hodowli 
 Gile są gołębiami bardzo Ŝywotnymi, ciągle w ruchu, wesołymi i dość ufnymi. 

 Hodowla ich jest dość łatwa, bowiem rodzice dobrze opiekują się swoimi mło-
dymi. Cała praca hodowlana powinna skupić się na uzyskaniu jak najbardziej inten-
sywnego koloru miedzianego lub złotego na całym korpusie oraz na mocno lśnią-
cych skrzydłach u czarnoskrzydłych, a takŜe czystego i intensywnego, bez cieni 
i domieszek innego koloru u niebieskoskrzydłych i lustrzanych.  

 Przy ocenie gili naleŜy gołębia odwrócić w dłoni do góry brzuchem i sprawdzić, 
czy kolor złoty lub miedziany na brzuchu jest wystarczająco intensywny. Deficyt 
koloru jest błędem, który dyskwalifikuje gołębia. Brak go zazwyczaj wówczas, kiedy 
przy stosinach w lotkach brak nieco „zabrudzonego” kolory, złotego lub miedziane-
go.   

 

Tekst. Manfred Uglorz 

Fot. Zdzisław Jakubanis 
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Drób… drób… drób…  

Ramelslorska 
 

 

Historia rasy 
Wyhodowana po 1870 roku z mocnej wiejskiej kury. Szczególne zasługi w wyho-
dowaniu obecnej formy ma klasztor w miejscowości Ramelsloh niedaleko Harburga 
nad Łabą. Obecnie jest to dzielnica Hamburga, dlatego często autorzy podają, Ŝe 
została wyhodowana w Hamburgu. Pod niemiecką nazwą ramelskoher została po-
kazana na wystawie w Hamburgu w 1874 roku. Udoskonalona została po roku 1889 
przez domieszkę krwi kur andaluzyjskich. 

 W klasztorze w Ramelsloh kurczęta uzyskiwano juŜ bardzo wczesną wiosną. 
Kiedy nieco podrosły, karmione były małymi rybkami, łowionymi w Łabie. Dzięki 
temu szybko rosły, a kurki zaczynały się nosić juŜ pod koniec lata. To decydowało 
o popularności rasy.  

  

Charakterystyka rasy 
 Jest to duŜa, mocna kura z rozbudowanym walcowatym korpusem i o średniej 
wysokości. Charakterystyczna jest dumnie podniesiona szyja, nieco wygięta, pokry-
ta pełną, lecz nie za długą grzywą. Pierś u kury usytuowana jest niŜej niŜ u koguta. 
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Upierzenie jest mocne, pióra spręŜyste i dosyć długie. Kogut moŜe waŜyć od 2500 
do 3000 gramów, kura zaś od 2000 do 2500 gramów. Kogutkom nakłada się ob-
rączki nr 20, kurkom zaś nr 18. 

Charakterystyka u Ŝytkowo ści 
 Jest to Ŝywotna rasa kur, o łagodnym usposobieniu, dobrze Ŝerująca i wykorzy-
stująca poŜywienie na wolnym wybiegu. Młode kurki dobrze i szybko się upierzają. 
Ceniona przez hodowców jest odporność tej rasy na warunki pogodowe. Nieśność 
roczna ramelslorskich wynosi od 170 do 190 jaj, o wadze  około 56 gramów. 
W drugim roku nośności spada nieco liczba zniesionych jaj. Barwa skorupy jaja jest 
biała. 

 

Opis rasy 
Głowa u koguta  jest mocna i o szerokim ciemieniu. Policzki porośnięte są małymi 
piórkami. Grzebień jest stojący, średniej wysokości, na całej długości o jednakowej 
wysokości. Blaszka nie biegnie równolegle do linii karku. W grzebieniu występuje 
od 5 do 7 ząbków w formie piły. Stanowią one jedną trzecią wysokości grzebienia. 
Po obu stronach grzebienia występuje rząd szczecinkowatych piórek. Dzwonki  
u koguta są średniej długości, zausznice  równieŜ średniej wielkości, podłuŜne, 
zaokrąglone, w kształcie migdałów, gładko przylegające, koloru niebiesko-białego. 
Oczy  powinny być duŜe, ciemne, obrzeŜone czarnymi powiekami. Dziób  koguta 
jest mocny, nieco wygięty, czysto jasnoniebieski, z jaśniejszą przednią częścią.   

Kogut ma tułów  mocny, walcowaty, pełny takŜe w tylnej części. Grzbiet  powinien 
być na całej długości szeroki, długi, lekko opadający. Szyja  jest dumnie podniesio-
na, nieco wygięta, dosyć mocna, pełna, lecz nie o długiej grzywie. Pierś powinna 
być szeroka i dobrze umięśniona. TakŜe brzuch  powinien być pełny i głęboki. 
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Ramiona muszą być szerokie, dobrze zaokrąglone, a skrzydła mocno przylegające 
i dobrze zwarte. Siodło jest bogate , z dosyć długimi piórami poduszki. 

Ogon  u koguta rasy ramelslorskiej jest średniej długości, o szerokości dłoni, noszo-
ny pod niezbyt ostrym kątem, na dole nieco rozwarty. Sterówki powinny być dosyć 
długie, a sierpówki dobrze zaokrąglone, niezbyt szerokie i nie więcej jak średniej 

długości.  

Uda koguta powinny być mocne, 
z dobrze przylegającym upierze-
niem. Skoki  są średniej długości, 
koloru łupkowo-niebieskiego, u zwie-
rząt starszych moŜe być nieco 
jaśniejsze. 

Tułów  u kury  noszony jest prawie 
poziomo. Plecy  są bez poduszki 
przy ogonie. Ogon  kury jest sto-
sunkowo u krótki, a sterówki do ¾ 
przykryte przez dobrze rozwinięte 
pióra pokrywy ogona. Głowa  jest 
znacznie mniejsza od głowy kogu-
ta, ciemię zaś płaskie. Policzki  
mogą być niebieskawe. Grzebień 

jest mniej lub więcej niebieskawy. Nieco pochylony na bok jest dopuszczalny. 
Dzwonki  są krótkie, zausznice  bardziej  niebieskawe niŜ u koguta. 

Odmiany barwne 
 Ramelslorskie występują jedynie w dwóch odmianach barwnych: białej i Ŝółtej. 

DuŜe błędy cech rasowo ści: 
 Do błędów zalicza się: wąski korpus i słabą budowę, płaską pierś, krótkie i moc-
no opadające plecy (szczególnie u kury), prostopadle noszony ogon, jasny kolor 
oczu, dziób bez niebieskiego nalotu, zbyt wielki grzebień, u kury grzebień pionowo 
pofałdowany.   

Tekst: Manfred Uglorz 

Zdjęcia: Artur Jakubanis 

 

 

Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów 

Jemiołuszka zwyczajna (Bombycilla garrulus)  
 

W okresie przed Świętami BoŜego Narodzenia staropolskim obyczajem wieszało 
się jemiołę u powały. Zwykle czyniono to w czasie adwentu, głównie z powodu na 
lepsze warunki pogodowe do jej zrywania z drzew, a czasem takŜe, Ŝeby uchronić 
jej ciekawie wyglądające owoce przed zjedzeniem przez jemiołuszki. Te bowiem 
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pojawiają się u nas jako goście z dalekiej północy najczęściej juŜ w listopadzie, 
a ich głównym pokarmem na zimowiskach są właśnie owoce jemioły. Stąd teŜ wzię-
ła się polska nazwa tego gatunku – jemiołuszka. Łacińska nazwa rodzajowa Bom-
bycilla odnosi się do ogona a oznacza jedwabisty ogon (podobnie niemiecka Se-
idenschwanz), natomiast angielska „Waxwing” – „woskowe skrzydło” wskazuje jed-
ną z cech wyglądu ptaka, na obecność kolorowych płytek rogowych na lotkach pta-
ka  [5]. 

