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Słowo wst ępne  
Jeszcze nie zakwitły jabłonie, ale w najbliŜszych dniach obsypią się biało-róŜowymi 
kwiatami, które niewątpliwie naleŜą do jednych z najpiękniejszych. Wyraźnie widać, Ŝe 
przyroda budzi się po spoczynku zimowym do nowego Ŝycia. Parki i ogrody roją się od 
śpiewającego ptactwa. Niebawem przylecą do swoich gniazd bociany i oznajmią swo-
im klekotaniem, Ŝe juŜ są i Ŝe nadeszła wiosna.  

 Nadejście wiosny związane jest niezbędnymi pracami w ogrodzie. Grabienie trawni-
ków, obcinanie drzew, for-
mułowanie krzewów ozdo-
bnych, podlewanie kwia-
tów, aby przyśpieszyć okres 
wegetacji…  

 Kto nie przygotował go-
łębnika i nie połączył swo-
ich gołębi w pary, musi to 
uczynić niezwłocznie. Wie-
lu hodowców dochowało 
się juŜ pierwszych mło-
dych. Młode domagają się 
jedzenia, a stare gołębie 
uwijają się, aby zaspoko-
ić głód kolejnego pokole-
nia ptaków.  

 Kury na dobrze się juŜ 
rozniosły. Niejeden hodo-
wca myśli o powiększe-
niu swojego stada. Zało-

Ŝyć jajami inkubator, czy kupić pisklęta? Co wygodniejsze? Radość z własnych pucha-
tych stworzonek, czy poszukiwanie dobrego materiału do dalszej hodowli?  

 Sądzić naleŜy, Ŝe w wielu stajenkach dla królików odstawiono juŜ pierwsze młode 
od matek i niebawem w puchem wyścielonych gniazdach znajdą się nowe młode.  

 Wiosna cieszy kaŜdego, głównie hodowców, bo chociaŜ wraz z nadejściem wiosny 
przybywa pracy i troski, to jednak nowe Ŝycie w gołębniku, na wybiegu dla drobiu, czy 
w stajenkach dla królików rekompensuje trud i pracę. Koroną wszelkiej hodowli są 
nowe zwierzęta, pochodzące z własnej hodowli.  

 Kto dba o swoje zwierzęta, one mu się odwdzięczą.    

 Redakcja kwartalnika w nowym sezonie hodowlano-rozpłodowym Ŝyczy w wszyst-
kim hodowcom gołębi, drobiu, królików i innych zwierząt, duŜo pięknych, dorodnych 
i zdrowych zwierząt, które jesienią i zimą warto będzie pokazać na wystawach, organi-
zowanych w naszym kraju i zagranicą.   

Redakcja 

 

 
Fot. Manfred Uglorz 
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����  Gołębi… goł ębie… goł ębie…  

Modena angielska 
  

 

(EE 205) 
N: Modena,  
F: Modène Anglais,  
A: Modena 

Obrączka numer 9. 

 

Pochodzenie 
 W XIX wieku, a nawet znacznie wcześniej w Modenie i okolicach (Włochy) hodo-
wano gołębie, zwane triganino, jako gołębie lotne. W dawnej literaturze były opisywane 
kilkakrotnie. Wspomina o ich istnieniu juŜ Pliniusz Starszy (23 – 79 po Chr.). Dały one 
początek niemieckiemu typowi gołębi modeńskich. Obok nich powstał typ angielski, 
hodowany nie tylko na Wyspach Brytyjskich, ale takŜe w Ameryce Północnej i Australii. 
W Niemczech zaczęto hodować angielskie modeny w siódmym dziesięcioleciu XIX wieku.  

 W Polsce modena angielska jest mało znana, chociaŜ zaczyna się pokazywać na 
niektórych wystawach.  

Opis budowy 

 Modena angielska jest kurakiem średniej wielkości, o mocno zaokrąglonym kształ-
cie, niskiej postawie i podniesionym ogonie.  

 Wszystkie części ciała angielskiej modeny muszą być zaokrąglone. Zaokrąglona 
jest więc równieŜ głowa , z wysokim, szerokim i zaokrąglonym czołem. Płaska i kan-
ciasta głowa dyskwalifikuje gołębia. Oczy  centralnie usytuowane w głowie powinny być 
barwy od pomarańczowej do czerwonej. Kolor oczu powinien być intensywny. Jedynie 
u gołębi o brunatnym upierzeniu, tęczówka przy źrenicy jest jaśniejsza (Ŝółtawa). Kolor 
wąskich brwi  zaleŜny jest od barwy upierzenia. 

 Mocny dziob , średniej długości tworzy z czołem kąt rozwarty. Woskówki  są małe 
i białe, dlatego są zauwaŜalne, szczególnie u gołębi o ciemnym upierzeniu. Barwa 
dzioba zaleŜy od barwy upierzenia. 
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  Masywna głowa osadzona jest na średniej długości, bardzo mocnej szyi . Szyja 
łączy się z szeroką, nieco wysuniętą pier-
sią, dlatego wydaje się, Ŝe szyja jest nieco 
wygięta do tyłu. WraŜenie to spowodowane 
jest takŜe tym, Ŝe plecy modeny angielskiej, 
począwszy od szerokich ramion wznoszą 
się do góry. 

 Brzuch jest dobrze wypełniony, umięśnio-
ny i tworzy z piersią i końcem tułowia dobrze 
zaokrąglone półkole, na przedłuŜeniu którego 
znajduje się krótki podniesiony do góry ogon . 
TakŜe spoczywające na ogonie skrzydła są 
krótkie, natomiast bardzo szerokie.  

 Angielskie modeny stoją na szeroko 
rozstawionych i krótkich nogach , usytuowa-
nych w środku tułowia. Pomimo bogatego 
upierzenia brzucha, uda  są wyraźnie wido-
czne. Kolor pazurków  jest identyczny z bar-
wą dzioba.   

 Wadami w budowie s ą: wąski, lub długi 
tułów, wąska głowa, cienka szyja, płaskie 
czoło i ciemię, nisko noszony ogon, lotki 
noszone poniŜej ogona, wysoka postawa, 

upierzone palce. 

Odmiany barwne i ry-
sunek 
 Angielskie modeny wy-
stępują w trzech typach: 
gazzi, sziti i magnani. 
U gazzi  zasadniczy kolor 
jest biały. Barwne są: gło-
wa, mały śliniak, skrzy-
dła, ogon, pióra pokrywy 
ogonowej oraz klin. Ry-
sunek głowy biegnie łu-
kowato od potylicy na 
szerokość jednego palca 
pod oczami aŜ do tcha-
wicy. Szitti  są jednokolo-
rowe. Na tarczach skrzy-
deł moŜe u nich wystę-
pować rysunek, na przykład grochowatość, łuskowatość itp. Magnani  występują 
w dwóch odmianach: wielokolorowej oraz cętkowanej. 

 
Rys. z wzorca angielskiego  

  

 Rys. z wzorca angielskiego  
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 Lista odmian barwnych jest bardzo długa, lecz dla pewnego wyobraŜenia sobie, jak 
bardzo róŜnorodne mogą być odmiany barwne gołębi, warto ją przytoczyć.  

 Gazzi: niebieskie bez pasów, niebieskie z brązowymi pasami, niebieskie brązowo 
grochowe, niebieskie z brązowymi tarczami, niebieskie z piórami na tarczach brązowo 
obrzeŜone,  niebieskie z białymi pasami, niebieskie z obrzeŜonymi piórami na jasnych 
tarczach, niebieskopłowe bez pasów, niebieskopłowe z pasami siarkowymi, niebie-
skopłowe z piórami siarkowo obrzeŜonymi na tarczach, niebieskopłowe siarkowe bez 
obrzeŜonych piór na tarczach, ciemno brązowe z pasami siarkowymi, ciemno brązowe 
z piórami siarkowo obrzeŜonymi na tarczach, ciemno brązowe bez obrzeŜonych piór 

na tarczach, siarkowe w odcieniu ochry bez obrzeŜonych piór, siarkowe w odcieniu 
ochry z obrzeŜonymi piórami, siarkowe w odcieniu ochry grochowe, brązowopłowe 
z brązowymi pasami, brązowopłowe z brązową grochowatością, płowe w kolorze khaki 
z siarkowymi tarczami bez pasów, płowe w kolorze khaki z siarkowymi tarczami 
i pasami, płowe w kolorze khaki z siarkowymi tarczami i grochowe, dominujące czer-
wone, dominujące Ŝółte, czerwonopłowe, czerwonopłowe grochowe, Ŝółtopłowe, Ŝółto-
płowe grochowe, czarne, czarne z białymi pasami, czarne z jasnymi tarczami i obrze-
Ŝonymi piórami, czekoladowe (dun), brązowe, brązowe z białymi pasami, brązowe z ja-
snymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, khaki, czerwone, czerwone z jasnymi tarczami 
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i obrzeŜonymi piórami, Ŝółte, Ŝółte z jasnymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, złote, 
andaluzyjskie, indygo z pasami, indygo bez pasów, indygo grochowe oraz srebrne. 

 Szitti  występują w tych samych barwach co gazzi, ale takŜe w kolorze białym. 
Równie znane są sziti tygrysie ciemne (mottled), czarne, czerwone, Ŝółte, niebieskie 
i ciemno brązowe. Szeki zaś występują w kolorze brązowym, czerwonym, Ŝółtym, nie-
bieskim oraz ciemno brązowe. Dość duŜa jest teŜ paleta szymli: niebieskie 
z brązowymi pasami, niebieskie brązowo grochowe, niebieskopłowe z siarkowymi pa-
sami, niebieskopłowe siarkowe grochowe, czerwonopłowe, czerwone (dominanty).  

 Magnani  mogą być wielobarwne i cętkowane. Wielobarwne mają jaśniejszy lub 
ciemniejszy migdałowy kolor upierzenia korpusu, jasny kolor lotek i ogona, plamki we 
wszystkim kolorach na całym ciele, jak równieŜ na lotkach i na ogonie. Samice mają 
mniej wyraźny rysunek aniŜeli samce. Cętkowane występują w kolorze czarnym, czer-
wonym, Ŝółtym i srebrnym. 

  

Uwagi dotycz ące hodowli  

 Hodowla moden angielskich jest relatywnie trudniejsza aniŜeli moden włoskich i mo-
den niemieckich. Włoskie i niemieckie modeny doskonale latają, czego nie moŜna 
powiedzieć o modenach angielskich. Są jednak chętnie hodowane ze względu na wiel-
kie bogactwo odmian barwnych.  

 W USA powstał amerykański typ modeny angielskiej. Modena typu amerykańskiego 
bardziej przypomina kinga, aniŜeli modenę angielską. Nie naleŜy ze sobą kojarzyć tych 
dwóch typów moden, aby nie utracić charakterystycznych cech modeny angielskiej. 
RównieŜ nie naleŜy kojarzyć modenę angielską z modeną niemiecką.  

Manfred Uglorz 

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Mewka lutycka barbet 

 

EE 723 
N: Lütticher Barbet, 
F: Barbet Liègeois, 
A: Barbet of Liège 

Obrączka numer 8.  

 

 Rysunek z polskiego wzorca 

Pochodzenie 
Nie trzeba nikogo przekonywać, Ŝe w gołębiarstwie panuje – jak w wielu innych dzie-
dzinach – takŜe moda na hodowlę określonych ras. Wystarczy prześledzić ukazywanie 
się artykułów i zainteresować się ilością hodowców modnej rasy, przede wszystkim 
ilość jej przedstawicieli pokazywanych na wystawach, aby bezbłędnie wskazać na 
aktualną modę w hodowli gołębi rasowych. Obecnie na zachodzie Europy panuje mo-
da na hodowlę niektórych odmian mewek, w tym takŜe mewki lutyckiej barbet. I tak np. 
w 2012 roku w lipskiej wystawie pokazano 71 mewek barbet w kilku odmianach barw-
nych. W roku 2013 liczba ta nie uległa większej zmianie.  

 Mewka lutycka barbet wyhodowana została we wschodniej Belgii, nad Mozą, w po-
bliŜu granicy z Holandią i Niemcami, głównie w okolicach miasta Liège (niem. Lüttich). 
MoŜna by ją nazwać mewką leodyjską, bowiem dawna łacińska nazywa Liège brzmiała 
Leodium. Ale kiedy Liège nazywano Leodium, nie była ona znana, bowiem powstała 
znacznie później. Gdyby ją nazwać mewką leodyjską, wtedy mielibyśmy do czynienia 
w anachronizmem, który Ŝadną miarą nie dałby się usprawiedliwić. Nazwa mewka 
lutycka barbet nie wywodzi się od staroŜytnego plemienia Lutyków (grupy słowian po-
łabskich), ale od niemieckiej nazwy Liège – Lüttich. 

Opis budowy 
 Mewka lutycka berbet jest gołębiem średniej wielkości, dość krępą, Ŝywotną, o nie-
co wyprostowanej postawie i o zaokrąglonych konturach wszystkich części ciała. 
A więc przede wszystkim zaokrąglona jest szeroka głowa , której – patrząc z boku – 
linia bez załamań biegnie od czubka dzioba aŜ do szyi. NajwyŜszy punkt głowy znajduje 
się powyŜej oczu. Czoło mewki barbet jest dobrze wypełnione, dzięki czemu wydaje się 
być bardzo silna , a nawet stosunkowo masywna. Pomarańczowe oczy  podkreślają jej 
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Ŝywotność i temperament. Jednak białe mewki mają oczy ciemne. Kolor wąskich brwi  
zaleŜny jest od barwy upierzenia.  

 

 

 

 
 Mewka lutycka berbet ma dziób  mniej niŜ średniej długości i silny. Łączy się on bez 
załamań z czołem. TakŜe kolor dzioba musi być zgodny z barwą upierzenia. Wosków-
ki  są bardzo mało rozwinięte i gładkie.  

 Tak dobrze ukształtowana głowa spoczywa na krótkiej i szerokiej w ramionach szyi , 
która zwęŜa się w kierunku głowy. Na podgardlu nie moŜe występować Ŝyła, za to 
z przodu szyi znajduje się dobrze rozwinięty Ŝabot.  