 ChociaŜ na północy jest to gatunek pospolity, jego liczebność szacuje się na 
ponad 1 milion par (brak dokład-
nych szacowań z Rosji – głównego 
areału jej występowania). Przewi-
duje się, Ŝe populacja jemiołuszki 
będzie się zmniejszać – podobnie 
jak obszar występowania wraz 
z ocieplaniem się klimatu [1]. W Pol-
sce jemiołuszka nie lęgnie się, ale 
regularnie zimuje. Zwykle zimą 
obserwuje się stada od kilkunastu 
do kilkudziesięciu osobników, rza-
dziej kilkaset. Jedno z najwięk-
szych stad jemiołuszki juŜ w XXI 
wieku odnotowano w Jasienicy 
koło Bielska-Białej w lutym roku 
2013-go, którego wielkość osza-
cowana została na około 3050 
osobników. Większe stada odno-
towane zostały w zeszłym wieku  
w Częstochowie i Chorzowie – po 

około 3000 - 4000 ptaków, odpowiednio w 1974 i 1989 roku [4].  

 Najwcześniejsze dowody obecności tego gatunku na terenie obecnej Polski 
pochodzą z okresu ostatniego zlodowacenia [2]. Od XVII wieku odnotowywana jest 
regularnie  w starej i współczesnej literaturze poświęconej ptakom w Polsce. 

 Jemiołuszka lęgnie się w obszarze tajgi i lasotundry Palearktyki, umownie powy-
Ŝej 60, ale schodzi takŜe do 510 szerokości geograficznej północnej w Eurazji 
i Ameryce Północnej. Występuje w trzech podgatunkach. W Europie wschodniej, po 
Ural, gniazduje gatunek nominatywny – B.g.garrulus. Dalej na wschód gniazduje 
B.g.centralasiae, aŜ po Chiny, Sachalin, a w Ameryce Północnej B.g.pallidiceps.  
W Polsce pojawia się podgatunek nominatywny. Jej najbliŜsze Polski lęgowiska 
leŜą w Szwecji i Finlandii [5]. Oprócz jemiołuszki zwyczajnej na świecie występują 
jeszcze z tej rodziny jemiołuszka cedrowa w Ameryce Północnej i jemiołuszka ja-
pońska we wschodniej Azji w okolicach Morza Ochockiego. 

 Jemiołuszka to ptak wielkości szpaka i o bardzo do niego zbliŜonych proporcjach 
ciała, z niewielkim czubkiem na głowie, który podnosi w chwili podniecenia. W locie 
bardzo łatwo moŜna pomylić stado jemiołuszek ze stadem szpaków z uwagi na 
podobieństwa wielkości i sylwetki ptaków, a takŜe charakteru lotu. Długość ciała 
jemiołuszki wynosi 20,5 (19 – 23) cm, długość skrzydła 11 – 12 cm, rozpiętość 
skrzydeł 35 cm, długość ogona 6 cm, długość dzioba 12 mm. Masa ciała waha się 
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od 49 do 65 gramów [6], maksymalnie około 80 g. Ogólny ton upierzenia jest pło-
wobrązowy z kolorowymi akcentami – czarnym śliniakiem i wąskim czarnym pa-
skiem ocznym. Pióra pokryw skrzydłowych mają płowobrązowy kolor, a pióra po-
kryw lotek dłoni mają białe końcówki. Lotki są czarniawe z białymi końcami w przy-
padku lotek ramienia i Ŝółtymi czy białawymi końcami w przypadku lotek dłoni. Białe 
końcówki lotek ramienia mają dodatkowo kilka malutkich rogowych płytek w inten-
sywnym, jasnoczerwonym kolorze. Kuper jasnoszary i charakterystyczne, inten-
sywnie rdzawo-brązowe podogonie. Końcówki czarnych piór ogona są Ŝółte. Dziób 
i nogi czarniawe, oczy ciemnobrązowe. Młode ptaki róŜnią się od ptaków dorosłych 
drobnymi, barwnymi akcentami, trudnymi do zauwaŜenia w czasie obserwacji 
w terenie.  

 Samce niewiele róŜnią się od samic – mają nieco większy śliniak oraz prawie  
dwukrotnie większe jest Ŝółte zakończenie sterówek. TakŜe lepiej widoczne u sam-
ców są czerwone rogowe płytki na skrzydłach. Jeden na 30 samców (starszy 
i szczególnie silny) ma czerwone płytki takŜe na zakończeniu sterówek a jeden na 
15 samców czerwone plamki na Ŝółtych zakończeniach sterówek [5]. Cechy te są 
wyjątkowo trudne do zaobserwowania w terenie, biorąc pod uwagę obecność samic 
i młodych ptaków w stadzie (czyli trzeba liczyć moŜliwość wystąpienia jednego pta-
ka z czerwonym elementem na sterówce na 100 osobników). Obserwację takiego 
osobnika naleŜy uznać za wyjątkową. 

 Głos jemiołuszki jest charakterystyczny i zwykle najpierw słyszymy lecące ptaki 
a dopiero potem je lokalizujemy i obserwujemy. Brzmi on jak dźwięczny, szybki trel 
„sirrr sirrr sirrr”. Przelot stada to nakładające się głosy wielu ptaków, które brzmią 
jak ciągły dźwięk „sirrrr” o róŜnym natęŜeniu. Ptaki śpiewają uŜywając podobnych 
tonów. 

 Dieta jemiołuszek latem i zimą znacznie się róŜni. W okresie lata, czyli wychowu 
młodych najczęściej łapią i spoŜywają komary i małe muszki (spoŜywają takŜe 
owoce), natomiast w okresie zimy przechodzą juŜ głównie na owoce, szczególnie 
drobne owoce jemioły i jarzębiny, a takŜe głogu, berberysu, ligustru, kaliny [6]. Tra-
wienie znacznych ilości cięŜko strawnego pokarmu roślinnego w okresie zimy 
umoŜliwia wątroba, która w tym okresie znacznie się rozrasta. Jemiołuszka jednak 
musi intensywnie „opychać” się owocami, które potem szybko, w przeciągu kilku 
minut trawi. I znowu ponownie Ŝeruje, Ŝeby dostarczyć odpowiednią ilość kalorii dla 
organizmu. Czasem w ciągu dnia zjada 2 krotnie więcej owoców niŜ sama waŜy. 
Częściowo strawiony pokarm ptak wydala – często w postaci sznura sklejonych 
owoców np. jemioły. Tak wydalone owoce czasem przyklejają się do pnia i przy 
sprzyjających warunkach wyrasta z nich nowa jemioła. Stąd bierze się występowa-
nie jemioł w skupiskach, gdyŜ wydalają w pobliŜu spoŜywania pokarmu. W okresie 
lęgowym w czasie karmienia piskląt, owoce, a przede wszystkim owady przenoszo-
ne są w wolu i zwracane pisklętom. 

 Gniazdo budują oba ptaki. Zakładają je najchętniej na drzewach iglastych, ro-
snących wśród bagien na wysokości od 3 do około 15 m, zwykle blisko pnia, a wiją 
je z drobnych świerkowych gałązek, z porostów, mchów i suchej trawy, wnętrze 
wyścielają zaś sierścią reniferów i drobnymi piórkami, takŜe porostami. Jaja składa 
samica raz wo roku, w czerwcu w ilości 3 do 6, zwykle 4 do 5 i tylko ona je wysiadu-
je. Wtedy karmi ją samiec. Jaja są niebieskawo-szare z czarnymi i szarymi plam-
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kami  [3]. Czas wysiadywania jaj wynosi 14 dni, a karmienia piskląt trwa takŜe około 
dwóch tygodni 

 Jemiołuszki przylatują do nas w listopadzie, a odlatują w marcu – kwietniu. Do 
wyjątkowych naleŜy obserwacje tego gatunku we wrześniu czy maju. Występują 2 
typy migracji – inwazyjna i typowy coroczny przelot na zimowiska. Ta pierwsza jest 
dobrze udokumentowana w literaturze ornitologicznej z uwagi na ciekawy wygląd 
ptaka i nagłe pojawienie się duŜych, ruchliwych, liczonych setki sztuk w stadach. 
Zimy, w których występują inwazje, nazwane są zimami jemiołuszki. 

 Jemiołuszka jest gatunkiem socjalnym, to znaczy, Ŝe w okresie przelotów trzyma 
się w stadzie. TakŜe w okresie lęgowym gniazdowanie w kilka par jest zjawiskiem 
powszechnym, przejawia tylko niewielki terytorializm.  
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Kącik kynologiczny 

Golden retriever 
Pochodzenie 
Rasa golden retriever powstała w XIX wieku w Wielkiej Brytanii. Pod koniec stule-
cia lord Tweedmouth w wyniku krzyŜowania Labradora, setera irlandzkiego i spa-
niela tweed water (juŜ nieistniejącego) wyhodował w Szkocji jasnego retrievera. 
Z racji umaszczenia w późniejszym czasie przyjęło się określenie „złoty” – golden. 
Do grupy retrieverów zaliczane są goldeny, labradory oraz retrievery długowłose 
(bardzo rzadkie, umaszczone czarno lub brązowo). Słowo „retriever” zaś odnosi się 
do aportowania (retriever – aporter) [2]. 

Charakterystyka rasy 
 Golden retriever jest typowym psem rodzinnym, bardzo miłym i przyjaznym za-

równo do ludzi, jak i do zwierząt. Jest bardzo 
schludny, spokojny, skory do zabawy, niezwy-
kle inteligentny. Uwielbia dzieci. Lubi się ba-
wić, szczególnie aportować. Nie ma specjal-
nych wymagań Ŝywieniowych. Potrzebuje spo-
rej dawki ruchu. Jest jedną z najpopularniej-
szych ras dzięki swojej inteligencji, energii 
oraz zrównowaŜonemu usposobieniu. MoŜe 
być oddanym przyjacielem  na co dzień [4]. 
Uwielbia wodę, pływanie to dla niego olbrzy-
mia przyjemność [1]. 

Opis budowy – wzorzec rasy [3] 
Grupa 8 FCI : Aportery, płochacze i psy do-
wodne 

Wygląd ogólny : Symetryczny, silny, aktywny 
pies. Zgrabny, nie jest niezdarny, ani długo 
nogi. Sprawiający wyraŜenie i posiadający 

osobowość, Ŝe jest chętny, czujny i pewny siebie. Przede wszystkim pies myśliwski, 
powinien być pokazywany w surowych warunkach pracy. Wszelkie odstępstwa od 
opisanego ideału są uwaŜane za błędy. Jednak na ogólny wygląd, wagę i chód 
naleŜy głównie zwracać uwagę.  

Głowa i czaszka : Harmonijna, wyraźnie rzeźbiona, mózgoczaszka szeroka; dobrze 
osadzona na szyi, kufa mocna, szeroka i głęboka. Długość kufy zbliŜona do długo-
ści mózgoczaszki, od dobrze zaznaczonego stopu do guza potylicznego. PoŜądany 
czarny nos. 

Oczy : Średniej wielkości, migdałowego kształtu w kolorze bursztynu , o bardzo wy-
raźnym przyjacielskim i inteligentnym spojrzeniu. 
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Uszy : Trójkątne. Opadłe uszy średniej wielkości. Osadzone wysoko na linii oczu. 

Uzębienie : Szczęki mocne, z doskonałym, regularnym i kompletnym zgryzem no-
Ŝycowym, tzn. górne zęby ściśle zachodzą na dolne i są ustawione prostopadle do 
szczęk. Zęby solidne i mocne. Miękkość w ustach istotna. Wargi ciasno przylegają-
ce, cieliste lub czarne. 

 
Klatka piersiowa : Głęboka klatka piersiowa, Ŝebra dobrze wysklepione, mostek 
sięga do łokcia. Grzbiet krótki, poziom górny wiersz. Lędźwie mocne i dobrze umię-
śnione. Umiarkowane, podciągnięte. 

Szyja : Średniej długości, silnie umięśniona, dobrze osadzona. Bez podgardla. 

Kończyny przednie : Łopatki dobrze ułoŜone, muskularna, średniej długości. Łok-
cie blisko ciała. Kończyny przednie proste i mocne. Śródręcze mocne, lekko opada-
jące. Łopatki skośnie ustawione, łokcie przylegające. Nogi proste, o mocnej kości, 
dobrze ustawione pod tułowiem. Stopy okrągłe tzw. "kocie". 

Kończyny tylne : Zad dobrze umięśniony. Stawy kolanowe dobrze kątowane, stawy 
skokowe nisko, nie wykręcone ani na zewnątrz, ani do wewnątrz. Muskularne i do-
brze kątowane. Śródstopie krótkie, proste. 

Tułów : Harmonijny, zwarty, krótki, głęboki. Dobrze wysklepione Ŝebra. Harmonijna 
górna linia. Lędźwie mocne i dobrze umięśnione. 

Łapy : Średnie, okrągłe, mocne. Palce dobrze wysklepione i mocne płetwonogi. 
Opuszki grube, zlewają się z kolorem szaty. 
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Ogon : Dobrze osadzony, lekko opadający w kierunku zadu. Szeroki u nasady, do-
brze owłosiony, osiągając staw skokowy. Noszony poniŜej linii grzbietu w spoczyn-
ku. Nie powinien być zakręcony. 

Chód : Wyraźnie mocy, spręŜysty, wesoły, z dobrym wykrokiem kończyn przednich 
i silnym napędem tylnym. 

Szata: Prosta, podwójnej warstwy średniej długości i twardości, z gęstym i bardzo 
miękkim podszerstkiem. Lekkie falowanie z tyłu dozwolone. Wtapianie w gardle, za 
uszami i na tylnych udach. Kończyny umiarkowanie owłosione. 

Umaszczenie : Wszystkie odcienie koloru złotego i kremowego, nigdy czerwony czy 
mahoniowy. Kilka białych włosów tylko na piersi dopuszczalne. 

Uwagi dotycz ące hodowli 
 Golden retrievery to psy szalenie inteligentne, towarzyskie, wręcz zakochane 
w domownikach, dzięki czemu nadają się świetnie dla rodzin z dziećmi. Wielką 
zaletą jest brak agresji u tej rasy. Uwielbiają się uczyć, więc szkolenie go jest czystą 
przyjemnością [2]. Potrzebują duŜo ruchu, co współgra z chęcią do nauki i zabawy. 
Szybko uczą się zachowywania czystości w domu [1]. 

 Inteligencja i łatwość przyswajania wiedzy czynią z goldenów doskonałych 
przewodników niewidomych, opiekunów niepełnosprawnych, jak równieŜ wspania-
łych zawodników takich sportów, jak agility [2]. 

 Psy tej rasy mają naturalne predyspozycje do nadwagi. Wysokie jest u nich tak-
Ŝe ryzyko rozwoju kardiomiopatii rozstrzeniowej (schorzenie serca) [4]. 

 
Uwagi dotycz ące piel ęgnacji 
 Goolden retriever zachwyca miękką, falująca sierścią, w odcieniach złotych 
i kremowych [4]. Sierść jest długa, wymaga więc starannego rozczesywania 
i szczotkowania. Konieczne są równieŜ regularne kąpiele, najlepiej przy uŜyciu 
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szamponu i odŜywki dla psów długowłosych (z olejkami, np. norkowym). Gęsty 
podszerstek chroniący przed wilgocią jest jednocześnie dla goldenów źródłem pro-
blemów skórnych – podraŜnień, czy ropnego urazowego zapalenia skóry [4]. Tym 
bardziej więc znaczenia nabiera odpowiednia pielęgnacja szaty. 

 

Wykorzystane materiały: 
[1] Kapela Sz., 2013, Golden retriever - o rasie. Wzorzec rasy, charakter goldena. 

http://www.golden-vasco.pl/o-rasie, dostęp 17.12.2014 
[2] Kępka A., 2011. Retrievery. http://www.hauward.pl/retrievery.html, dostęp 

17.12.2014 
[3] Mój Pies, 2014. Golden retriever. http://www.mojpies.com/rasy-psa/golden-

retriver/ dostęp 19.12.2014 
[4] Royal Canin, 2013. http://www.royal-canin.pl/goldenretriever/ dostęp 

17.12.2014 

 

Tekst: Maria Mach-Król 

Fot. Jadwiga Gazda 

 

 
 

Fot. Manfred Uglorz 
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Ryby naszych jezior, rzek i stawów 

Rybomania, cz ęść I 
Rybomania, tak zostały nazwane Targi Wędkarskie zorganizowane przez Targi 
Lublin w dniach 29-30.11.2014 roku w Lublinie. Największą atrakcją targów było 
olbrzymie akwarium o pojemności 23 tyś. litrów, w którym pływały ryby słodkowod-
ne występujące w Polsce. Korzystając z tej okazji, przedstawiciele firm produkują-
cych sprzęt wędkarski, przynęty i inne akcesoria wędkarskie, demonstrowali 
w akwarium w jaki sposób ryby pobierają róŜne rodzaje przynęt.  