 Zgodnie z tym, co zostało powiedziane powyŜej, takŜe pierś jest dobrze zaokrąglo-
na, wypełniona i szeroka. Szerokie są takŜe plecy , szczególnie w ramionach, bowiem 
zwęŜają się one w kierunku ogona i lekko opadają. Ogon  zaś jest wąski, dobrze zwar-
ty i w jednej linii z plecami. Nie wprowadza więc jakiejś dysharmonii w zaokrąglonej 
budowie korpusu mewki barbet. Nogi  mewki barbet są średniej długości, nieupierzone 
i dobrze umięśnione. Kolor pazurków musi być zgodny z barwą dzioba. 

 Mając na uwadze powyŜszy opis, moŜna się domyślać, dlaczego mewki z Liège 
nazwane zostały barbetami, bowiem do końca XIX wieku nazwa barbet, określała we 
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Francji grupę psów o obfitej kędzierzawej sierści, a więc zdecydowanie zaokrąglonych 
kształtach (W innych krajach tę grupę psów określano mianem pudli). 

 Wadą w budowie  mewek barbet jest wszystko, co zakłóca jej zaokrąglone kształty, 
a więc wąski lub długi tułów, płaska postawa, niewypełnione piersi, za szeroki lub roz-
wierający się ogon, płaskie ciemię, wąska głowa oraz spiczaste czoło, cienki lub za 
długi dziób oraz brak Ŝabotu, 

Odmiany barwne i rysunek 
 W zasadzie mewki lutycke barbet są jednobarwne, chociaŜ znane są takŜe tygrysie.  

 Jednobarwne są białe, czarne, niebieskie  bez pasów, niebieskie z czarnymi pasa-
mi, niebieskie grochowe, nie-
bieskie ciemno grochowe, nie-
bieskopłowe bez pasów, nie-
bieskopłowe z ciemnymi pa-
sami, niebieskopłowe grocho-
we, niebieskopłowe ciemno gro-
chowe, czerwone (dominujący), 
czerwonopłowe bez i z pasa-
mi, czerwonopłowe grochowe, 
czerwonopłowe ciemno grocho-
we, Ŝółte (dominujący),  Ŝółto-
płowe bez i z pasami, Ŝółto-
płowe grochowe, Ŝółtopłowe 
ciemno grochowe. Szymle wy-
stępują w barwie niebieskiej 
z czarnymi pasami, niebie-
skopłowej z ciemnymi pasami, 
czerwonej z pasami i Ŝółtej 
z ciemnymi pasami. 

 Wszystkie kolory powinny 
być czyste i równomiernie ro-
złoŜona na pokrywach skrzy-
deł. PoŜądane są całkowicie 
kolorowe plecy. Pasiaste po-
winny mieć niezbyt szerokie 
pasy, lecz przechodzące przez 
całe tarcze skrzydeł. Gro-

chowe muszą być z moŜliwie równym rysunkiem na skrzydłach, przede wszystkim 
ciemno niebieskie grochowe z ciemnym, równym rysunkiem. Gołębie odmiany czer-
wonej i Ŝółtej mają głowę, szyję i pokrywy skrzydeł czerwone lub odpowiednio Ŝółte, 
więcej lub mniej rozjaśniony kolor na brzuchu, takŜe jasne lotki i ogon, z lub bez pod-
stawowego pigmentu.    

 Szymle niebieskie, czerwone i Ŝółte mają więcej lub mniej biały nalot na piórach 
(grizzly faktor). Pasy u nich muszą być wyraźnie zaznaczone. 
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 Mewki lutyckie barbet o rysunku tygrysim występują w kolorze czarnym i niebieskim 
z czarnymi pasami. Na kolorowym upierzeniu muszą mieć równomiernie i proporcjo-
nalnie rozłoŜone białe pióra. Ogon i 7 zewnętrznych lotek muszą być kolorowe.   

 Wadami w upierzeniu i barwie s ą: luźnie upierzenie, czerwone brwi, białe pazurki 
(z wyjątkiem u odmiany białej), nienasycone kolory i niewłaściwy rysunek.  

Uwagi dotycz ące hodowli 
 Ruchliwe, o Ŝywym usposobieniu mewki lutyckie barbet dobrze czyją się w wolie-
rze, która jednak nie moŜe być zbyt ciasna. W ciasnych wolierach gołębie chorują i 
stają się apatyczne.  

 Mewki barbet dość dobrze się rozmnaŜają i przy właściwym karmieniu, pary rozpło-
dowe wykarmiają swoje młode. Czasem potrzebne są mamki, ale raczej naleŜy unikać 
posługiwania się mamkami, aby u naszych par rozpłodowych nie został zatracony in-
stynkt rodzicielski.  

Manfred Uglorz 

Fot. Zdzisław Jakubanis 

 

Gołębie czelabi ńskie  
Pochodzenie 
Rasa wyhodowana w Czelabińsku, mieście obwodowym na Uralu, leŜącym nad rzeką 
Miass. Początki rasy sięgają  lat 20-tych XX wieku. Wówczas w Czelabińsku pojawiło 
się wielu przesiedleńców z róŜnych rejonów byłego Imperium Rosyjskiego, zarówno 

z zachodniej Rosji, Ukrainy, jak i republik azjatyckich oraz rosyjskiego dalekiego Wscho-
du. Przywozili oni ze sobą róŜne rasy gołębi, które z czasem zaczęli łączyć między 
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sobą i tworzyć lokalne, miejscowe rasy. JuŜ w połowie lat 30-tych znano i hodowano trzy 
rasy gołębi czelabińskich:  

� białe; 
� kolorowe, białoogoniaste z białą bródką;  
� czarnoskrzydłe;  
� łabędzie.  

Czelabiński biały 
 Czelabińskie białe powstały na bazie białych kazańskich, które krzyŜowano z or-
łowskimi białymi, białymi mewkami moskiewskimi i kriukowskimi. W latach 40-tych była 
to juŜ rasa o dość utrwalonym fenotypie i zaczęto je pokazywać na wystawach, z po-
czątku lokalnych, później takŜe regionalnych i krajowych. Od lat 60-tych zaczęto krzy-
Ŝować je z uralskimi wichrastymi (lokalna, uralska forma mewki chińskiej, ze skróco-
nym dziobem i opierzonymi nogami, podobna do mewki litewskiej), mewkami polskimi, 
mewkami litewskimi (znanymi wówczas w Rosji jako mewki chińskie) i białymi brodaw-
czakami polskimi. Niektórzy hodowcy twierdzą, Ŝe do udoskonalenia rasy uŜyto takŜe 
bijów uzbeckich krótkodziobych. Przyniosło to skutek w postaci pojawienia się gołębi 
tej rasy z Ŝabotami, koronkami czy ze strukturą typową dla mewek chińskich. Z czasem 
pojawiły się teŜ osobniki o tarczowym rysunku, będące efektem domieszki mewki pol-
skiej i litewskiej. Rasa ta nie zyskała nigdy szerszej popularności ani w Rosji, ani 
w innych rejonach byłego ZSRR.  

 
 Czelabińskie białe – to małe gołąbki, z stosunkowo małym dziobem, o nieco wygię-
tej do tyłu szyi, upierzonymi nogami i podniesionym ogonem. Na szyi z przodku powi-
nien występować niewielki serdaczek.  
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 Czelabińskie białe to ptaki spokojne, niepłochliwe, nie przysparzają hodowcy więk-
szych problemów hodowlanych, jednak ze względu na skrócony dziób częstopotrzebu-
ją mamek. PoniewaŜ w powstaniu rasy miały udział rasy z nieopierzonymi nogami, 
a wzorzec wymaga, by czelabińskie białe miały dość spore i obfite łapcie, pojawiające 
się czasami w hodowli ptaki ze słabym opierzeniem nóg powinny być z hodowli elimi-
nowane.  

 Od około dziesięciu lat hodowana jest w Niemczech, głównie przez emigrantów 
z Rosji, ale zainteresowali się nią takŜe hodowcy niemieccy.  

 Czelabińskie białe, wspólnie z białymi kazańskimi wykorzystano przy tworzeniu 
białej odmiany berlińskich krótkodziobych. Wcześniej posłuŜyły do wyhodowania om-
skich białych. 

Czelabińskie czarnoskrzydłe 
 Czelabińskie czarnoskrzydłe  spokrewnione z gołębiami troickimi białoszyjkami, 
mającymi identyczny rysunek. RóŜnią się od troickich wielkością oraz budową głowy. 

Mają teŜ krótsze dzioby. Rasa, podobnie 
jak inne rasy czelabińskich powstała 
w pierwszej połowie XX w. Pochodzenie 
jej jest nieznane, wiadomo tylko o pew-
nym pokrewieństwie z troickimi. Są to 
gołębie zaliczane do lotno-ozdobnych, 
grupy ras postawnych. Pod względem 
budowy naleŜą do grupy ras zwisło-
skrzydłych.  

 Są to niewielkie gołębie, mające po-
stawę niemal poziomą, niską, z silnie 
opierzonymi nogami, i średnio długim, 
dość szerokim ogonem, noszonym pod 
kątem 20-40 stopni.  Głowa  jest okrą-
gła, z dość wysokim, szerokim czołem. 
Oczy  są koloru wiśniowo- czerwonego, 
czasami teŜ ciemne. Brew  jest jasna, 
wąska, dziób  mniej niŜ średniej długo-
ści, dość gruby, czarny, tępo zakończo-
ny. Woskówki  powinny być wypukłe, 

lekko nabrzmiałe, wyraźnie widoczne nozdrza. Szyja  jest dość długa, u góry cienka, 
poŜądana jest wygięta i lekko pulsująca, pierś szeroka, lekko wypukła. Plecy  są dość 
szerokie w ramionach i niezbyt długie, skrzydła  zaś dobrze przylegające do tułowia, 
zwarte, lotki noszone poniŜej ogona, lecz nie powinny dotykać podłoŜa. Ogon  jest 
średnio długi, płaski, złoŜony z 12-16 szerokich sterówek. Nogi  powinny być silnie 
opierzone, niskie, łapcie długości min. 8-12, nieraz i więcej centymetrów. Kolor i rysu-
nek : na białym tle, głowa i górna część szyi (1-2 cm poniŜej głowy), skrzydła i łapcie 
są czarne.  

 Występują w barwie czarnej, dobrze nasyconej, bez szarych i burych odcieni.  

 
Z ksi ąŜki:  Романов В. А., Разбесов О.К., Голу-

беводство, Москва 1987 
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Czelabińskie białoogoniaste z biał ą bródk ą 
 Inną odmianą czelabińskich są  białoogoniaste z białą bródką, pierwotnie zwane 
Ŝukami, poniewaŜ występowały niegdyś jedynie w odmianie czarnej. Pod względem 
budowy są zaliczane do grupy lotno-ozdobnych postawnych zwisłoskrzydłych. Są to 
gołębie niewielkie, zgrabne, pełne temperamentu.  

 Dokładnych danych o pochodzeniu rasy brak. Według przekazów ustnych starych 
czelabińskich hodowców została ona wyhodowana w wyniku krzyŜowania gołębi ka-
zańskich z orłowskimi brodatymi (borodunami) i smoleńskimi krótkodziobymi (gracza-
mi) od których odziedziczyły białą bródkę oraz kształt głowy i dzioba.  

 Głowa  jest zaokrąglona z widocznymi nieznacznymi kantami, gładka, z wysokim 
i szerokim czołem. Oczy  ma wyraziste, 
ciemno Ŝółtego koloru, przez rosyjskich 
hodowców określanego jako oczy w ko-
lorze kukurydzy. Brew  ma delikatną, 
dobrze rozwinięta, koloru jasno Ŝółtego 
do blado czerwonego, dziób  krótki, gru-
by, tępo zakończony, lekko opuszczony 
do dołu, koloru białego, woskówki  wy-
raziste, ale delikatne, lekko nabrzmiałe, 
z dobrze zaznaczonymi nozdrzami. Szy-
ja jest niezbyt długa, u góry cienka, lek-
ko wygięta i lekko pulsująca, pierś sze-
roka, wypukła, lekko uniesiona plecy  
zaś są dość szerokie, krótkie.. Skrzydła  
są zwarte, dobrze przylegające do tuło-
wia, z lotkami poniŜej ogona, ale nie 
dotykające podłoŜa. Ogon  jest krótki, 
płaski, złoŜony z 12-14 szerokich steró-
wek, nogi równieŜ krótkie, obficie upie-

rzone, z łapciami długości min. 8 cm, ale preferowane są jak najdłuŜsze. Kolor i rysu-
nek: na barwnym tle, biały jest ogon oraz plamka na podbródku wielkości monety 20-to 
groszowej. Plama ta, zwana bródką powinna mieć regularny, w miarę okrągły kształt.  

 Pierwotnie czelabińskie białoogoniaste z białą bródką występowały jedynie czarno 
ubarwione. Z czasem pojawiły się czekoladowe, Ŝółte, czerwone, a od lat 80-tych takŜe 
niebieskie z pasami i sporadycznie grochowe.  

Czelabińskie łab ędzie 
 Ostatnią, mało znaną odmianą czelabińskich są tzw. łabędzie (liebiedi), chociaŜ 
nazwa ta jest nieadekwatna do ubarwienia, które przypomina raczej rysunek bociano-
waty. Są to gołębie o budowie i wielkości czarnoskrzydłych, od których róŜnią się ry-
sunkiem. Na białym tle głowa czarno pstrokata. Pstrokacizna głowy jest dość nieregu-
larna. Zasięg jej obejmuje czoło, podgardle, okolice oczu, ciemię, często występują 
tzw. "wąsy". Lotki pierwszego rzędu w ilości 5-7, łokciowa część skrzydła oraz tzw. 
"róŜa" na skrzydłach, w miarę moŜliwości dość regularna, są czarne. Pstrokate mają 
teŜ obfite łapcie, w miarę moŜliwości jak najdłuŜsze, nie krótsze niŜ 8-12 cm. Średnio 
długi ogon, złoŜony z 12-14 szerokich sterówek noszony jest pod kątem 20-40 stopni.  

 
Z ksi ąŜki:  Романов В. А., Разбесов О.К., Голу-

беводство, Москва 1987 
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Charakterystyka lotu czelabi ńskich 
 Gołębie czelabińskie róŜnych odmian latają podobnym stylem, zataczając nad go-
łębnikiem niewielkie koła. Lot spokojny, niezbyt szybki, na małej lub średniej wysoko-
ści, przewaŜnie trwający  nie dłuŜej niŜ  godzinę.  

Krzysztof Grzeliński. 