 W akwarium zaprezentowano ryby spotykane w polskich wodach, jak i w sta-
wach hodowlanych. 

 
 Z ryb drapieŜnych pływały w akwarium szczupaki, sandacze, sumy, okonie, 
pstrągi i bolenie. Z tzw. „białych ryb” zostały pokazane amury, płocie, liny, jazie oraz 
hodowlane karpie. Były równieŜ ryby planktonoŜerne, takie jak: tołpygi pstre i jesiotr. 
Na dnie akwarium poruszały się raki. 

 W tym Kwartalniku, dla niewtajemniczonych czytelników przytoczę krótkie infor-
macje o rybach drapieŜnych, które moŜna było zobaczyć akwarium. 

Szczupak  (Esox lucius), jest najbardziej atrakcyjną rybą drapieŜną dla wędkarzy. 
Występuje we wszystkich typach wód śródlądowych i słonawych. U nas nie wystę-
puje w potokach podgórskich i górskich. Tarło odbywa w marcu i kwietniu. Samica 
składa od 3 do ponad 200 tyś. ikry, która przylepia się do roślin, gałęzi i przedmio-
tów znajdujących się na dnie. Młode szczupaki początkowo Ŝywią się planktonem, 
ale szybko przechodzą na drapieŜny tryb Ŝycia. U tego gatunku występuje kaniba-
lizm. 
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 Szczupak ma znaczenie gospodarcze, zwłaszcza w rybactwie śródlądowym. 
W wędkarstwie dla szczupaka obowiązuje wymiar ochronny 50cm. 

 Rekord Polski szczupaka złowionego na wędkę obowiązuje od 1976r. i wynosi 
24,10kg, o wymiarze 128cm.        

Sandacz  (Lucioperca lucioperca), podobnie jak szczupak jest atrakcyjną rybą dla 
wędkarzy. Występuje w wodach śródlądowych i słonawych. Tarło odbywa w maju 
i czerwcu. Samica składa 200-900 tyś. ikry na piaszczystym lub Ŝwirowatym dnie. 
Ikra jest pilnowana prawdopodobnie przez samca. Wylęg początkowo odŜywia się 
planktonem, później drobnymi rybkami równieŜ własnego gatunku. 

 Ze względu na bardzo smaczne mięso, sandacz ma duŜe znaczenie gospodar-
cze w rybactwie śródlądowym. MoŜe być hodowany w stawach.  

 Wymiar ochronny dla sandacza wynosi 50cm. 

 Rekord Polski sandacza złowionego na wędkę od 1980r. wynosi 15,60 przy dłu-
gości 109cm. 

Okoń (Perca fluviatilis), jest atrakcyjnie ubarwioną rybą. śyje we wszystkich wo-
dach śródlądowych oraz w przybrzeŜnych wodach Bałtyku. Tarło odbywa od marca 
do maja. Samica składa od 30-300 tyś. ikry powleczonych duŜą ilością śluzu. Młode 
okonie Ŝywią się planktonem i larwami owadów, później stają się drapieŜnikami 
wyjadającymi ikrę i narybek innych ryb. 

 Mięso okonia jest bardzo smaczne, jednak ze względu na duŜą Ŝarłoczność, 
w racjonalnej gospodarce rybackiej jest uwaŜany za chwast rybny. Rośnie powoli 
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i złowienie na wędkę okonia o długości powyŜej 20-25cm jest rzadkością. DuŜe 
okonie są bardzo ostroŜne. 

 

 
 Wymiar ochronny wynosi 18 cm. Rekord Polski ustanowiony w 2011 roku wynosi 
2,69 kg i 50 cm.    

 Sum  (Silurus glanis), jest rybą prowadzącą denny tryb Ŝycia. Ma bardzo wydłuŜone 
ciało nie pokryte łuskami. Płetwa grzbietowa jest bardzo krótka i wydaje się jakby 
była w przedniej części ciała tuŜ za głową. Płetwa odbytowa jest bardzo długa 
i styka się z płetwą ogonową. Ma duŜą głowę i wielką, uzębioną paszczę, ale mimo 
tego połyka małe rybki. Sum jest bardzo Ŝarłoczny.  

 Tarło odbywa w maju i czerwcu. Samica, w zaleŜności od wielkości składa od 30 
do ponad 300 tyś. ikry. Lubi wody ciepłe o duŜej ilości kryjówek w dnie i brzegach, 
w których przebywa. Nie występuje w wodach górskich. Mięso suma jest smaczne, 
jednak nie ma znaczenia gospodarczego, a w hodowlach innych ryb jest uwaŜany 
za szkodnika. MoŜe dorastać do bardzo duŜych rozmiarów. 

 Wymiar ochronny wynosi 70cm, a rekord Polski ustanowiony w 2012 roku wyno-
si 105 kg i 254 cm długości.       

Pstrąg tęczowy  (Salmo gairdneri), jest atrakcyjną rybą wędkarską wód górskich. 
Został sprowadzony do Europy w 1880 roku z Ameryki Północnej. Lubi czyste, do-
brze natlenione wody o szybkim nurcie. OdŜywia się drobnym pokarmem zwierzę-



Nr 5 (styczeń – marzec 2015) 

 23 

cym (owady, larwy, drobne rybki). Jest równieŜ hodowany w warunkach sztucznych 
w specjalnych zbiornikach o silnym prądzie wody. 

 Cykl hodowlany trwa 2 lata, to jest od wylęgu do ryby towarowej. Musi być Ŝy-
wiony paszą pochodzenia zwierzęcego w postaci granulatu. Rośnie szybko.   

 W warunkach naturalnych wyciera się od lutego do maja w płytkich potokach 
o Ŝwirowatym dnie. Samica składa kilkaset do ponad tysiąca sztuk ikry w zaleŜności 
od wagi ciała. 

 Dla celów wędkarskich są zarybiane głównie rzeki górskie i na Pomorzu. 

 Rekord Polski ustanowiony w 1993 roku wynosi 7,30 kg i 75 cm.długości. Aktu-
alnie nie ma wymiaru ochronnego, chociaŜ niektóre źródła podają 30cm. 

Boleń (Aspius aspius), jest jedyną u nas rybą drapieŜną z rodziny karpiowatych. Ze 
względu na swoją waleczność jest atrakcyjną rybą dla wędkarzy, jednak złowienie 
go na wędkę jest trudne i wymaga duŜego doświadczenia. Jest rybą rzeczną, lubi 
wody czyste i bieŜące. Przebywa pod powierzchnią wody w głównym nurcie rzeki. 

 Tarło odbywa w kwietniu i maju, nad dnem głównego nurtu rzeki. Samica składa 
ok. 80 tyś. ikry 

 Dojrzałość do tarła osiąga dosyć późno, bo w wieku 4-5 lat. Narybek w pierw-
szym roku Ŝycia odŜywia się planktonem, w następnych latach przechodzi na dra-
pieŜny tryb Ŝycia (małe rybki). 

 Jest rybą szybko rosnącą . Nie ma znaczenia gospodarczego. Wymiar ochronny 
wynosi 40 cm. 
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 Rekord Polski ustanowiony w 2013 roku wynosi 8,43 kg i 90 cm długości. 

Bass wielkog ębowy  (Micropterus salmoides), jest rybą drapieŜną. Do Europy zo-
stał sprowadzony z Ameryki Północnej w 1885 roku. Do Polski trafił z Niemiec przed 
I wojną światową. Lubi wody ciepłe, bogate w roślinność, stojące lub o niewielkim 
przepływie. Tarło odbywa od marca do lipca, gdy temperatura wody osiągnie 16 
st C. Samica składa 5-10 tyś. ikry do gniazda przygotowanego przez samca w pia-
szczystym dnie. Samiec pilnuje ikry i młodych do czasu ich rozpłynięcia. 