Zdjęcia białych czelabińskich udostępnił А. Кузнецов 

 

 

* * * 
 

Sprostowanie 
W numerze 1. kwartalnika zakradł się błąd. W artykule pt. Zięba, błędnie podpisano 
zdjęcia ( str. 19 i 20), za co przepraszamy Autora artykułu.   

Powinno być:  

 

 

 

 

 

* * * 
 

 

 
Samiec jera ko ńcem zimy  

 
Zimuj ący w kraju samiec zi ęb y 
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Drób… drób… drób…  

Śpiewaj ący z Berg 
 

 

N: Bergische Kräher 

F: Chanteur du Berg  
A: – 
Wielko ść obrączek: kogut 20, kura 18.  

Pochodzenie  
Tylko częściowo znana jest historia rasy, która w polskim wzorcu nazwana została – 
śpiewający z Berg. Nazwy europejskich ras kur w większości w polskim wzorcu utwo-
rzone zostały od miejsca pochodzenia kury, a nie koguta. W wypadku śpiewającego 
z Berg jest inaczej. Nazwa ta bowiem zwraca uwagę na charakterystyczną cechę ko-
guta, którego pianie jest długie i przeciągłe. Polska nazwa nawiązuje do francuskiej 
nazwy: chanteur du Berg.  (włoski: Canterino di Montagna).  

 W Polsce śpiewające z Berg jeszcze niedawno nazywano kurami górskimi. Na nie-
których wystawach nadal tak są nazywane. Nazwa ta jest wynikiem niezrozumienia 
niemieckiej nazwy: Bergische Kräher. W niemieckiej nazwie nie chodzi o jakiś górzysty 
teren, lecz o historyczne księstwo (Herzogtum Berg), leŜące pomiędzy rzekami Ren, 
Ruhrą i Sieg na terenie obecnej Nadrenii Północnej-Westfalii. Obecne terytorium tego 
księstwa nosi nazwę – Bergisches Land. Wystarczy zapoznać się z francuską, włoską, 
holenderską i belgijską nazwą śpiewające z Berg, aby się o tym przekonać.  

 Śpiewający z Berg jest bardzo starą rasą kur europejskich, której powstanie sięga 
XII wieku. Istnieją dwie wersje powstania tej niezwykle ciekawej rasy. Pierwsza mówi, 
Ŝe przywieźli je na teren księstwa Berg mnisi z Hiszpanii. W XII wieku Ebverhad von 
Berg, urodzony około 1100 roku (zmarł w 1152 roku), syn pierwszego hrabiego von 
Berg, Adolfa I, pana historycznego księstwa Berg, naleŜącego do Niemieckiej  Rzeszy, 
był pierwszym mnichem, załoŜonego 25 sierpnia 1133 roku klasztoru cystersów w Mo-
rimund nad rzeką Wupper. Później przebywał on w klasztorze Georgenthal w Turyngii. 
Cystersi słynęli z wzorowo prowadzonych gospodarstw rolnych, co tłumaczy nie tylko 
pochodzenie rasy, ale takŜe związek jej genezy z władcami Księstwa Berg.  

 Druga wersja, takŜe związana jest z hrabiami Księstwa Berg. Pierwsi hrabiowie von 
Berg brali udział w wyprawach krzyŜowych, a niektórzy ich synowie byli biskupami. 
Legenda podaje, Ŝe jeden z hrabiów von Berg, w drodze powrotnej wraz ze swoimi 
ludźmi zabłądził w lesie i przez trzy dni szukał wyjścia. Czwartego dnia, po odmówieniu 
porannej modlitwy, usłyszał przeciągłe pianie koguta, które wskazywało na bliskość 
ludzkiej osady. Hrabia kupił i zabrał do swojej ojczyzny kury i koguty. Pianie koguta dla 
hrabiego było jakby głosem Boga, który pozwolił mu wyjść z gęstego lasu. Prawdopo-
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dobnie chodzi o Engelharda, który brał udział w wyprawie krzyŜowej za czasów cesa-
rza Fryderyka Barbarossy (ur. ok. 1125 – utonął w rzece Salef 10 czerwca 1190). Na 
terenie dawnej Jugosławii znane są do dziś lokalne rasy kur, których koguty pieją dość 
długo i przeciągle.  

 Oba przekazy, pomimo pewnych faktograficznych wątpliwości, dotyczących drugiej 
wersji,  mają wspólne elementy. Według obu wersji początek rasy naleŜy upatrywać 
w XII wieku, na terenie historycznego Księstwa Berg. Geneza rasy według obu wersji 
związana jest z hrabiami von Berg. Z obu wersji wnioskować moŜna, Ŝe ma ona po-
chodzenie orientalne.   

 Prawdopodobnie śpiewające z Berg pochodzą od małoazjatyckich kur długo pieją-
cych. Ich przodkowie mogą wywodzić się od kur pochodzenia orientalnego, przywie-
zionych przez mnichów z Hiszpanii, którzy pod naporem Maurów, wyznających islam, 
osiedlili się w klasztorach nad rzeką Wupper. Nie jest wykluczone, Ŝe jakimiś przodka-
mi śpiewających z Berg były kury przywiezione przez Engelharda, hrabiego von Berg 
z wyprawy krzyŜowej.  

 Przywiezione z Hiszpanii, bądź z wyprawy krzyŜowej kury, zapewne barwy czarnej, 
zostały skrzyŜowane z miejscowymi kurami koloru złocistego oraz złocisto-czarnego, 
dawniej zwanymi Strohhühner. Ślad ubarwienia przodków śpiewających z Berg wyraź-
nie widoczny jest w barwie współczesnych ich potomków. W nowszych czasach do 
Europy przywieziona została z terenu Turcji rasa kur długopiejących, zwana denisli. Ale 
ras kogutów długopiejących jest znacznie więcej.  

 Znacznie później śpiewający z Berg został dość dokładnie opisany, a mianowicie 
w 1863 roku przez Roberta Oettel’a z Görlitz w Die praktische Hühnerzuchte.  

 Kiedy na teren Bergisches Land wkroczył przemysł (Zagłębie Ruhry), gwałtownie spa-
dła liczba rolników, którzy hodowali śpiewające z Berg ze względu na ich charakterystycz-
ne i przeciągłe pianie. Rasa jednak nie wyginęła. Pokazywana jest nadal na wystawach 
w Niemczech, Holandii, Francji, a nawet w Polsce, gdzie ciągle błędnie jest nazywana – 
górską piejącą, chociaŜ w polskim wzorcu kur rasowych widnieje poprawna nazwa.   

Charakterystyka rasy 
 Śpiewające z Berg – to rasa kur o wyprostowanej postawie, bardzo Ŝywotna i o twar-
dym upierzeniu.  

 Praca hodowlana nad tą wyjątkową rasą, zmierza do wydłuŜenia długości piania 
koguta. Pianie rozpoczyna się od wysokiego tonu, aby zakończyć się niskim. Najpierw 
szyja koguta jest wyciągnięta, dziób podniesiony do góry, aby po kilku sekundach skie-
rowany został ku ziemi. Organizowane były i nadal są organizowane zawody między 
kogutami w długości i jakości piania. Długo piejący z Berg pod tym względem wyprze-
dza inne rasy. 

Charakterystyka u Ŝytkowo ści 
 Ale nie tylko ze względu na charakterystyczne pianie kogutów hodowane były śpie-
wające z Berg. Nienajgorsza jest ich nieśność. Kura znosi około 180 jaj w pierwszym 
roku, w drugim i trzecim znacznie mniej (ok. 130). Waga jaja, o białej skorupce, wynosi 
około 56 gramów. Kogut waŜy od 3000 do 3500 gramów. Kura waŜy mniej, a mianowicie 
od 2000 do 2250 gramów.  
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 Śpiewające z Berg nie powinny być hodowane w wolierach, szczególnie ciasnych, 
z duŜą obsadą kur. Najlepiej czują się ona na trawiastych i obsadzonych krzewami 
wybiegach.  

Opis budowy 

Cechy rasowo ści koguta 

 Śpiewające z Berg naleŜą do rasy stosunkowo duŜych i wyprostowanych kur. Cha-
rakterystyczny jest u nich długi, podłuŜny, walcowaty tułów , z lekko wygiętymi do góry 
plecami. Długi grzbiet  łagodnie opada w kierunku szerokiego siodła. Szyja  u nich po-

winna być bardzo długa, wygię-
ta, skierowana nieco do przodu. 
Ogon  jest pełny, z długimi du-
Ŝymi i średnimi sierpówkami i two-
rzy z plecami rozwarty kąt. Szy-
ja, plecy i ogon tworzą trzy łuki 
zwrócone ku sobie, co wyraźnie 
widoczne jest na powyŜszym 
rysunku.   

  Głowa  koguta jest wydłuŜo-
na i szeroka. Jego policzki  są 
czerwone, porośnięte włosowa-
tymi piórami. Na głowie ma śre-
dniej wielkości stojący, o deli-
katnej strukturze grzebie ń, 
z niezbyt grubymi i głęboko wy-
ciętymi ząbkami oraz z nieco 
podniesioną blaszką. Z wielko-
ścią grzebienia harmonizują krót-

kie i dobrze zaokrąglone dzwonki  oraz zausznice , takŜe o średniej długości i o deli-
katnej strukturze.  

 Oczy  u śpiewających z Berg są barwy od pomarańczowej do jasnobrązowej. Po-
wieki powinny być ciemne, a dziób  silny, głównie u podstawy, długi i koloru rogowego. 

 Ten obraz śpiewającego z Berg naleŜy uzupełnić danymi, dotyczącymi budowy 
reszty korpusu. Kogut ma ramiona  zaokrąglone, mało uwydatniające się, skrzydła  zaś 
szerokie i przylegające. Siodło powinno być u niego szerokie, z średniej długości pió-
rami poduszki. Pierś musi być nieco wypełniona, z długim mostkiem, lekko skierowana 
ku górze, a brzuch  pełny i dobrze widoczny. Średniej długości uda  są takŜe dobrze 
widoczne, skoki  więcej niŜ średniej długości, mocne, szaroniebieskie, palce  mocno 
osadzone i szeroko rozstawione.  

 Całe upierzenie  jest spręŜyste, mocno przylegające. Pióra grzywy są długie, lecz 
grzywa nie jest w nie bogata.  

Cechy rasowo ści kury: 

 Postawa kury jest mniej wyciągnięta do góry i nieco niŜsza aniŜeli u koguta. Linia 
grzbietu jest prawie pozioma. Brzuch jest bardziej płaski. Ogon powinien być na całej 
długości jednakowo szeroki. U kury toleruje się lekko opadającą blaszkę grzebienia.  

 
Fot. Artur Jakubanis 



Nr 2 (kwiecień – czerwiec 2014) 

 19 

  
 Fot. Artur Jakubanis 

DuŜe błędy cech rasowo ści 
 Krótki korpus, za niska lub za wysoka postawa, proste plecy, ogon pionowo unie-
siony do góry, opadające skrzydła, za jasne oczy, jakikolwiek rysunek na ogonie kogu-
ta i na sterówkach kury. Wyraźny brak złotobrązowych punktów na tarczach skrzydeł 
u kury, brak zielonkowatego połysku na ogonie koguta.  

Odmiany barwne 
Śpiewające z Berg występują tylko w jednej odmianie barwnej, a mianowicie czarno-
brązowej. Podstawowa barwa upierzenia jest czarna, z czerwonozłotymi plamkami na 
skrzydłach (dobbelung). 

 U koguta  podgardle, pierś i brzuch są czarne. Zdecydowanie czarny powinien być 
takŜe ogon, z wyraźnym połyskiem. Pióra grzywy i poduszki powinny być w kasztano-
wo-brązowej barwie, jednak z nieco czerwonawym nalotem. Na końcach piór grzywy 
i poduszki powinny znajdować się krótkie czarne cętki. Na czerwono-brązowych tar-
czach skrzydeł znajdują się dwa lub trzy rzędy lśniących czarnych plamek. Chorągiew-
ki wewnętrzne w lotkach są czarne, zewnętrzne zaś złoto-brązowe.  

Forma miniatura została wyhodowana w Niemczech w la tach dwu-
dziestych XIX wieku. Kogut miniaturowy pieje znaczn ie krócej od 

koguta formy du Ŝej. 
Waga koguta wynosi 1100 gramów, kury  900 gramów. 

Nieśność roczna wynosi 180 jaj. Jajo wa Ŝy około 40 gramów. Bar-
wa skorupy jaja jest biała. 

Wielko ść obr ączek: kogut 15, kura 13.  
Manfred Uglorz 
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����Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów 

Kulczyk ( Serinus serinus ) 
Ten niewielki ptak, najmniejszy z krajowej rodziny łuszczaków jest jednym z przedsta-
wicieli gatunków ptaków, które rozciągnęły areał występowania w kierunku północnym. 
Dla kulczyka ekspansja zaczęła się przypuszczalnie w połowie XIX wieku. Pierwotnie 
jego areał występowania zawęŜony był do obszaru śródziemnomorskiego, dopiero 

w XIX w przekroczył Alpy i wkroczył 
do Europy Zachodniej i Środkowej. 
W pierwszej połowie XX wieku dotarł 
pod Bałtyk i Morze Północne, a w dru-
giej połowie XX wieku stwierdzano 
go juŜ w Skandynawii i Anglii. Kul-
czyk jest przykładem jednej z naj-
szybszych ekspansji geograficznych 
a w obecnym okresie ekspansja 
geograficzna przeszła w ekspansję 
biologiczną i trwa zagęszczanie śro-
dowisk i wzrost liczebności (Tomia-
łojć, Stawarczyk, 2003). W Polsce 
nie są znane jego szczątki z wyko-
palisk (Bocheński et al., 2012), co 
mogłoby mieć miejsce z uwagi na 
zmiany klimatu na naszych ziemiach. 

 Kulczyk to gatunek wyglądem 
bardzo zbliŜony do czyŜa i często 
u nas z nim mylony, aczkolwiek ptaki 
występują w odmiennych środowi-
skach, co często pomaga przy wstę-
pnej identyfikacji, jednakŜe na tym 
fakcie nie moŜna opierać rozpozna-
nia. Kulczyk to mały ptak, mniejszy 
od wróbla o zbliŜonych do niego 

proporcjach. W upierzeniu dominują kolory Ŝółty i zielonoszary. Samiec ma zielonoŜółty 
wierzch głowy, kark i grzbiet z czarniawym kreskowaniem na głowie i smugami na 
grzbiecie, natomiast policzki zielonoŜółte z jaśniejszą plamką pośrodku. Czoło, obrze-
Ŝenie policzków, gardło i pierś cytrynowoŜółte. W podobnej barwie jaskrawy kuper, 
który wyraźnie odcina się od ogona i grzbietu, co widać zwykle kiedy ptak przelatuje 
i ta cecha często ułatwia rozpoznanie ptaka lecącego. Brzuch, podogonie i boki ciała 
białe, przy czym na bokach występuje czarniawe kreskowanie. Na skrzydle 2 cienkie, 
bladoŜółte pręgi. Dziób szarawy, nogi róŜowoszare. Samica upierzona podobnie, ale 
wyraźnie mniej kontrastowo – kolor cytrynowy samca zastępuje u samicy Ŝółtawozie-
lonkawy z drobnym kreskowaniem, co robi wraŜenie upierzenia nieco ciemniejszego 
i mniej skontrastowanego niŜ u samca. Młode ptaki w pierwszej szacie upierzone po-

 
Samczyk w szacie godowej 

Fot.  Jan Król 
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dobnie do samicy, ale zamiast koloru Ŝółtozielonego występuje delikatny bladopłowy, 
takŜe na kuprze.  

 Długość ciała około 12 cm, długość skrzydła u samca 69-78, a u samicy 66-72 mm, 
rozpiętość skrzydeł 20,5 cm, długość ogona 5 cm, waga 11 – 14 g (Snow, Perrins, 
1998). 

 
Samica kulczyka na wiosnę 

Fot. Jan Król 

 Śpiew kulczyka jest donośny i wartki, złoŜony z bardzo szybko po sobie następują-
cych fraz wibrująco-świergotliwych – niektórym przypomina np. dźwięczne potrząsanie 
kawałkami szkła czy pękiem kluczy. Samiec często śpiewa na szczycie drzewa, słupa 
czy na drutach sieci energetycznej a takŜe w czasie lotu tokowego – wtedy spowalnia 
ruchy skrzydeł a dynamiką i trajektorią loty przypomina loty motyla czy nietoperza. 
Głos kontaktowy w czasie lotu jest charakterystyczny i brzmi jak „trillilit”, natomiast głos 
ostrzegawczy to miękkie, wznoszące „tsuiit” (Snow, Perrins, 1998). 

Liczebność kulczyka w Polsce szacowana jest na około 350.000 par lęgowych (Ku-
czyński, Chylarecki, 2012). Najliczniejszy jest w południowej części Polski, a najwięk-
sze jego zagęszczenia wielkoobszarowe dotyczą okolic województwa śląskiego. Prze-
ciętne zagęszczenie na terenie kraju wynosi nieco ponad 1 parę na 1 km2, ale na tere-
nach zabudowanych dochodzi nawet do kilkunastu par na 1 km2. W Polsce w ciągu 
ostatnich kilkunastu lat utrzymuje się stały trend wzrostu liczebności, natomiast w Eu-
ropie od ponad 30 lat utrzymuje się niewielki, ale stały spadek liczebności populacji 
(Kuczyński, Chylarecki, 2012). W Europie największa populacja tego gatunku licząca 
około 5 mln par gniazduje w Hiszpanii. 
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 W Polsce kulczyk osiedla się najchętniej na terenach zabudowanych lub w ich po-
bliŜu, wśród ogrodów, sadów, luźnych zadrzewień, parków. Preferuje zabudowę wiej-
ską czy typu willowego na obrzeŜach miast wśród urozmaiconych systemów działek, 
ogrodów, sadów, a takŜe obrzeŜa zadrzewień śródpolnych czy lasów. 

 Gniazdo umieszcza w przyciętym, ulistnionym okółku drzewa liściastego lub rozga-
łęzieniu drzewa iglastego, takŜe przy końcu długiej, poziomej gałęzi najczęściej na 
wysokości 1,5 – 4 m. Najczęściej wybierane drzewa na załoŜenie gniazda to jabłonie, 
grusze, bez czarny oraz obecnie coraz częściej drzewa iglaste (szczególnie z rodziny 
cyprysowatych), co idzie wraz z ludzką modą na ozdabianie nimi ogrodów i formowa-
nie z nich ogrodzeń. Warstwa zewnętrzna gniazda jest cienka i luźno ułoŜona, ale za-
zwyczaj dobrze przymocowana do otaczających ją gałązek. Zbudowana z drobnych 
korzonków i cieniutkich gałązek, często suchych, gęsto przetykanych strzępkami weł-
ny. Wyściółka  gniazda stosunkowo gruba na spodzie i zmniejszająca grubość ku 
obrzeŜom, zbudowana jest z przewaŜnie z wełny z dodatkiem piór, a w przeciwień-
stwie do podobnie umieszczonych gniazd zięby czy dzwońca nie zawiera mchu. Śred-
nica zewnętrzna gniazda wynosi od 8,5 do 9,5 cm, natomiast wewnętrzna 5 cm. 
Gniazdo zwykle jest wysokie ma około 6 cm, a zagłębienie na jaja ma głębokość około 
3 cm (Gotzman, Jabłoński, 1972). 

 Kulczyk składa przeciętnie 3 – 4 jaja, rzadziej 5, które wysiaduje 11 – 14 dni. Jaja 
są znacznie mniejsze niŜ u zięby 
czy dzwońca, z wymiarami śred-
nimi 16,5 x 12 mm. Tło skorupki 
jest białawe z lekkim, niebieska-
wym czy zielonkawym odcieniem 
i z nielicznymi plamkami i nitkami 
głębokimi jasnoczerwonymi, a po-
wierzchniowymi ciemnoczerwo-
nymi. Pisklęta mają jasnoróŜową 
skórę, którą okrywa białawosza-
ry puch. Wnętrza paszcz piskląt 
są jasnoczerwone z białoŜółtymi 
zajadami (Gotzman, Jabłoński, 
1972). Okres składania jaj roz-
ciągnięty na cały miesiąc maj, 
drugie lęgi lub lęgi powtarzane 
w czerwcu, często z nieco mniej-
szą liczbą jaj.  

 Samica buduje gniazdo i wy-
siaduje a samiec donosi pokarm 
partnerce w czasie wysiadywa-
nia i karmi potomstwo, a po wy-
locie przejmuje prowadzenie mło-
dych. W tym czasie samica czę-
sto przystępuje do drugiego 
lęgu. Pisklęta po wylęgu karmio-
ne są owadami a potem obłu-

 
Samczyk w szacie godowej 

Fot.  Jan Król 
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skanymi nasionami. W gnieździe pozostają około 14 – 15 dni. Podobnie jak u innych 
gatunków, kiedy zostaną przestraszone, to mogą jeszcze jako nielotne wyskoczyć 
z gniazda – jednak moŜe to być najwcześniej, kiedy są w wieku określanym jako: na 
kilka dni przed wylotem. 

 Kulczyki regularnie wędrują na zimowiska. Termin ich przylotów wiosennych przy-
pada na koniec marca i kwiecień a odlotów na koniec września i październik, często 
jeszcze na listopad. Przeloty nie są zbyt wyraźne; na wiosnę wcześniej przylatują 
samce a potem samice. W Polsce gatunek ten zimuje nieregularnie, aczkolwiek odno-
towano kilkadziesiąt takich przypadków, w tym stado 20 osobników (Tomiałojć, Stawar-
czyk, 2003). Ptaki zimują w południowej części swojego areału lęgowego. 

 W Polsce rozprzestrzenia się do wysokości nieco ponad 1000 m n.p.m. Areał wy-
stępowania rozciąga się od Portugalii do Ukrainy i od Morza Śródziemnego do Litwy. 
Poza Europą lęgnie się w Płn. Afryce, na Wyspach Kanaryjskich, w Libii, Turcji i na 
Bliskim Wschodzie. W najbliŜszym czasie przewiduje się dalsze rozprzestrzenienie 
tego gatunku na Anglię, Irlandię, płd. Szwecję i płd. Finlandię, kraje nadbałtyckie, Bia-
łoruś, tereny przykaukazkie oraz część wschodnich obszarów Rosji (Huntley et al., 
2007). 

 Pokarm kulczyka stanowią nasiona oraz inny pokarm roślinny, okazjonalnie małe 
bezkręgowce. Pokarm wyszukuje na chwastach, ziołach i na ziemi a na drzewach 
zwykle głównie wiosną. Wyjmuje dojrzewające nasiona z owocni uprzednio delikatnie 
wyrywając płatki kwiatostanu jeden za drugim. Po wylocie gniazda szuka pokarmu 
w niewielkich stadach, często rodzinnych. Zimą z kolei szuka pokarmu w duŜych sta-
dach, zwykle z innymi łuszczakami (Snow, Perrins, 1998). 

 W niewoli kulczyk krzyŜuje się z kanarkiem, a w większości ich mieszańce są płod-
ne, co jest dowodem na bliskie pokrewieństwo obu gatunków. Kulczyki podobnie jak 
kanarki są bardzo wraŜliwe na substancje toksyczne – gazy czy rozpuszczalniki. Gór-
nicy wykorzystywali kanarki do wykrywania tlenku węgla czy metanu – ptak padał za-
nim jeszcze stęŜenie zagroziło człowiekowi. Stąd popularność obu gatunków w regio-
nach górniczych. 
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Budki dla sikor 
K ilka gatunków ptaków skorzystało tej zimy z naszych przydomowych karmników 
i zapewne Ŝyją w swoim ptasim przekonaniu, Ŝe trafiły na miejsce, w którym nie grozi 
im głód. Po rozejrzeniu się po okolicy, niektórym z nich instynkt moŜe podpowie, Ŝe 
w takim miejscu takŜe łatwiej im będzie wykarmić przyszłe potomstwo. Rozpoczynają 
wtedy wiosną poszukiwania odpowiedniego miejsca na lęg. Dla naszych sikor takimi 
miejscami są dziuple naturalne, a w obszarach, w których brakuje odpowiedniej ilości 
drzew dziuplastych takŜe domki lęgowe. Z budek w pobliŜu naszych domów z rodziny 
sikor najczęściej korzysta bogatka (dawniej sikora bogatka), modraszka (dawniej siko-
ra modra) i sikora uboga. W lasach takŜe sosnówka, czubatka i czarnogłówka.  

 Początki idei wywieszania budek lęgowych datuje się na przełom XIX i XX wieku. 
Jest wiele opinii – z jednej strony popularnych, a z drugiej opartych na naukowych 
badaniach dotyczących zarówno dokarmiania jak i udostępniania domków lęgowych. 
W ostatnich opracowaniach angielskich uczonych zwrócono uwagę, Ŝe sukces lęgowy 
sikor karmionych w okresie zimy jest niŜszy niŜ tych zdobywających pokarm w sposób 
naturalny, co stoi w sprzeczności ze zwyczajowym poglądem, Ŝe ptaki dokarmiane 
zimą powinny być w lepszej kondycji niŜ pozostałe.  

 Przy umiejscawianiu budki lęgowej w pobliŜu naszego domu naleŜy sobie zdać 
sprawę, Ŝe zapewne znajdzie w niej mieszkanie kolejna pospolicie występująca bogat-
ka czy modraszka i tym samym kreujemy w pewien sposób środowisko preferujące 
gatunki pospolite. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe to środowisko stworzył człowiek. 
Jego sposób zewnętrznego wykończenia, obsadzenia ogrodu, utrzymania powierzchni 
gruntu, udostępniania pokarmu przypadkowego (np. karma sypana kurom) czy wyło-
Ŝonego a takŜe woda w okolicy daje jednym gatunkom szansę gnieŜdŜenia i wykar-
mienia piskląt a dla innych tworzy „pustynię”. Tym niemniej idea wykładania domków 
gniazdowych w naszym społeczeństwie jest oceniana pozytywnie a ci mniej przekona-
ni do budek postrzegają ją jako moŜliwość rozwoju ludzkiej wraŜliwości na ptaki czy 
zaczątek aktywnej ochrony przyrody. Zawsze jednak budkę powinniśmy traktować jako 
niedoskonałe zastępstwo naturalnych miejsc lęgowych. 

 Oprócz poprawnie technicznie wykonanego domku (rysunek poniŜej) dobrze jest 
skorzystać z kilku poniŜszych podpowiedzi, które mogą pozwolić bezpiecznie i sku-
tecznie udostępnić sikorom nowe miejsce gniazdowe: 
� Domki (budki, skrzynki) lęgowe są zwykle dobrze widoczne takŜe dla drapieŜników 

(kuny, wiewiórki, czasem koty), więc będą one próbowały dobrać się do piskląt. Są 
skuteczne sposoby zapobiegania – moŜna ściankę przednią z otworem wykonać 
z podwójnie zbitych desek, zwiększając grubość ścianki. Przy takim wykonaniu dra-
pieŜnik nie moŜe wyprostować łapy i sięgnąć nisko do budki – tym samym nie moŜe 
dosięgnąć piskląt. Innym sposobem jest odpowiednie oddalenie otworu wlotowego 
od dna budki – najlepiej na 15 – 20 cm. Większa odległość utrudni dorosłym ptakom 
zeskok w dół, kiedy przylatują ze zdobyczą karmić pisklęta i takŜe pisklętom wydo-
stanie się na zewnątrz przy wylocie z gniazda. Konstrukcja domku z podanych po-
wodów (drapieŜniki) powinna być solidnie zbita – zdarzyła mi się sytuacja oderwania 
przybitej zbyt krótkimi gwoździami bocznej ścianki – prawdopodobnie przez kunę. 
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TakŜe z powodu drapieŜników nie powinniśmy montować patyczka na przedniej 
ściance pod otworem – taki patyk to dla nich ułatwienie. 

� WaŜne jest, Ŝeby budka w godzinach południowych i wczesnych popołudniowych 
była zacieniona, gdyŜ pisklęta źle znoszą przegrzanie wynikające z nagrzania budki 
przez słońce. Niekiedy wyznacza się miejsca na budkę lub zawiesza ją jesienią, kie-
dy jeszcze są liście i widać miejsca przez nie zacienione. 