 PoŜywieniem bassa są drobne zwierzęta wodne, Ŝaby, kijanki oraz małe ryby. 
Przy spadku temperatury słabo Ŝeruje. Ma bardzo smaczne mięso. 

 
 Jego zasiedlenie w wodach Polski nie powiodło się. Występuje w nielicznych 
ciepłych zbiornikach wodnych. MoŜe być hodowany w nizinnych gospodarstwach 
stawowych. 

 Na  terenie Polaki dorasta do 40-60 cm i osiąga wagę do 1,5 kg. 

 Wymiar ochronny wynosi 25 cm.   

 

 

 

 

 

W następnym numerze Kwartalni-
ka opiszę ryby spokojnego Ŝeru 
prezentowane w akwarium w Lu-
blinie. 

 

Tekst: i fot. Zdzisław Jakubanis 
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����    Czasopisma, biuletyny, ksi ąŜki… 
Zdzisław Jakubanis, Album goł ębi rasowych , Lublin 2013 

  

W styczniu 2013 roku ukazała 
się ksiąŜka o gołębiach raso-
wych w formie albumu, która 
wypełnia lukę na rynku w tej 

kategorii publikacji. "Album Go-
łębi Rasowych" autorstwa Zdzi-
sława Jakubanisa przedstawia 
zdjęcia róŜnych ras gołębi w 

Polsce i w Europie, które do tej 
pory w większości były nieznane 
miłośnikom i hodowcom gołębi 

rasowych. 
Więcej informacji o ksiąŜce 

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. 

724 791 240  
 

 Zdzisław Jakubanis, absolwent Wydziału Weterynaryjnego  AR w Lublinie, po 50 
latach zawodowej pracy ze zwierzętami przechodzi na emeryturę. Pozostaje mu 
jednak pasja fotografowania przyrody i zamiłowanie do zwierząt. Od ponad 10 lat 
kontynuuje fotografowanie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików rasowych 
na specjalistycznych wystawach tych zwierząt w Polsce i za granicą. Rezultatem 
tego są liczne fotorelacje zamieszczane na specjalistycznych forach internetowych 
oraz własnej stronie poświęconej gołębiom rasowym. 

 Liczne jego zdjęcia gołębi i drobiu wykorzystywano w publikacjach i ksiąŜkach 
hobbystycznych. 
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W ciągu ostatnich lat, zgromadził ponad 10 tys. zdjęć, głównie gołębi, wykonanych 
na około 50 wystawach. Dysponując takim bogactwem zdjęciowym, zdecydował się 
na wydanie autorskiego albumu gołębi rasowych. Powstała ksiąŜka, która jest uni-
katem w Polsce, a moŜe nawet w Europie. 

 Na 288 stronach, zawiera 1336 kolorowych zdjęć gołębi rasowych, 443 ras ho-
dowanych w Polsce i innych krajach europejskich. Wiele z tych ras gołębi nie było 
do tej pory prezentowanych na wystawach w Polsce.  

 Zdjęcia i nazwy ras gołębi zostały zamieszczone w dziewięciu grupach, co jest 
zgodne z obowiązującymi podziałami w Polsce i Federacji Europejskiej. W osobnej 
grupie, zostały umieszczone zdjęcia ras gołębi wykonane na wystawach zagranicz-
nych, a które nie mają w Polsce zatwierdzonego wzorca rasowego. 

 W ksiąŜce, oprócz wykazu ras gołębi w Polsce, jest równieŜ zamieszczony wy-
kaz ras gołębi zarejestrowanych w Federacji Europejskiej, liczący ok. 1000 ras. 
Wykaz europejski jest sporządzony w trzech oficjalnych językach Federacji: nie-
mieckim, francuskim i angielskim. 

  „Album gołębi rasowych” jest adresowany do miłośników i hodowców gołębi, 
a takŜe do tych czytelników, którym sprawia przyjemność oglądanie kolorowych 
zdjęć ptaków. 

 KsiąŜka posiada duŜe walory edukacyjne i moŜe być atrakcyjną pozycją w kaŜ-
dej biblioteczce. 

 Więcej informacji o ksiąŜce i moŜliwościach jej nabycia, moŜna znaleźć na stro-
nie internetowej: 

www.golebie.wombat.fc.pl 

 

* * * 
Manfred Uglorz, Barwny świat goł ębi rasowych , Tom I, Jasienica 
2014 
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wie-
lu hodowców gołębi, którzy w swojej biblioteczce chcą mięć opracowanie, dotyczą-
ce hodowanych przez siebie gołębi, ale bez zbędnych informacji, które dla wielu są 
interesujące, warte zebrania i utrwalenia, ale dla większości zbędne i niewaŜne. 
Chodzi o historię powstawania poszczególnych ras, szczególnie o taką, która – 
zdaniem wielu hodowców – nie jest pewna, a oparta jedynie na skąpych przeka-
zach i przypuszczeniach. Niewątpliwie praca, w której zebrane zostaną informacje 
na temat historii gołębiarstwa jest potrzebna, aby przyszłym pokoleniom przekazać 
informacje historyczne, oparte na źródłach pisanych, lub na ustnych przekazach. 
Starzy hodowcy umierają i nieraz zabierają z sobą do grobu wiadomości, które nie 
powinny ulec zapomnieniu.  

 KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu 
hodowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzo-
rzec, poniewaŜ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Króli-
ków, wzorzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkret-
ne dane.  
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 W ksiąŜce, obok polskiej nazwy rasy podany został numer, pod którym rasa 
została zarejestrowana na liście Europejskiej Federacji, zrzeszającej narodowe 
związki ho 

dowców, zaś bezpośrednio pod polską nazwą podane zostały nazwy w językach 
urzędowych Federacji, a więc w języku 
niemieckim, francuskim i angielskim. 

 KaŜdy opis rasy, znajdujący się w ksiąŜ-
ce, zawiera najpierw krótką informację 
na temat pochodzenia rasy, następnie 
opis budowy wzorcowego gołębia, 
naleŜącego do danej rasy. Istotnym 
elementem opisu jest takŜe wyliczenie 
odmian barwnych w rasie, krótka ich 
charakterystyka i opis istniejących 
rysunków uznanych przez wzorzec 
danej rasy. Opis rasy kończy się kilko-
ma uwagami dotyczącymi hodowli 
rasy. Podana została teŜ średnica ob-
rączki, jaka przewidziana jest dla danej 
rasy.  

 KsiąŜka nie zastępuje wzorca. Sę-
dziowie muszą posługiwać się wzor-
cami oraz instrukcjami – o ile one ist-
nieją – do konkretnych wzorców. Ni-
niejsza ksiąŜka jest przeznaczona 
głównie dla hodowców gołębi, którzy 

nie są sędziami i dla tych, którzy po jej lekturze zdecydują się hodować gołębie 
rasowe. Oczywiście ksiąŜka oparta jest na aktualnych wzorcach gołębi rasowych 
w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim i rosyjskim oraz na 
dostępnych w internecie informatorach Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej.   

 Praca pt. Barwny świat gołębi rasowych początkowo była pomyślana jako ksiąŜ-
ka licząca nieco ponad 400 stron. W trakcie jej pisania, ilość stron gwałtownie się 
zwiększała i okazało się, Ŝe ze względów technicznych, lepiej będzie dodać nowe 
opisy i podzielić ją na trzy części, z których kaŜda liczyć będzie niewiele ponad 200 
stron.  

 Pierwszy tom pracy Barwny świat gołębi rasowych składa się z Wprowadzenia  
i czterech rozdziałów. Wprowadzenie zawiera krótką historię udomowienia dzikiego 
gołębia skalnego oraz zwięzłą historię rozwoju hodowli udomowionego gołębia na 
terenie Azji i Europy, aby uświadomić hodowcom gołębi, jak bardzo stara jest miłość 
do gołębi. Ostatnia część pt. Wprowadzenie zawiera kilka uwag, dotyczących se-
lekcji, którą naleŜy przeprowadzić po kaŜdym sezonie lęgowym i wstępnego przy-
gotowania gołębi na wystawę. 

 We wzorcach powstałych przed 2006 rokiem brak jest jednolitej terminologii, co 
utrudnia ich interpretację. Po roku 2006 roku konsekwentnie wprowadza się wcze-
śniej uzgodnione terminy i systematycznie aktualizowane są stare wzorce. Praca ta 
potrwa jeszcze przez pewien czas. KsiąŜka wpisuje się w ten kontekst, a autor jej 
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ma nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie hodowcy gołębi w całej Polsce posługiwać się 
będą terminami występującymi we wzorcach i niniejszej ksiąŜce, głównie na okre-
ślenie rysunków i kolorów.   

 Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi naleŜących do grupy 
I (uformowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie naleŜące do 
grupy II (brodawczaki), w trzecim naleŜące do grupy III (kuraki), a w czwartym 
do grupy IV (dęte). Na pierwszej stronie kaŜdego rozdziału znajdują się niezbędne 
wiadomości na temat danej grupy oraz spis ras, które zostały opisane w rozdziale.  

 KsiąŜka jest bogato ilustrowana. Nie wszystkie zdjęcia przedstawiają wysokiej 
klasy gołębie, a więc znajdujących się na nich gołębie nie moŜna traktować jako 
wzorcowe. Rysunki wzorcowe  gołębi znajdują się we wzorcach.  

 Na końcu kaŜdego tomu ksiąŜki, tej, którą niniejszym oddaję do ręki Czytelni-
ków, jak teŜ i tych części, które się dopiero ukaŜą, Czytelnik znajdzie alfabetyczny 
indeks ras opisanych w danej części, z podaniem strony, na której rozpoczyna się 
opis.  

 Na końcu części III zamieszczony zostanie wybór najnowszej literatury, publiko-
wanej głównie w języku polskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim. 

 Zdjęcia gołębi, poddane obróbce graficznej, pochodzą z albumu Zdzisława Ja-
kubanisa, pt. Album gołębi rasowych, Lublin 2013.  

Z Przedmowy 

Kontakt z autorem:  

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

 

 

����   Z dawnych ksi ąŜek i czasopism 
 

mgr Józef Stoch 

Mewka polska 
Wśród! gołębi wyodrębnionej rasy, nazwanej mewką, mają hodowcy polscy swoją 

odmianę w i tej rasie – mewkę polską. Mewki te powstały u nas w okresie między-
wojennym; wówczas zwano je mewkami lwowskimi. RównieŜ dzisiaj hodowlą tych 
gołębi zajmują się u nas przewaŜnie ludzie pochodzący ze Lwowa i jego okolic. 
Sentyment i przywiązanie tych hodowców do opisanych tu gołębi sprawiły, Ŝe 
szczątkowy stan posiadania istniejący w hodowli tej odmiany bezpośrednio po za-
kończeniu działań wojennych ulegał stopniowo stałej poprawie. Obecnie kręgi ho-
dowców interesujących się polskimi mewkami poszerzyły się i okoliczność ta napa-
wa optymizmem co do dalszego losu tych pięknych gołębi. Czysto rasowego mate-
riału hodowlanego jest jednak ciągle jeszcze bardzo mało; najlepsze okazy tej od-
miany spotyka się w kilku zaledwie hodowlach, głównie na terenie Gdańska, Byd-
goszczy, Opola i Rzeszowa. 
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Przez wiele lat po II wojnie światowej wydawało się, Ŝe los polskich mewek jest 
przesądzony, Ŝe ulegną one całkowitej zagładzie. Pewna ilość najlepszych polskich 
mewek znalazła się bowiem w rękach zupełnie niepowołanych. W rękach ho-
dowców, którzy albo nie byli dostatecznie z tą rasą zapoznani, albo nie mieli warun-
ków do hodowli, czy teŜ po prostu nie umieli nic wyhodować. Trzeba tu bowiem 
zaznaczyć, Ŝe hodowla polskich mewek jest bardzo trudna. Poza tym za często 
uciekano się do krzyŜówek mewek polskich z niemieckimi, a krzyŜówki tego rodzaju 
nigdy na dobre polskim mewkom nie wychodziły. 

Poglądy polskich hodowców na temat wyglądu rasowego naszych mewek nie były 
dotychczas sformułowane w przepisach wzorca, brak było takŜe opublikowanych 
opisów tej rasy. Wskutek tego polskiej odmiany mewek nie znano zagranicą i dopie-
ro w ubiegłym roku ukazały się tam pierwsze wzmianki na jej temat. Mianowicie 
w zachodmio-niemieckim wydaniu Geflugel-Börse ukazały się w kwietniu i maju br. 
dwa artykuły Joachima Schüttego pt. „Die Taubeoramen Polens"; w jednym z (tych 
artykułów opisujących polskie rasy gołębi wspomina  o polskich mewkach, stwier-
dzając dość lakonicznie, Ŝe „są one podobne do niemieckich”. Inną wzmiankę 
o polskich mewkach znalazłem w angielskim „Pigeoms Wordl", w artykule Henryka 
Pyrzakowskiego o polskich rasach gołębi. Te poŜyteczne wzmianki o naszych gołę-
biach, to jednak za mało, by na ich podstawie polska mewka mogła znaleźć swe 
miejsce w katalogach i opisach ras gołębi, jako odrębna odmiana mewek. 

Brak wzorca nie zezwala równieŜ na pokazanie polskich mewek na zagranicz-
nych wystawach gołębi. Ukształtowanie głowy polskiej mewki róŜni się dość znacz-
nie od kryteriów, jakie przyjęte są ogólnie dla mewek. W takiej sytuacji pokazanie 
tych naszych gołębi spowodowało by na pewno ich dyskwalifikację. Potraktowanie 
przez hodowców zagranicznych polskiej mewki jako odrębnej odmiany nastąpi tylko 
wówczas gdy – niezaleŜnie od publikowanego obecnie opisu i wzorca tej odmiany – 
będzie u nas prowadzona rygorystycznie selekcja materiału hodowlanego. Nadmie-
nić trzeba, Ŝe samo tylko odmienne ukształtowanie głowy u polskiej mewki – to 
jeszcze nie wszystko, co dowodzi jej odrębności. Gdyby brać pod uwagę tylko gło-
wę – mewki niemieckie o duŜych nieprawidłowościach w jej ukształtowaniu niewiele 
róŜniłyby się od mewek polskich. 

Wspominałem juŜ w swych poprzednich artykułach, Ŝe na wygląd rasy czy teŜ 
odmiany gołębi składa się zespół cech dotyczących nie tylko kształtu głowy, lecz 
budowy całego ciała, wielkości, sylwetki ptaka a takŜe jego budowy wewnętrznej. 
Wprawdzie w tym ogólnym wyglądzie głowa mewki ma szczególnie duŜe znacze-
nie, ale nie jest ono jednak wyłączne. Niesłusznie więc do tego zagadnienia pod-
chodzą niektórzy hodowcy, co w konsekwencji doprowadza z czasem do zatarcia 
ogólnych znamion odrębności odmiany, w rezultacie u polskich mewek ma często 
miejsce zatarcie odrębności tych innych znamion. Przy dalszych pracach selekcyj-
nych powinna być zwrócona baczniejsza uwaga na całokształt cech decydujących 
o odrębności polskiej mewki. 

Przy powstawaniu mewek polskich decydującą rolę odegrały mewki anatolskie. 
Wybitnie krótka lecz szeroka, niemal czworograniasta głowa tych mewek dawnego 
typu, słabiej umięśniona i wypełniona piórami niŜ u innych odmian, przypadła ho-
dowcom lwowskim najbardziej do gustu. Nie gdzie indziej bowiem niŜ we Lwowie 
powstały przecieŜ takie rasy, jak maściuchy, szeki, staluchy czy bro-dawczaki. To 
upodobanie do kostkowych i tzw. „suchych", czyli słabo umięśnionych głów było 
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tam tak silne, Ŝe nawet srebrniaki i krakusy hodowane we Lwowie musiały mieć 
głowy kanciaste, o „stoliczkowym", czyli płaskim czole i ciemieniu. Idealnie okrągła 
z wszystkich stron głowa mewki, charakterystyczna w zasadzie dla wszystkich od-
mian mewek (a więc takŜe współcześnie hodowanych mewek anatolskich) mniej się 
hodowcom lwowskim podobała od czworogroniastej i suchej głowy dawnej mewki 
anatolskiej. Hodowcy nasi pozostali wierni siwemu upodobaniu do takiego ukształ-
towania głów i starali się cechę tę utrwalić i wzmocnić. W rezultacie tych dąŜeń 
głowa polskiej mewki jest krótka i szeroka, u góry spłaszczona, ma długie i szerokie 
czoło, którego poŜądana szerokość – zmierzona nad woskówkami nosowymi – ma 
odpowiadać szerokości głowy nad oczami gołębia; jest to czoło, którego niemal 
pionowo opadająca linia łączy się z linią góry głowy w pięknym zaokrągleniu. Tył 
głowy, o wyraźnie zaznaczonej szerokości czaszki, jest równieŜ łagodnie za-
okrąglony. 