� Istotnym elementem jest średnica otworu wlotowego, która decyduje o zawęŜeniu 
grupy potencjalnych lokatorów. Jeśli zastosujemy otwór o średnicy 50 mm to praw-
dopodobnie budkę zajmą szpaki – są one bardzo agresywne i potrafią wypędzić po-
przedniego właściciela, nawet nałoŜą swoje gniazdo na jaja poprzednika. Budka 
o średnicy 33 mm będzie korzystna dla bogatki a o średnicy 27 mm dla modraszki. 
Mniejsze średnice eliminują konkurencję większych, często bardziej agresywnych 
gatunków. Oczywiście mogą pojawić się takŜe inni lokatorzy, nie tylko sikory. 

� Domek powinien mieć jedną ściankę moŜliwą do demontaŜu. To pozwala usunąć 
stare gniazdo lub kolejne nałoŜone na poprzednie. Z jednej strony usuwamy pasoŜy-
ty, z którymi ptaki mają problem przez całe Ŝycie i często właśnie przy wyborze miej-
sca na gniazdo ptaki nie wykorzystują budki z resztkami starego gniazda z uwagi na 
pasoŜyty. Z innej strony, jeśli budka nie jest czyszczona, to kolejne gniazda coraz 
bardziej zbliŜają się do otworu wlotowego, a potencjalny problem opisany jest wyŜej 
w akapicie o zagroŜeniu drapieŜnikami. 

� Budki najlepiej montować z drabiny na wysokości 3 – 4 m. Te usytuowane nisko nad 
ziemią - około 1 m nie są raczej akceptowane przez ptaki – np. przez wróble czy ma-
zurki ale mogą z nich korzystać sikory.  

� W podłodze dobrze jest wywiercić 1 – 2 otwory o średnicy 0,5 – 1 cm dla odprowa-
dzenie wody deszczowej, która mogłaby się dostać do wnętrza pomimo innych za-
bezpieczeń. 

� Budki lęgowe najlepiej zawieszać przed sezonem lęgowym. Mogą być nawet udo-
stępniane ptakom późną jesienią – wtedy będą tam one zimą nocować. 

� Deski powinny być z naturalnego, nieheblowanego drewna (świerk, sosna, olcha). 
Zastosowanie miękkiego materiału stanowi potencjalne niebezpieczeństwo z uwagi 
na dzięcioły, które potrafią rozkuć otwór wlotowy i zagrozić pisklętom. Czasem stosu-
je się okucie otworu wlotowego blachą – wystarczy cienka blacha z konserw. 

� WaŜne jest, Ŝeby w niedalekiej odległości od budki była woda dostępna dla ptaków – 
niekiedy trzeba wykonać pojniki. W przypadku, kiedy dostępna woda jest w odległo-
ści setek metrów, pojniki stanowią dodatkowy argument za osiedleniem się ptaków 
w budkach w ich pobliŜu. 

 W załączeniu przedstawiona jest konstrukcja skrzynki lęgowej dla sikor wg dr Mi-
chaela Lohmanna. Otwór wlotowy o średnicy około 27 mm umoŜliwia wykorzystanie 
skrzynki przez mniejsze gatunki sikor: modraszkę, sikorę ubogą, czarnogłówkę i so-
snówkę i chroni przed konkurencją większych ptaków, natomiast otwór o średnicy 33 - 
36 mm przez wszystkie sikory, szczególnie bogatkę a takŜe muchołówki, wróble oraz 
kowalika.  

 Istnieje wiele róŜnych konstrukcji i rozmiarów skrzynek dla innych gatunków ptaków 
(sów, kaczek, czy z innej strony nietoperzy lub popielic), zwiększających bioróŜnorod-
ność obszaru – odpowiednie dane dostępne są w literaturze oraz w Internecie. 
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Kącik kynologiczny 
W tym kąciku będziemy zamieszczać krótkie informacje o rasach psów, a zaczynamy 
od cocker spaniela angielskiego (Not. redakcyjna). 

Cocker spaniel 
Pochodzenie 
Cocker spaniel angielski to stara rasa, psy podobne do spaniela były znane juŜ w IV 
wieku przed Chr., natomiast nazwa „spaniel” pojawia się pierwszy raz w 948 r. w pra-
wach walijskich [1]. Co ciekawe, do dziś nie ustalono, skąd pochodzi nazwa rasy coc-
ker spaniel. Jedni twierdzą, Ŝe od „Espana”, inni – Ŝe od angielskich określeń cietrze-
wia (black-cock) i baŜanta (cock-fesant), na które poluje się ze spanielami. Istnieje teŜ 
anegdotyczne wyjaśnienie: gdy spaniel dłuŜej nie odwiedza groomera (psiego fryzjera), 
na głowie tworzy mu się charakterystyczny „czubek”, jak u koguta, zaś kogut to po 
angielsku „cock” bądź „cockerel”. 

 Swego czasu cocker spaniele były niezwykle popularne jako psy do towarzystwa, 
od kilku lat zainteresowanie tą rasą wraca. Jako pies myśliwski, cocker ma duŜy tem-
perament i jest niezmordowany, jeśli chodzi o tropienie i płoszenie ptactwa. Natomiast 
jako pies do towarzystwa jest bardzo wesoły, ruchliwy, skory do zabawy. 

 Cocker spaniele angielskie zaliczane są do psów ras średnich – typowy cocker 
mierzy średnio 40 cm przy wadze 13 kg (suczki są odpowiednio drobniejsze).  

Charakterystyka rasy 
 Cocker spaniel angielski jest bardzo przyjazny dla ludzi, jednak wymaga konse-
kwentnego wychowania, poniewaŜ potrafi być nieco samowolny. Potrzebuje duŜo ru-
chu, szczególnie w wieku szczenięcym i młodym – wtedy nawet do 2 godzin dziennie. 
Jest czujny – ostrzega szczekaniem przed obcymi wchodzącymi na jego teren. Jest 
psem inteligentnym, bystrym, szybko się uczy, lubi pływać i brodzić w wodzie (jest to 
pies wyhodowany do polowań na ptactwo wodne), uwielbia aportować. Z reguły do-
skonale „dogaduje się” z dziećmi w rodzinie, do dzieci obcych bywa nieufny lub się ich 
boi. 

Opis budowy – wzorzec rasy [2] 
 Cocker spaniele angielskie zaliczane są do grupy VIII FCI, sekcja 2 – płochacze. 

WraŜenie ogólne : psy o sportowej sylwetce, harmonijnej i zwartej budowie. 

Charakter : psy wesołe, entuzjastyczne, energiczne, niezmordowani tropiciele. Bardzo 
przywiązują się do właściciela, są łagodne i przyjacielskie. 

Głowa : psy o kwadratowej kufie, z wyraźnym przełomem czołowym. Czaszka dobrze 
rozwinięta, ale niezbyt masywna. DuŜy nos o szerokich nozdrzach. 

Oczy : duŜe, wyraziste, inteligentne, ciemnobrązowe lub brązowe, powieki przylegają-
ce. 

Uszy : duŜe, zwisające, prawidłowej długości uszy sięgają do czubka nosa, włos długi, 
prosty, jedwabisty. 
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Uzębienie : mocna szczęka. 

Szyja : średniej długości, dobrze umięśniona. 

Tułów : krótki, zwarty, dobrze rozwinięta i głęboka klatka piersiowa. Linia grzbietu po-
zioma, lekko opadająca. Ogon osadzony  nieco poniŜej linii grzbietu, ruchliwy, nie mo-
Ŝe być skierowany do góry. 

Kończyny : przednie proste, o mocnym kośćcu, tylne o dobrym kątowaniu, równieŜ 
mocne. Wszystkie dobrze umięśnione. 

Łapy : przypominają nieco łapki kocie. 

Szata: przylegająca, jedwabista, niezbyt obfita, dłuŜszy włos na klatce piersiowej, 
brzuchu, łapach. 

Wielko ść: przeciętna wysokość w kłębie dla psów to 39-41 cm, dla suk 38-39 cm. 
Przeciętna waga waha się od 12 do 14,5 kg. 

 

 
Rys. 1. Wzorzec rasy dla cocker spaniela angielskie go. NaleŜy zauwaŜyć, iŜ obecnie nie kopiuje si ę 

juŜ ogonów. 

Źródło: http://www.rosagos.com/o-rasie/spaniele/sylwetka.jp g  

Umaszczenie 
U cocker spanieli róŜnorodność odmian kolorystycznych szaty jest zdecydowanie 
większa, niŜ w przypadku innych ras. Ogólnie umaszczenie cockerów moŜna podzielić 
na [3]: 
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� Jednobarwne – zaliczamy tu umaszczenie czarne, czekoladowe, złote, czarne pod-
palane i czekoladowe podpalane; 

� Kolorowe – jest to umaszczenie składające się z koloru białego przemieszanego z 
innym. Umaszczenie takie dzieli się z kolei na: 

o Łaciate – kolor tworzy wyraźne duŜe plamy na białym tle, 

o Trójbarwne – zawiera łaty w dwóch kolorach, 

o Dereszowate – przewaŜa w nim biel, a na jej tle występują kropki w jednym lub 
dwóch kolorach, 

o Przesiane – koloru jest więcej, niŜ w umaszczeniu dereszowatym i jest on rów-
nomiernie przesiany z bielą. 

 
Rys. 2. Cocker spaniel o umaszczeniu biało-pomara ńczowym. 

Źródło: www.royalantidotum.pl , autor: Agata Bukowska. 

 

 Przeprowadzone przez naukowców z Cambridge badania na 1000 cockerów róŜnej 
maści doprowadziły do interesujących wniosków. OtóŜ (omówienie za (3), s. 18-19): 

� jednomaściste cockery są bardziej skłonne do agresji, niŜ kolorowe, a wśród nich 
najbardziej skłonne do „aspołecznych” zachowań były psy złote; 

� jednomaściste cockery potrzebują więcej ruchu, niŜ kolorowe; 

� Najbardziej przyjazne do dzieci i obcych są cockery kolorowe i czarne; 

� Cockery kolorowe są teŜ najmniej pobudliwe i mają najmniejszą skłonność do doko-
nywania zniszczeń w samotności; 
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� Cockery kolorowe najłatwiej nauczyć posłuszeństwa, najtrudniej zaś – psy o umasz-
czeniu złotym. 

 Jednak przedstawione badania pokazują tylko pewne tendencje, natomiast jest 
oczywiste, Ŝe odpowiednie, konsekwentne wychowanie z kaŜdej maści cockera uczyni 
sympatycznego towarzysza rodziny. 

 
Rys. 3. Cocker spaniel niebiesko-srebrny podpalany.   

Fot. Jan Król 

Uwagi dotycz ące piel ęgnacji 
 Cocker spaniel ma piękną, obfitą szatę, która jednak wymaga starannej pielęgnacji, 
w przeciwnym razie moŜe się skołtunić. Psa naleŜy starannie wyczesać co najmniej 
raz na dwa dni, a po kaŜdym spacerze sprawdzić, czy w szatę nie zaplątały się listki, 
patyki i inne „niespodzianki”. Codziennie natomiast naleŜy przemywać cockerowi oczy 
(np. przestudzoną herbatą lub specjalistycznym preparatem, dostępnym u lekarzy 
weterynarii), poniewaŜ rasa ta ma skłonność do zapalenia spojówek. Regularnie kon-
trolujemy stan uszu – ze względu na ich długość i obwisłość, zdarzają się u cockerów 
stany zapalne, wymagające wizyty w lecznicy. 

 Inne zabiegi pielęgnacyjne są podobne jak u wszystkich psów, czyli: regularne 
przycinanie pazurów, kąpiele czy wizyty w salonie groomerskim. 

Cytowane prace: 

1. Ściesiński K. Spaniele. Warszawa: "Egross", 1993. 

2. Krueger U. Spaniele. Raszyn: AWM, 2004. 

3. Fogle B. Cocker spaniel. Warszawa: MUZA SA, 1997. ISBN 83-7079-852-7. 

Maria Mach-Król 
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����  Spotkania z hodowcami 

Z wizyt ą u pana Pawła Marcinkiewicza 
Pan Paweł Marcinkiewicz jest hodowcą gołębi rasowych, o krótkim staŜu hodowlanym, 
ale o duŜym dorobku. 

 Gołębiami zaczął się interesować w wieku 6-7 lat. Najpierw były to gołębie poczto-
we znajomych, do których chodził z rodzicami. Dostał od nich kilka gołębi, ale nie na-

cieszył się nimi długo, po-
niewaŜ gołębie uciekły. Na-
stępne gołębie, które otrzy-
mał, naleŜały do ras po-
wszechnie hodowanych w oko-
licach, w których mieszkał 
(okolice Radzymina, woj. 
mazowieckie) Były to gołę-
bie ozdobne, takie jak: 
jasne, krymki łódzkie, sroczki 
i inne. Gołębie te były cho-
wane w wolnym oblocie 
i słuŜyły do popularnego ga-
niania. Chów w takim sys-
temie trwał kilka lat, a mia-
nowicie do czasu pójścia 
pana Pawła do wojska (za-
sadniczej słuŜby wojsko-
wej). 

 Po powrocie z wojska by-
ła około 10-letnia przerwa 
w hodowli gołębi, spowo-
dowana brakiem odpowie-
dnich warunków. Ale pan 
Paweł powrócił do swojego 
hobby. Buduje mały gołę-
bnik i zasiedla go gołębiami 
krótkodziobymi, takimi jak: 
motyle warszawskie, krym-
ki białostockie, tzw. blau-
windry, sroczki polskie i me-
wki polskie. Nie przewidział 
jednak, Ŝe moŜe zostać 
okradziony. Gdy hodowla za-
częła rozwijać się we wła-

 
Pan Marcinkiewicz z czempionem Europy 

Fot. Zdzisław Jakubanis 
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ściwym kierunku, dobrą passę przerwali złodzieje. Ale pan Paweł nie załamał się tym 
zdarzeniem i wybudował nowy gołębnik, właściwie zabezpieczony.  

 Od 2007 roku zaczął hodowlę barwnogłówki królewieckiej w nowym, dobrze wypo-
saŜonym i zabezpieczonym gołębniku. W roku 2008 zapisał się do Związku Hodowców 
Gołębi Rasowych w Białymstoku, jednocześnie powiększając hodowlę o nowe rasy 
gołębi, takie jak: wywrotek mazurski i krymkę białostocką. 