Charakterystyczne dla mewek anatolskich było między innymi to, Ŝe były one 
zawsze gładkogłowe i miały barwne ogony. Wszystkie polskie mewki mają nato-
miast „obowiązkowo" białe ogony i większość egzemplarzy w tej rasie posiada gło-
wy ozdobione koronkami. Ta odmienność wyglądu polskich mewek ma swoje źródło 
w krzyŜówkach, jakich dokonywano w Polsce między mewkami anatolski-mi, nie-
mieckimi i – być moŜe – innymi jeszcze odmianami mewek. Niektórzy polscy ho-
dowcy utrzymują, Ŝe do krzyŜówek tych posłuŜyły równieŜ spokrewnione z mew-
kami anatolskimi mewki „domino". Jest to domniemanie oparte głównie na wnio-
skach wypływających z nazewnictwa, jakie na co dzień stosowane jest przez ho-
dowców w odniesieniu do polskich mewek tarczowych. Przyjęta powszechnie dla 
tych mewek nazwa ,”dominikany" istotnie na to pokrewieństwo wskazuje. Na po-
krewieństwo z mewką domino wskazuje ponadto fakt, Ŝe dawniej trafiały się poje-
dynczo polskie mewki, u których w okolicy głowy, dzioba i szyi występowały na bia-
łym tle barwne plamy, o nieregularnym rysunku i wielkości. Mimo to nie mewka do-
mino, lecz mewka anatolska wycisnęła piętno na wyglądzie polskich mewek. Jest to 
zrozumiałe, jeśli się zwaŜy, Ŝe mewki domino – naleŜące do rodziny mewek 
wschodnich spiczastoczubych – były nader rzadko spotykane w hodowlach nie 
tylko polskich, ale i w całej Europie. Udział w krzyŜówkach jednej, czy nawet kilku 
sztuk domino – zwłaszcza w początkowym stadium kształtowania się rasy mewek 
polskich – mógł więc mieć jedynie znaczenie uboczne. Znaczenie to ograniczyło się 
przede wszystkim do powstania naziwy „dominikany", stosowanej zresztą później 
nie tylko w odniesieniu do polskich, lecz i do innych mewek (tarczowych, np. takŜe 
do mewek niemieckich. Nazwa „dominikany" związana jest nie tyle z pochodzeniem 
polskich mewek, ile z barwnym rysunkiem tarcz na skrzydłach. 

Jakkolwiek większość polskich mewek ma głowy ozdobione koronkami – koronka 
nie jest nieodzownym atrybutem rasy polskiej mewki. Egzemplarze gładkogłowe są 
równie cenne i przez hodowców lubiane. Ponadto obok mewek tarczowych istnieje 
odmiana czysto biała, która w nazewnictwie hodowców określana jest mianem 
„szapotle" (od franc „chapoter"; w przenośni: oskrobane z koloru, z barwy). Nazwa 
ta odnosi się równieŜ tylko do umaszczenia (a nie do rasy gołębia, jak to sądzą 
niektórzy hodowcy). Mówi się przecieŜ takŜe: „szapotel anatolski" (z barwnym ogo-
nem), „szapotel niemiecki" (z okrągłą głową). A więc nazwa „szapotel" nie jest rów-
noznaczna z pojęciem „mewka polska". 

Zagadnienie róŜnic rasowych, a więc odrębności naszych mewek w porównaniu 
z innymi odmianami, a w szczególności z mewkami niemieckimi, wymaga jeszcze 
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kilku uwag. O róŜnicach w ukształtowaniu głowy była juŜ tu mowa; poglądowo tłu-
maczy je rysunek głów kilku najbardziej u nas znanych odmian mewek i (od lewej 
do prawej strony rysunku): mewki niemieckiej, polskiej, wschodniej i angielskiego 
turbita). Ale, jak to juŜ równieŜ powiedziano, głowa to tylko główny fragment, a nie 
całość pokroju rasowego. WaŜne są takŜe: budowa, figura i wielkość ptaka. NaleŜy 
pamiętać, Ŝe polskie mewki przejęły od anaitolskich nie tylko ukształtowanie głowy, 
lecz takŜe ich ogólny pokrój i wielkość. 

Hodowcy polscy dąŜyli w tym zakresie nie tylko do zachowania cech właściwych 
mewkom anatolskim, ale do jeszcze wydatniejszego ich podkreślenia. Dopiero 
trudności zaistniałe w hodowli naszych mewek w okresie powojennym sprawiły, Ŝe 
musiano się uciec „do pomocy" mewek niemieckich, których w tym czasie u nas nie 
brakowało. Czasem uzupełniano nimi pogłowie z istotnej konieczności, częściej 
jednak przyczyną była niedostateczna znajomość przedmiotu hodowli. PoniewaŜ 
mewki niemieckie róŜnią się w budowie, sylwetce i wielkości dość wyraźnie od me-
wek polskich – wiele wdzięku i piękna naszych gołębi zostało w ten sposób zaprze-
paszczone. Obecnie jeszcze zbyt często i za wiele widzi się u naszych gołębi tej 
rasowej obcości. Jeśli długość mewki niemieckiej wynosi średnio 30–32 cm, mewki 
anatolskiej 28–30 cm, to długość mewki polskiej powinna wynosić od 27–29 cm i w 
Ŝadnym wypadku nie moŜe przekroczyć 29 cm. Zasadą jest, Ŝe im polska mewka 
jest mniejsza i krótsza – tym lepsza. Obok krótkiej i zwartej budowy mewka polska 
powinna odznaczać się szeroką, wypukłą oraz uniesioną i do przodu wysuniętą 
piersią i lekkim odchyleniem ku tyłowi krótkiej szyi. Podczas gdy mewki anatolskie 
występują do tej pory tylko w czterech odmianach barwnych: czarnej, niebieskiej, 
czekoladowej i płowej – to u mewek polskich na tarczach skrzydeł spotykamy wła-
ściwie wszystkie barwy zasadnicze i od nich pochodne. RównieŜ upierzenie mewek 
polskich jest obfitsze i bardziej puszyste, a Ŝaboty i koronki są ładnie wykształcone. 