 
Barwnogłowka królewiecka – czempion Europy z Lipska  2012 roku 

Fot. Zdzisław Jakubanis 

 Inną pasją pana Pawła jest działalność w Ochotniczej StraŜy PoŜarnej. StraŜakiem 
jest praktycznie od szkoły średniej (ponad 30 lat), od czasu, kiedy ojciec pana Pawła 
był współzałoŜycielem OSP i pierwszym jej prezesem. 

 Na rezultaty dobrze prowadzonej hodowli nie trzeba długo czekać, bo juŜ w 2010 
roku na wystawie gołębi w Garwolinie pan Paweł w wywrotku mazurskim zdobył I miej-
sce za kolekcję, a w barwnogłówce królewieckiej tytuł zwycięzcy. W tym samym roku 
takŜe w Białymstoku, zdobył tytuł zwycięzcy w barwnogłówce królewieckiej.  
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 Takie były początki sukcesów gołębi pana Pawła na wystawach krajowych i zagra-
nicznych, później było juŜ tylko lepiej 

 W związku z osiąganiem coraz lepszych wyników hodowlanych w barwnogłówce 
królewieckiej i wywrotku mazurskim, pan Paweł podjął decyzję o rezygnacji z dalszej 
hodowli krymki białostockiej. Mimo tego podjął się pełnienia obowiązków przewodni-
czącego Klubu Hodowców Krymki Białostockiej i Wywrotka Mazurskiego, który istnieje 
przy Związku Hodowców w Białymstoku. Pełniąc tę funkcję pragnie zaktywizować dzia-
łalność Klubu i zachęcić hodowców do wstępowania w szeregi członków Klubu, które-
go głównym celem jest: ukierunkowywanie hodowli, słuŜenie pomocą i fachowym do-
radztwem młodym i początkującym hodowcom, prowadzenie szkoleń w interpretacji 
wzorca oraz organizowanie pokazów i konkursów w tych rasach. 

  

  

  
Fot. Ewa i Paweł Marcinkiewiczowie 
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 W bieŜącym roku na Wystawie Krajowej Gołębi w Kielcach, po spełnieniu warun-
ków regulaminu, pan Paweł otrzymał certyfikat, uprawniający do prowadzenia Hodowli 
Licencyjno-Wzorcowej Barwnogłówki Królewieckiej i Wywrotka Mazurskiego, co jest 
szczególnym wyróŜnieniem w hodowli tak wymagających ras gołębi krótkodziobych. 

 Pan Paweł dwa razy wystąpił z pokazem swoich gołębi w Lublinie, gdzie Targi Lu-
blin organizowały Wystawy Zoologiczne „ZOOPARK”. W roku 2013, pan Paweł zapre-
zentował barwnogłówkę królewiecką, która zdobyła Championa Europy 2012, na Wy-
stawie Europejskiej w Lipsku 2012. W roku 2014 zaprezentował barwnogłówki króle-
wieckie, którymi zdobył tytuł Mistrza Polski na rok 2014, oraz zaprezentował gołębie, 
które będą podstawą do prowadzenia hodowli licencyjno-wzorcowej. Warto nadmienić, 
Ŝe wystawy „ZOOPARK”, co roku odwiedza ponad 20 tys. zwiedzających. 

 W kaŜdej wystawie gołębi, panu Pawłowi towarzyszy i pomaga Ŝona, pani Ewa, co 
jest zjawiskiem rzadko spotykanym.  

 Aktualnie hodowla pana Pawła liczy po kilkanaście par barwnogłówki królewieckiej 
i wywrotka mazurskiego i kilkadziesiąt par gołębi lotnych przeznaczonych na mamki. 

Osiągni ęcia Pawła Marcinkiewicza 
GARWOLIN, 6 – 7 LISTOPAD 2010 ROK 

Wywrotek mazurski – I miejsce za kolekcję 

Barwnogłówka królewiecka (czarna) – zwycięzca w rasie  

BIAŁYSTOK, 11 – 12 GRUDZIEŃ 2010 ROK 

Wywrotek mazurski – wyróŜnienie 

Barwnogłówka królewiecka (czerwona) – zwycięzca w rasie 

KRAJOWA WYSTAWA GOŁ ĘBI RASOWYCH, WARSZAWA,15 – 16 STYCZNIA 2011 rok 

Wywrotek mazurski – II vice Mistrz Polski 

Barwnogłówka królewiecka (czarna) – zwycięzca w rasie 

Barwnogłówka królewiecka – Mistrz Polski 

TOMASZÓW MAZOWIECKI, 19-20 LISTOPADA 2011 r. 
Wywrotek mazurski – wyróŜnienie 

Wywrotek mazurski – wyróŜnienie 

Wywrotek mazurski – I miejsce za kolekcję 

Barwnogłówka królewiecka – zwycięzca w rasie 

BIAŁYSTOK, 3 – 4 GRUDZIEŃ 2011 rok 

Wywrotek mazurski – wyróŜnienie 

Barwnogłówka królewiecka – wyróŜnienie 

Krymka białostocka – III miejsce za kolekcję 

KRAJOWA WYSTAWA GOŁ ĘBI MŁODYCH, KIELCE, 10– 11 GRUDNIA 2011 rok  

Barwnogłówka królewiecka (czarna) – zwycięzca w rasie 
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WARSZAWA, 14 – 15 STYCZNIA 2012 rok 

Wywrotek mazurski (biały) – wyróŜnienie 

Wywrotek mazurski – I miejsce za kolekcję 

Barwnogłówka królewiecka (czarna) – zwycięzca w rasie 

Krymka białostocka – wyróŜniona 

CIECHANÓW, 21 – 22 STYCZNIA 2012 rok  

Mewka staroniemiecka (czarna tarczowa) – zwycięzca w rasie 

TOMASZÓW MAZOWIECKI, 17 – 18 LISTOPADA 2012 rok 

Barwnogłówka królewiecka – wyróŜnienie 

Krymka białostocka (czarna) – zwycięzca w rasie 

Krymka białostocka – II miejsce za kolekcję 

EUROPEJSKA WYSTAWA GOŁ ĘBI, LIPSK, GRUDZIEŃ 2012 rok  

Barwnogłówka królewiecka – Champion Europy 

WARSZAWA, STYCZEŃ 2013 rok  

Krymka białostocka – zwycięzca w rasie 

Barwnogłówka królewiecka – wyróŜnienie 

KRAJOWA WYSTAWA GOŁ ĘBI RASOWYCH – KIELCE, STYCZE Ń 2013 ROK 

Barwnogłówka królewiecka – zwycięzca w rasie 

Barwnogłówka królewiecka – Mistrz Polski 

BIAŁYSTOK, GRUDZIEŃ 2013 ROK 

Barwnogłówka królewiecka – zwycięzca w rasie 

Barwnogłówka królewiecka – I miejsce za kolekcję 

Wywrotek mazurski – III miejsce za kolekcję 

KRAJOWA WYSTAWA GOŁ ĘBI RASOWYCH, KIELCE, STYCZE Ń 2014 ROK 

Barwnogłówka królewiecka (czarna) – zwycięzca w rasie 

Barwnogłówka królewiecka – Mistrz Polski 

Wywrotek mazurski – I vice Mistrz Polski 

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 jed-
nak pasja fotografowania przyrody i zamiłowanie do zwierząt. Od ponad 10 lat konty-
nuuje fotografowanie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików rasowych na spe-
cjalistycznych wystawach tych zwierząt w Polsce i za granicą. Rezultatem tego są 
liczne fotorelacje zamieszczane na specjalistycznych forach internetowych oraz wła-
snej stronie poświęconej gołębiom rasowym. 

 Liczne jego zdjęcia gołębi i drobiu wykorzystywano w publikacjach i ksiąŜkach hob-
bystycznych. 
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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 unikatem 
w Polsce, a moŜe nawet w Europie. 

 Na 288 stronach, zawiera 1336 kolorowych zdjęć gołębi rasowych, 443 ras hodo-
wanych 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 wykaz 
ras gołębi zarejestrowanych w Federacji Europejskiej, liczący ok. 1000 ras. Wykaz 
europejski jest sporządzony w trzech oficjalnych językach Federacji: niemieckim, fran-
cuskim i angielskim. 

  „Album gołębi rasowych” jest adresowany do miłośników i hodowców gołębi, a tak-
Ŝe do tych czytelników, którym sprawia przyjemność oglądanie kolorowych zdjęć pta-
ków. 

 KsiąŜka posiada duŜe walory edukacyjne i moŜe być atrakcyjną pozycją w kaŜdej 
biblioteczce. 

 Więcej informacji o ksiąŜce i moŜliwościach jej nabycia, moŜna znaleźć na stronie 
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 wielu 
hodowców gołębi, którzy w swojej biblioteczce chcą mięć opracowanie, dotyczące 
hodowanych przez siebie gołębi, ale bez zbędnych informacji, które dla wielu są inte-
resujące, 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 przekazach i przypuszcze-
niach. Niewątpliwie praca, w której zebrane zostaną informacje na temat historii gołę-
biarstwa 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 ho-
dowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzorzec, 
poniewaŜ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzo-
rzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.  

 W ksiąŜce, obok polskiej nazwy rasy podany został numer, pod którym rasa została 
zarejestrowana na liście Europejskiej Federacji, zrzeszającej narodowe związki ho 
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dowców, zaś bezpośrednio pod polską nazwą podane zostały nazwy w językach urzę-
dowych Federacji, a więc w języku niemieckim, francuskim i angielskim. 

 KaŜdy opis rasy, znajdujący się w ksiąŜce, 
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 
kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli 
rasy. Podana została teŜ średnica obrącz-
ki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.  

 KsiąŜka nie zastępuje wzorca. Sędzio-
wie muszą posługiwać się wzorcami oraz 
instrukcjami – o ile one istnieją – do kon-
kretnych wzorców. Niniejsza ksiąŜka jest 
przeznaczona głównie dla hodowców go-
łębi, którzy nie są sędziami i dla tych, któ-
rzy po jej lekturze zdecydują się hodować 
gołębie rasowe. Oczywiście ksiąŜka opar-
ta 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 ksiąŜka 
licząca nieco ponad 400 stron. W trakcie jej pisania, ilość stron gwałtownie się zwięk-
szała 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 czte-
rech 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 selekcji, którą na-
leŜy przeprowadzić po kaŜdym sezonie lęgowym i wstępnego przygotowania gołębi na 
wystawę. 

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

 Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi naleŜących do grupy I (ufor-
mowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie naleŜące do grupy II 
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(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 Czytelników, 
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, publikowa-
nej głównie w języku polskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim. 

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

Z Przedmowy 

O moŜliwo ściach nabycia ksi ąŜki mo Ŝna zapozna ć się na stronie:  

http://barwny-swiat.wombat.fc.pl/  

Kontakt z autorem:  

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

Josip Pekanovi ć, Golub indijaner , 2014 
 Josip Pekanović, mieszkaniec serbskigo Sambora, od wczesnego dzieciństwa zainte-
resowany był hodowlą gołębi. Szczególnie upodobał sobie indiany. Całe Ŝycie poświę-

cił poszukiwaniu starej literatury, dotyczą-
cej pochodzenia i hodowli indianów. Fa-
scynowały go indiany czubate. Dzięki licz-
nym kontaktom z hodowcami z zagranicy 
był w stanie postawić na wysokim pozio-
mie swoją hodowlę.  

 Dzięki uprzejmości pana Pekanovića 
otrzymałem w lutym jego ksiąŜkę, w któ-
rej prezentuje owoc swoich poszukiwań 
i dzieli się swoją wiedzą na temat hodowli 
indianów. KsiąŜa liczy 92 strony oraz kil-
kadziesiąt zdjęć gołębi i samego Autora 
w gronie innych hodowców. Składa się na 
nią kilka niewielkich rozdziałów, w których 
opisuje historię indianów oraz innych 
brodawczaków, ale przede wszystkim ho-
dowlę indiana.  

Kontakt mailowy z Autorem ksiąŜki:  

josip.pekanovic@gmail.com 
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Ciekawostki z wystaw 
 

  

Syjamski karzełek jedwabisty 

Dokładne jego pochodzenie jest nieznane. Obecnie karzełki są krzyŜówką starych sy-
jamskich karzełków z karzełkiem kochinem, dzięki czemu mają jasną skórę. Jest to mały 
karzełek, z zaokrąglonym korpusem w formie kostki, z lekko wznoszącą się linią grzbie-
tu, z niezbyt wysoką postawą, z w pełni rozwiniętymi jedwabistymi piórami, z czerwonymi 
policzkami, grzebieniem, dzwonkami oraz nieco jaśniejszą skórą, z Ŝółtymi skokami i po-
marańczowoczerwonymi oczami.  

Propozycja wzorca w 2. numerze kwartalnika (str. 45n) 

  

Turyńska brodata 

Turyńskie brodacze pochodzą z zachodniej części lasu turyńskiego, prawdopodobnie 
z okolic małego miasteczka Ruhla, połoŜonego między górami, co oznacza, Ŝe poza 
walorami estetycznymi i hodowlanymi, cechują się takŜe duŜą odpornością na wiatr 
i chłód. Pierwsze piśmienne świadectwo istnienia rasy  pochodzi z 1793 r. Skoro jednak 
w XIX wieku znano juŜ kilkanaście odmian barwnych, naleŜy sądzić, Ŝe rasa była hodo-
wana duŜo wcześniej.  

Fot. Artur Jakubanis; tekst Manfred Uglorz 
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����   Z dawnych ksi ąŜek i czasopism 
 

mgr Józef Stoch 

Maściuch 
     W ksiąŜce pt. „Chów gołębi”, wydanej w 1906 r., E. A. Terleeki, pisał o maściuchu: 
„…lwowski pląsacz krótkodzioby jest coraz bardziej w hodowli zaniedbany, a niektóre 
jego odmiany są na wymarciu”. Wzmianka ta uzupełniona krótkim opisem gołębia jest 
jedną z nielicznych wiadomości o maściuchach z tego okresu. Wnioskować z tego 
moŜna, Ŝe hodowla tej rasy gołębi była wówczas powaŜnie zaniedbana. Na szczęście 
nie spotkał jej taki los, jak inne znane i opisywane dawne rasy polskich gołębi, które 
dziś praktycznie juŜ nie istnieją. 

      W okresie międzywojennym nastąpiła znaczna poprawa w hodowli maściuchów. 
Wyprodukowano wiele cennego materiału hodowlanego. Niestety, na skutek strat po-
niesionych w czasie II wojny światowej dorobek z lat międzywojennych został w duŜej 
mierze zaprzepaszczony. Mimo to hodowlę maściuchów – biorąc pod uwagę duŜe 
trudności w jej prowadzeniu – naleŜy uznać za dość dobrze postawioną. 

      Gołębiami tymi interesują się przede wszystkim hodowcy z terenu kilku woje-
wództw Polski południowej, ale coraz częściej i liczniej występują ostatnio maściuchy 
i na innych terenach, a szczególnie w woj. gdańskim, poznańskim i łódzkim. Ponadto 
coraz więcej gołębi tej rasy wędruje w ostatnich latach zagranicę, jednak pod nazwą 
„winerów” (czyli wiedeńskich), gdyŜ nasz maściuch w zagranicznej literaturze hodow-
lanej nie jest jeszcze znany, a wyglądem swoim przypomina znane powszechnie 
w świecie krótkodziobe gołębie wiedeńskie. 

      Nie ulega wątpliwości, Ŝe budapeszteńskie-krótkodziobe, wiedeńskie-krótkodziobe 
i nasze polskie maściuchy to gołębie naleŜące do jednej i tej samej rasy oraz Ŝe 
wszystkie te odmiany są ze sobą blisko spokrewnione. RóŜnice w wyglądzie zewnętrz-
nym, jakie istnieją między wspomnianymi odmianami gołębi, nie są zbyt wyraźne 
i istotne, dlatego często uchodzą uwadze nawet hodowców tych gołębi, zwłaszcza 
jeŜeli nie mieli oni okazji zetknąć się ze wszystkimi tymi odmianami równocześnie. 

      Tak np., jeśli chodzi o kształt głowy, to polskie i wiedeńskie są bardzo do siebie 
zbliŜone w wyglądzie, u budapeszteńskich natomiast układ kostny czaszki jest nieco 
odmienny i głowa tych ostatnich gołębi ma kształt budapeszteńskiego szeka; buda-
peszteńskie mają więc bardzo szerokie i wysokie czoło, dzioby wstawione są 
w czaszkę poziomo, tak Ŝe linia czoła łączy się z linią dzioba niemal pod kątem pro-
stym. U maściucha i u wiedeńskiego-krótkodziobego linia czoła opada równieŜ bardzo 
stromo w dół, ale linia górnej szczęki dzioba łączy się z linią czoła pod kątem rozwar-
tym. Oprócz tego gołębie te nie mają charakterystycznego dla wszystkich gołębi szek-
ów – „wybicia” czoła; trzy guzy kostne czaszki (dwa oczne i jeden potyliczny) nie wybi-
jają się u maściucha i u wiedeńskiego w sposób widoczny, gdyŜ szczyt głowy jest 
u nich lekko wypełniony i łagodnie zaokrąglony. Podczas gdy u wiedeńskich i buda-
peszteńskich oczy obwiedzione są szerokim, dwurzędowym pierścieniem o barwie in-
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tensywnie czerwonej, to u maściucha „brew” powinna mieć koniecznie kolor cielisty. 
Maściuch ma często głowę przyozdobioną koronką z piór. 

      W pewnym okresie niektórzy polscy hodowcy uwaŜali nawet maściuchy 
z koronkami jako bardziej „typowe”, a budapeszteńskie i wiedeńskie krótkodziobe go-
łębie są z zasady gładkogłowe. Gdybyśmy przeanalizowali budowę i postawę tych 
gołębi, wówczas okazało by się, Ŝe budapeszteński ma budowę bardziej smukłą i stoi 
na wyprostowanych w kolanach nogach (tzw. wysoka postawa), czym róŜni się dość 
wyraźnie od polskich i wiedeńskich gołębi; jednak nasz maściuch moŜe nieznacznie, 
ale mimo to w sposób widoczny róŜni się drobniejszą budową od wiedeńskiego krótko-
dziobego. Jeśli natomiast chodzi o wewnętrzne cechy rasowości, to maściuchy mają 
znakomitą umiejętność koziołkowania w czasie lotu, a tej właściwości nie spotyka się 
ani u wiedeńskich, ani u budapeszteńskich krótkodziobych. 

      Ta umiejętność koziołkowania polskiej odmiany gołębi była przyczyną nazywania 
maściuchów dawniej „polskimi kozłami”, a jeszcze dawniej „Purchlami” (z niemieckie-
go: „Purzeltaube” — gołąb wywrotek). Niektórzy polscy pisarze nazywali tego gołębia 
takŜe „lwowskim pląsaczem krótkodziobym”. 

      Nazwa „maściach” ma oznaczać, Ŝe chodzi o gołębia, który wyróŜnia się intensyw-
nością barwy, czyli maścią. Na pewno nazwy tej nie moŜna uznać za trafną terminolo-
gię rasy, ale jest ona powszechnie stosowana przez hodowców i Ŝaden inny termin 
sztucznie narzucany nie przyjmuje się. A przecieŜ nazwa „maściach” ani nie mówi 
o tym, Ŝe mamy do czynienia z gołębiem krótkodziobym, ani Ŝe gołąb ten koziołkuje, 
ani Ŝe jest produktem polskiej hodowli, ani skąd się wywodzi. Poza tym jest ona trudna 
do wymówienia i przetłumaczenia na obce języki. Dlatego teŜ, z tych ostatnich cho-
ciaŜby względów, naleŜało by w katalogach obok nazwy maściuch podawać 
w nawiasie „kozioł polski”. W Polsce w uŜyciu potocznym moŜemy pozostać przy naz-
wie maściuch, tzn. nazwie o polskim brzmieniu i tradycyjnej w hodowli tego gołębia. 

      Nie dysponujemy Ŝadnymi konkretnymi materiałami, na podstawie których moŜna 
by odtworzyć historię hodowli i pochodzenia maściucha. Wiemy jedynie, Ŝe gołębie te 
były hodowane dawniej we Lwowie i w Małopolsce Wschodniej. Dowodzi tego choćby 
fakt, Ŝe szeki polskie ciemne, a takŜe szeki wywrotne, pochodzą według wszelkiego 
prawdopodobieństwa z dawnych krzyŜówek budapeszteńskich szeków „motylkowych” 
z maściuchami. A szeki polskie ciemne i wywrotne znane są od niepamiętnych, nawet 
dla najstarszych hodowców, czasów i we wszystkich najdawniejszych polskich pod-
ręcznikach hodowlanych gołębie te były juŜ opisywane. 

      Wynika z tego, Ŝe maściuchy hodowane są w Polsce od jeszcze dawniejszych 
czasów. Wśród lwowskich hodowców gołębi maściuchów krąŜyło opowiadanie, Ŝe 
gołębie te hodowano we Lwowie juŜ za czasów króla Jana Sobieskiego, a maściuchy 
przywiozło polskie rycerstwo z wyprawy tureckiej. Historyjka ta była nawet opisywana 
w „Dzienniku Powszechnym”, gazecie wychodzącej kilkadziesiąt lat temu we Lwowie. 

      Ile w tym opowiadaniu jest prawdy, tego nie wiemy; wiemy natomiast, Ŝe gołębie tej 
rasy z pewnymi jedynie lokalnymi odrębnościami w wyglądzie są hodowane nie tylko 
w Polsce, ale i na Węgrzech i w Austrii. Wiadomo takŜe, Ŝe „winery” w swej wyjściowej 
formie rasowości nie były produktem hodowli wiedeńskiej, ale przywędrowały one do 
Wiednia dopiero około 150 lat temu z Węgier. W Wiedniu nadano gołębiom tym ich 
obecne cechy rasowości przez doprowadzenie krwi gołębi indianów i praskich gołębi 
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krótkodziobych (tzw. „pragerów”). Pomimo pewnego podobieństwa maściuchów ,do 
„pragerów” gołębie te nie są ze sobą bliŜej „spokrewnione” najbliŜsze węzły pokre-
wieństwa łączą więc maściuchy przede wszystkim z budapeszteńskimi jednobar-
wnymi-krótkodziobymi gołębiami, choć w wyglądzie zewnętrznym róŜnią się te gołębie 
równieŜ między sobą. 

      Maściuchy występują w kolorze czarnym, czerwonym, kawowym, Ŝół-
tym oraz w białym (te ostatnie są rzadko spotykane). Nie ma natomiast maściu-
chów w kolorze niebieskim i płowym. Część maściuchów ma głowy przyozdobione ko-
ronkami, część jest gładkogłowa; obydwie te odmiany są na równi traktowane 
przez przepisy wzorca. „Oficery”, czyli maściuchy o białych tarczach skrzydeł, występu-
ją jedynie w kolorze czerwonym i Ŝółtym. Są one zawsze gładkogłowe i produktem 
krzyŜówki maściuchów z białotarczowymi „winerami i „pragerami. Gołębi tych jest jed-
nak bardzo mało, moŜna je dosłownie na palcach policzyć, a w dodatku nie ma ani 
jednej sztuki o dobrej barwie i prawidłowym rysunku tarcz. Skutkiem tego „oficery” są u 
nas na wymarciu i jeśli nie doprowadzi się w najbliŜszym czasie krwi tak ubarwionych 
gołębi wiedeńskich czy praskich, to niestety „oficery” będą wkrótce znane hodowcom 
polskim juŜ tylko z opisów. 

      Hodowla maściuchów jest hodowlą trudną, gdyŜ wymaga zarówno duŜego do-
świadzenia, jak i stałej opieki ze strony hodowcy. Przy wychowie piskląt nie wystarcza 
powierzenie ich pieczy gołębiom-mamkom, często bowiem hodowca musi sam 
interweniować i zabawić się w karmiciela. Oprócz tego konieczny jest su-
chy gołębnik, który w zimie powinien być wystarczająco ciepły i dobrze zabezpie-
czony przed przeciągami. Niezbędne jest posiadanie co najmniej dwóch go-
łębników, z czego jeden przeznaczony dla gołębi-mamek. Wreszcie gołębie powin-
ny korzystać z wolnego wybiegu, gdyŜ tylko wówczas wykazują pełną kondycję 
i zdrowotność. Kondycja nadaje szczególnego blasku tej rasie gołębi; odwrotnie zaś – 
brak kondycji i brak oznak pełnego zdrowia przekreśla niemal wszystkie dodatnie, 
a bardzo piękne cechy rasowości tych ptaków. 

Wzorzec 

Głowa: Mała o szerokiej krótkiej i wysoko rozbudowanej czaszce. Kształt głowy tzw. 
„kostkowy”, o zaokrąglonych brzegach. Szczególnie połączenie czoła z górną partią 
głowy, jak równieŜ tył głowy, powinny odznaczać się ładnym zaokrągleniem. Czoło 
szerokie, wysokie i stromo opadające. Góra głowy spłaszczona, o nieznacznej wypu-
kłości. Luki między bocznymi oraz tylnym guzem kostnym czaszki powinny być dobrze 
wypełnione mięśniami. Jeśli głowa przyozdobiona jest koronką, to ta ostatnia powinna 
być dość obfita w piórka, moŜliwie szeroko zachodzić na boki głowy oraz dobrze do 
głowy przylegać. Koronka powinna być ponadto wysoko osadzona, tak by pióra szczy-
tu koronki dosięgały szczytu głowy. 

Dziób. Wstawiony w głowę nieznacznie ukośnie i pozostający w stosunku do stromo 
opadającej linii czoła pod kątem rozwartym. Krótki, gruby, tępo zakończony i szeroki u 
swej podstawy. Szczęki równomiernie rozwinięte i dobrze ze sobą zwarte. Obie szczęki 
koloru cielistego. Woskówki nosowe drobne i dobrze przylegające. 

Oko. Gałka oczna duŜa i na zewnątrz z głowy wystająca. Tęczówka barwy perłowej, 
moŜliwie bez krwawych Ŝyłek. 
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Brew. Delikatna, drobnoziarnista, spłaszczona, dwu-trzy rzędowa. Nie moŜe jednak 
zachodzić aŜ do samych kątów ust ani teŜ sięgać szczytu głowy. Koloru jasno cielis-
tego, bez róŜowego odcienia. 

Szyja. Krótka, u góry cienka, w dół równomiernie poszerzająca się, a przy połączeniu 
z barkami i piersią szeroka. Okrągła, prosto noszona. 

Pierś. Szeroka, wypukła, ładnie zaokrąglona i do przodu wysunięta. 

Grzbiet. Krótki, w barkach umiarkowanie szeroki. Opadający lekko ukośnie 
i pozostający w jednej linii z linią ogona. 

Skrzydła. Krótkie i mocne. Lotki zwarte, spoczywające luźno na ogonie po obu jego 
stronach oraz nie dosięgające do końca ogona. 

Ogon. Zwarty, opadający lekko ukośnie w dół i najwyŜej 1 cm dłuŜszy od lotek. Nie 
powinien dotykać do ziemi. 

Nogi. Umiarkowanie krótkie i mocne, ale drobnej budowy. Skoki nieopierzone, Ŝywo 
czerwonej barwy. Palce drobnej budowy, pazurki jasne. Uda schowany częściowo 
w piórach podbrzusza. 

Kolor i rysunek. Odmiany jednobarwne występują w kolorze czarnym, czerwonym, 
Ŝółtym, brązowym i białym. Białe pojedyncze piórka na głowie, szyi, kuprze i pod-
brzuszu są niedopuszczalne. Barwa powinna być jednolita i intensywna. Pióra ma szyi 
i piersi powinny odznaczać się metalicznym połyskiem, U „oficerów” kolor barwy wy-
stępuje na upierzeniu całego ciała gołębia, z wyjątkiem piór na tarczach skrzydeł, które 
powinny być czystobiałe. 

Z: Hodowca drobnego inwentarza, (12/1965), 20-22 

 

Kolory obr ączek goł ębi i kur rasowych 

 

 

 

Rok Kolor 
2006 niebieski 
2007 zielony 
2008 szary 
2009 biały 
2010 czarny 
2011 Ŝółty 
2012 niebieski 
2013 zielony 
2014 szary 
2015 biały 
2016 czarny 
2017 Ŝółty 
2018 niebieski 
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 ���� Propozycje wzorców 

Syjamski karzełek jedwabisty 

 

Pochodzenie 
Z literatury wynika, Ŝe syjamski karzełek jedwabisty jest hodowany w Niemczech od 
1897 roku. Dokładne jego pochodzenie jest nieznane. Obecnie karzełki są krzyŜówką 
starych syjamskich karzełków z karzełkiem kochinem, dzięki czemu mają jasną skórę.  