 
WZORZEC 

 Głowa krótka, szeroka, moŜliwie słabo umięśniona. Czoło szerokie i dłu-
gie; szerokość czoła, mierzona nad woskówkami nosowymi, powinna być 
równa szerokości głowy nad oczami. Z tyłu głowy czaszka nieco węŜsza. 
Góra głowy spłaszczona, czoło słabo wypełnione i bardzo stromo opadają-
ce. Linia czoła oraz linia góry i tyłu głowy łączą się ze sobą w łagodnym 
zaokrągleniu. Boczne krawędzie czaszki równieŜ są lekko zaokrąglone,  
wskutek  czego dobrze  wyczuwalny 
kostkowy układ głowy ma w całości łagodne ukształtowanie. Koronka równo 
i wysoko osadzona, moŜliwie obfita w piórka, łączyć się powinna z piórami 
tylnej partii szyi bez załamań i wyraźnego rozgraniczenia. 
Dziób krótki, szeroki u podstawy, gruby, tępo zakończony, jasnej barwy. 
Skierowany bardzo stromo w dół tworzy linię z linią czoła. Woskówki noso-
we krótkie, szerokie i gładkie, biało przypudrowane. 
Oko duŜe, ciemnobrązowe. Gałka oczna uwypuklona na zewnątrz. 
Brew jasna, delikatna, moŜliwie dwurzędowa. 
Szyja krótka, pełna, okrągła, przechylona ku tyłowi. Podgardle dobrze wy-
kształcone. śabot moŜliwie obfitujący w pióra i równo ukształtowany. 
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Pierś szeroka, zaokrąglona, uniesiona lekko ku górze, wysunięta ku przo-
dowi. Brzuch dobrze rozwinięty. 
Grzbiet krótki, opadający i zwęŜający się ku tyłowi. 
Skrzydła krótkie, zwarte, przylegające do tułowia. 
Ogon krótki, mocno zwarty. 
Nogi krótkie, dość drobnej budowy, głęboko osadzone. Skoki nie opierzone. 
Kolor i rysunek : Podstawową barwą umaszczenia jest barwa biała. U me-
wek tarczowych (dominikanów) pokrywy skrzydeł: czarne, czekoladowe, 
niebieskie, czerwone, Ŝółte, brązowo-płowe, Ŝółto-płowe, takŜe karpiaste (w 
róŜnych kolorach). Gdy pokrywy są niebieskie lub brązowo-płowe i Ŝółto-
płowe, występują dwa poprzeczne pasy na skrzydle. 
Odmiana czysto biała (szapotle) jest rzadziej  spotykana. 
Budowa, postawa, figura : Budowa drobna, lecz zwarta i krótka, o zaokrąg-
lonych kształtach. Pomimo dość głębokiego osadzenia nóg, postawa wy-
prostowana, dumny wygląd. Wytworność i kokieteria oraz kształtność syl-
wetki wymagają, by upierzenie przylegało moŜliwie ściśle do ciała. Pióra 
krótkie, lecz o szerokich chorągiewkach. śywe i pogodne usposobienie, 
duŜa ruchliwość i temperament. 
DuŜe błędy : 
 Głowa wąska, wydłuŜona, wypełniona i zaokrąglona u góry. Wąskie czoło 
lub czoło wypełnione piórami na okrągło; równieŜ czoło zbyt krótkie. Poza 
tym wszystko co nie zgadza się z charakterystycznym kostkowym ukształ-
towaniem głowy. Nisko osadzona lub w połowie tylko wykształcona koronka. 
Dziób długi, cienki, osadzony w głowie pod kątem, silnie zniekształcone i 
wyraźnie źle domykające się szczęki. Czerwona brew. Gołąb duŜy, wydłu-
Ŝona i mało zwarta budowa, ocięŜały wygląd, napuszone pióra, brak 
kształtności w sylwetce. Obwisłe skrzydła. „Zaciągi" barwnych plam zacho-
dzące w sposób widoczny aŜ na nogi i brzuch. 

 
Artykuł ukazał si ę w: Hodowca Drobnego Inwentarza ,  (12/1967), 21-23; 

Zachowana została dawna pisownia.  
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���� Propozycje wzorców 

Mecheleńska 
 

 

Pochodzenie 
Wyhodowana została w okolicach Mechelen w belgijskiej Flandrii. Powstała w wy-
niku wielu krzyŜówek. W 1850 roku skrzyŜowano miejscową wiejską kurę z brahmą. 
W dalszych krzyŜówkach udział brały kury rasy kochin oraz lang shan. Celem tych 
krzyŜówek było wyhodowanie kury cięŜkiej, o smacznym mięsie. Uznana została 
jako rasa w 1898 roku.     

WraŜenie ogólne 
Jest to rasa mięsna, dlatego posiada pełny, głęboki i szeroki korpus.  

Cechy rasowo ści koguta 
Głowa mała i szeroka.  
Dziób  mocny, jasnorogowy.  
Grzebień pojedynczy, średniej wielkości, równomiernie wykrojone ząbki.    
Oczy pomarańczowoczerwone.  
Policzki czerwone. 
Zausznice czerwone, wąskie, zaokrąglone, nieco wydłuŜone, o delikatnej struktu-
rze.  
Dzwonki średniej długości, zaokrąglone, nieco wysłuŜone.  
Szyja mocna, z pełną, aŜ do ramion sięgającą grzywą.  
Tułów szeroki, głęboki, w kształcie prostokąta, noszony poziomo. 
Ramiona szerokie i zaokrąglone. 
Grzbiet szeroki, dosyć długi, moŜliwie prosty.  
Siodło  pełne, przejście w kierunku ogona wypełnione.  
Pierś głęboka, szeroka i pełna, dobrze umięśniona. 
Brzuch pełny,  z bogatym puchowym upierzeniem. 
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Skrzydła : stosunkowo krótkie, zwarte i  mocno przylegające do korpusu. 
Ogon  krótki i niezbyt podniesiony. Z siodłem tworzy mocno rozwarty kąt.  Patrząc 
z tylu tworzy odwróconą literę V. 
Uda średnie długości, muskularne, szeroko rozstawione.  
Skoki mocne, średniej długości, po stronie zewnętrznej nieco upierzone, barwy 
cielistej. 
Palce mocne, średniej długości, dobrze rozwarte, zewnętrzne upierzone. Dopusz-
cza się nieco upierzone palce środkowe. 
Upierzenie miękkie i pełne, pióra przylegające do siebie.  

Cechy rasowo ści kury 
Jak przystoi na kurę typu mięsnego powinna mieć prostokątny tułów, z dobrze wy-
pełnioną i wysuniętą do przodu piersią, długie i poziomo noszone plecy, szczególnie 
w części tylnej. Dopuszcza się popielaty nalot na skokach.  

DuŜe błędy  
Lekki, wąski, w kształcie trójkąta i do góry podniesiony tułów, zaokrąglone plecy, 
płaska i wysoko noszona pierś, białe zausznice, na nogach tzw. mankiety, mocno 
upierzone palce.  

Rodzaje kolorów 
6.4. – jastrz ębiata, 5.2. – biała. 

 

Masa ciała: kogut – od 4000 do 5000 g, kura – od 30 00 do 4000 g. 

Masa jaja: 55 g. 

Kolor skorupki jaja: kremowy 

Wielko ść obrączek: koguta – 24, kury – 22.  

 

Tłumaczenie ze wzorca niemieckiego: Manfred Uglorz 

 

Spis artykułów w roczniku 2014 
Gołębie 
Uglorz Manfred, Show homer, 1(2014), 3nn 
Uglorz Manfred, Modena włoska, 1(2014), 7nn 
Uglorz Manfred, Roller gałacki, 1(2024), 11nn 
Uglorz Manfred, Modena angielska, 2(2014), 4nn. 
Uglorz Manfred, Mewka lutycka barbet, 2(2014), 8nn 
Grzeliński Krzysztof, Gołębie czelabińskie, 2(2014), 11nn 
Alfabetyczny spis ras gołębi uznanych w Polsce, 2(2014), 48nn 
Uglorz Manfred, Modena niemiecka, 3(2014), 4nn 
Uglorz Manfred, Czeski kolorowy, 3(2014), 8nn 
Uglorz Manfred, Pocztowe wystawowe, 3(2014), 11nn 
Uglorz Manfred, Karno, 4(2014), 4nn 
Uglorz Manfred, Garłacz śląski, 4(2014), 6nn 
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Uglorz Manfred, Węgierski lotny oszroniony (deresz), 4(2014), 10nn 
Uwagi dotyczące przygotowania gołębi na wystawę, 4(2014), 12nn 
 
Kury 
Uglorz Manfred, Minorka, 1(2014), 15nn 
Uglorz Manfred, Śpiewający z Berg, 2(2014), 15nn 
Uglorz Manfred, Nadreńska, 3(2014), 29nn 
Alfabetyczny spis ras kur uznanych w Polsce, 3(2013), 59nn 
Uglorz Manfred, Sundhaimska, 4(2014), 16nn 
 
Króliki 
Nowa rasa królików, 3(2014), 33nn 
 
Ptaki naszych sadów, pól i lasów 
Król Jan, Zięba, 1(2014), 19nn 
Król Jan, Kulczyk, 2(2014), 20nn 
Król Jan, Budki dla sikor, 2(2014), 24nn 
Król Jan, Zimorodek, 3(2014), 34nn 
Król Jan, Wilga, 4(2014), 18nn 
 
Kącik kynologiczny 
Mach-Król Maria, Cocker spaniel, 2(2014), 27nn 
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