WraŜenie ogólne 
Mały karzełek, z zaokrąglonym korpusem w formie kostki, z lekko wznoszącą się linią 
grzbietu, z niezbyt wysoką postawą, z w pełni rozwiniętymi jedwabistymi piórami, z czer-
wonymi policzkami, grzebieniem, dzwonkami oraz nieco jaśniejszą skórą, z Ŝółtymi 
skokami i pomarańczowoczerwonymi oczami.  

Cechy rasowo ści koguta 
Głowa  mała, zaokrąglona. 

Dziób  krótki, mocny, Ŝółty.  

Grzebień w formie i o strukturze podobnej do połowy orzecha włoskiego, bez kolca, 
w środku z poprzeczną fałdą.  

Oczy duŜe, od pomarańczowych do pomarańczowo-czerwonych.  

Policzki  czerwone.  

Zausznice  małe, czerwone.  

Dzwonki  okrągłe, o delikatnej strukturze, czerwone.  

Czubek średniej wielkości, z leŜącymi piórami w kierunku tyłu głowy, na końcu głowy 
nieco dłuŜsze pióra.  

Szyja krótka, dobrze upierzona.  

Tułów  szeroki, w formie dobrze zaokrąglonej kostki. 
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Ramiona  szerokie, nieco wystające. 

Pierś dobrze wypełniona, szeroka, zaokrąglona, nisko noszona. 

Brzuch  pełny, dobrze upierzony.  

Plecy  szerokie, krótkie, w części tylnej nieco podniesione.  

Siodło  szerokie, o bardzo miękkim upierzeniu z duŜą ilością puchu, pełna poduszka. 

Skrzydła  krótkie, szerokie, noszone poziomo, 2/3 lotek pierwszego i drugiego rzędu 
jest przekształconych i ma jedwabistą strukturę, zewnętrzne chorągiewki mogą luźno 
zwisać.  

Ogon  pełny, podniesiony, lotki i główne sierpówki u podstawy z zamkniętymi chorą-
giewkami, na końcu rozluźnione.  

Uda krótkie, dobrze upierzone, z małymi mankietami.  

Skoki  mniej niŜ średniej długości, Ŝółte, z zewnętrznej strony z krótkim upierzeniem. 

Palce  w liczbie pięciu, piąty palec wyraźnie oddzielony od palca tylnego, między pią-
tym palcem a tylnym moŜliwe jest połączenie skórą, zewnętrzne palce z krótkim upie-
rzeniem. 

Upierzenie  bogate i dobrze rozwinięte, bogate w pióra puchowe, pióra miękkie, je-
dwabiste.  

Cechy rasowo ści kury 
W budowie podobna do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury. Dzięki krótsze-
mu i bardziej miękkiemu upierzeniu kura wydaje się być bardziej przysadzista aniŜeli 
kogut, czubek bardziej stabilny przy podstawie, nie moŜe zakrywać oczu, grzebień 
mniejszy niŜ u koguta, równo uformowany, z poprzeczną fałdą w pierwszej jednej trze-
ciej grzebienia, dzwonki mniejsze niŜ u koguta, lecz bardziej zaokrąglone.  

DuŜe błędy cech rasowo ści 
Płaska pierś, wąski lub długi korpus, opadająca linia grzbietu, twarde, mało jedwabiste 
upierzenie, za mocno rozwinięte sierpówki, za mało rozwinięte sterówki, pojedyncze 
nie rozstrzępione  lotki, brak chorągiewek na lotkach i piórach ogona, zbyt mała odle-
głość między tylnym a piątym palcem, mocno rozwinięte mankiety, łapcie, brak upie-
rzenia na skokach, ciemny nalot na grzebieniu, dzwonkach i zausznicach, białe zausz-
nice, ciemna skóra, ciemniejszy nalot na skokach, rozjaśniona barwa oczu. Czubek 
wizualnie mały.  

Odmiana barwna 
5.2. biała.  

Masa ciała:  kogut – 600 g, kura – 500  g.  

Masa jaja:  28 g. 

Barwa skorupy jaja:  od białej do kremowej. 

Rozmiar obr ączki:  kogut – 12, kura – 12.  

Tłumaczenie z niemieckiego wzorca Manfred Uglorz 

Rok 2012 
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Gęś franko ńska 

 

Pochodzenie 
Bardzo stara, rodzima, doskonale gniazdująca rasa. Wcześniej rozpowszechniona 
głównie wzdłuŜ Menu i frankońskiej Soławy. Jako rasa uznana na początku XXI wieku.  

WraŜenie ogólne 
Prawie średniej wielkości, krępa gęś, o średnio wysokiej postawie i bardzo dobrej ru-
chliwości.  

Cechy rasowo ści gąsiora 
Głowa  relatywnie krótka, z niewielkim uskokiem między czołem a dziobem. Górna część 
głowy zaokrąglona, dobrze wykrojone podgardle.  

Dziób  krótki, niezbyt mocny, pomarańczowy z jaśniejszym końcem dzioba. 

Oczy  szarobrązowe, pomarańczowa brew.  

Szyja  średniej długości, mocna, prawie prosta lub lekko wygięta. 
Pierś szeroka, dobrze zaokrąglona, lekko podniesiona.  

Plecy  średniej długości, stosunkowo szerokie z dobrze zbudowanymi ramionami. 

Tułów  średniej długości, szeroki, dobrze zaokrąglony, o moŜliwie poziomej postawie 
lub nieznacznie opadający. 

Brzuch  dobrze widoczny, płaski lub z niewielkim fałdem brzusznym.  

Skrzydła  mocno przylegające, nie sięgające początku ogona, nie krzyŜujące się lub tylko 
lekko krzyŜujące się.   

Ogon  relatywnie krótki, dobrze zwarty, jednak w prostej linii z grzbietem.  

Uda mało widoczne, rozwinięte i dobrze umięśnione. . 

Skoki  mocne, mniej niŜ średniej długości, pomarańczowe, pazurki jasno rogowe.  

Upierzenie  spręŜyste, gęste, mocno przylegające.  
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Cechy rasowo ści gęsi 
Od gąsiora nieco mniejsza,  o bardziej zwartym korpusie. Pojedynczy fałd brzuszny 
u starszej gęsi bardziej wyraźny. 

Odmiany barwne 
Niebieska 

Czysty, średnio niebieski jako kolor podstawowy na  całym upierzeniu, z wyjątkiem 
partii brzucha i okolic odbytu,  boki są białe, upierzenie u góry jest niebieskie, z wąskim 
białym oblamowaniem. Ogon niebieski z białym oblamowaniem. 

DuŜe błędy: 
Zbyt duŜa lub zbyt mała, nietypowe cechy gęsi wiejskiej, podwójny fałd na brzuchu. 
Wyraźne braki w wymaganym kolorze i rysunku.  

Waga – gąsior od 5 do 6 kg, gęś od 4 do 5 kg.  

Jaja do wyl ęgu – 140 g. 

Kolor skorupki  – biały. 

Obrączki  dla gąsiora i gęsi o średnicy 22 mm.  

Tłumaczenie z niemieckiego wzorca Manfred Uglorz 

Rok 2012 

 

Alfabetyczny spis ras goł ębi uznanych w Polsce 
Nazwa rasy Grupa Kolor 

1. Agaran (EE 893)  IX  

2. Akermański IX  

3. Aichbiler (EE 484) V  

4. Amerykański domowy lotny (EE 915) IX  

5. Amerykański lotny  IX  

6. Angielska mniszka (EE 896)  IX  

7. Angielski lotny długolicy (EE 830) IX  

8. Angielski lotny krótkolicy (EE 832) IX  

9. Angielski szlachetny wystawowy (EE 29) I  

10. Antwerpski wystawowy (EE 26) I  

11. Argawski białogon (EE 410) V  

12. Astrachański lotny IX  

13. Bagdeta czeska (EE 110) II  

14. Bagdeta częstochowska  II  

15. Bagdeta francuska (EE 107) II  
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16. Bagdeta frankońska (EE 106) II  

17. Bagdeta morawska (EE 111) II  

18. Bagdeta norymberska (EE 105) II  

19. Bagdeta ostrawska (EE 109) II  

20. Bagdeta sztainhaimska (EE 108) II  

21. Barwnogłówka królewiecka (EE 905)  IX  

22. Barwnogłówka poznańska (EE 910)  IX  

23. Beneszowski (EE 54) I  

24. Berliński długodzioby (EE 805) IX  

25. Berliński krótkodzioby (EE 904)  IX  

26. Berliński lotny długołapciasty (EE 806)  IX  

27. Bernardyński srokacz (EE 446) V  

28. Berneńska kukułka (EE 411) V  

29. Berneński białogon (EE 415) V  

30. Berneński lustrzany (EE 414) V  

31. Berneński pstrogłowy (EE 413) V  

32. Berneński skowronek (EE 412) V  

33. Berneński srokacz z czółkiem (EE 483) V  

34. Białka polska I  

35. Białogłówka gqbińska (EE 909)  IX  

36. Białogon radomski IX  

37. Białogłówka elbląska (EE 908)  IX  

38. Białostocki tarczowy lotny IX  

39. Biały czarnodzioby (EE 802) IX  

40. Biały orłowski IX  

41. Biały perłowodzioby (EE 802) IX  

42. Bielcki krótkodzioby IX  

43. Bij afgański IX  

44. Bij bakijski IX  

45. Bij uzbecki (EE 892) IX  

46. Błagodarneński lotny (970)  IX  

47. Bocian warszawski łapciasty IX  

48. Briveński barwnogłowy (EE 47) I  

49. Brodacz orłowski IX  

50. Brodawczak ostrowiecki (EE 117)  II  

51. Brodawczak podkarpacki II  
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52. Brodawczak polski (EE 116) II  

53. Brodawczak staropolski II  

54. Budapeszteński białoloty IX  

55. Budapeszteński krótkodzioby (EE 844)  IX  

56. Chiński gołąb (EE 609) VII  

57. Chiński wywrotek (EE 914) IX  

58. Chorwacki roller z Sisak (EE 938) IX  

59. Czajka z Sankt Gallen (EE 431) V  

60. Czeska czajka łapciasta (EE 477) V  

61. Czeski kolorowy (EE 401) V  

62. Czeski wysokolotny (EE 967) IX  

63. Czilik rostowski  IX  

64. Czilik taganrogski (EE 867) IX  

65. Czystooki (EE 906) IX  

66. Damasceński (EE 42) I  

67. Debreczyński roller (EE 849) IX  

68. Dolnośląski biały łapciasty (EE 961) IX  

69. Dragon (EE 104) II  

70. Duński długodzioby lotny (EE 811) IX  

71. Duński szczygieł (EE 404) V  

72. Exhibition homer (EE 28) I  

73. Felegyhazer (EE 858) IX  

74. Frankoński błyszczący (EE 487) V  

75. Frankoński polny (EE 444) V  

76. Frankoński srokacz sercaty (EE 445) V  

77. Frankoński tarczowy (EE 449) V  

78. Garłacz aacheński wstęgowy (EE 326) IV  

79. Garłacz amsterdamski (EE 331) IV  

80. Garłacz angielski (EE 310) IV  

81. Garłacz angielski miniaturowy (EE 329) IV  

82. Garłacz bawarski (EE 315) IV  

83. Garłacz brneński (EE 330) IV  

84. Garłacz czeski siwy (EE 325) IV  

85. Garłacz dolnobawarski (EE 346) IV  

86. Garłacz francuski (EE 307) IV  

87. Garłacz gandawski (EE 309) IV  
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88. Garłacz górnośląski białogłowy IV  

89. Garłacz górnośląski koroniasty (EE 320) IV  

90. Garłacz hanacki (EE 314) IV  

91. Garłacz heski (EE 317) IV  

92. Garłacz holenderski (EE 302) IV  

93. Garłacz jeneński (EE 340) IV  

94. Garłacz marchenero (EE 334) IV  

95. Garłacz morawski (EE 312) IV  

96. Garłacz morawski białogłowy (EE 321) IV  

97. Garłacz morawski siodłaty (EE 311) IV  

98. Garłacz norwicki (EE 306) IV  

99. Garłacz pomorski (EE 303) IV  

100. Garłacz saksoński (EE 316) IV  

101. Garłacz siodłaty (EE 305) IV  

102. Garłacz siodłaty łapciasty (EE 304) IV  

103. Garłacz słowacki (EE 322) IV  

104. Garłacz staroniemiecki (EE 301) IV  

105. Garłacz śląski (EE 323) IV  

106. Garłacz tęczowy (EE 319) IV  

107. Garłacz turyński (EE 324) IV  

108. Gąska wiedeńska (EE 839) IX  

109. Gdański wysokolotny - Sokół gdański (EE 816) IX  

110. Giant homer (EE 30) I  

111. Giers (EE 9) I  

112. Gil (EE 402) V  

113. Gołoszyjka rumuńska (EE 853) IX  

114. Gospodarczy z Mittelhausen (EE 45) I  

115. Grzywacz permski (EE 871) IX  

116. Grzywacz polski (EE 937) IX  

117. Hamburski lotny (EE 899) IX  

118. Hanowerski lotny (EE 813) IX  

119. Hiszpan (EE 46) I  

120. Hiszpański brodawczak czerwonobrewy (EE 118) II  

121. Holenderski listonosz wystawowy (EE 33) I  

122. Holenderski wysokolotny (EE 824) IX  

123. Indian angielski (EE 102) II  
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124. Indian niemiecki (EE 103) II  

125. Jejski dwuczuby (EE 870) IX  

126. Kaliski biały IX  

127. Kanik pracheński (EE21) I  

128. Kapucyn staroholenderski (EE 603) VII  

129. Karier (EE 101) II  

130. Karno (EE 7) I  

131. Kaselski (EE 803) IX  

132. Kazański pulsujący (EE 868) IX  

133. King (EE 204) III  

134. Kiszyniowski krótkodzioby IX  

135. Kłajpedzki wysokolotny (EE 815) IX  

136. Kolorowy z Echterdingen (EE 443) V  

137. Komarneński (EE 857) IX  

138. Koroniarz barwnoogoniasty (EE 877) IX  

139. Koroniarz końcaty (EE 877) IX  

140. Koroniarz sercaty (EE 877) IX  

141. Koroniasty z Soultz [Zulc] (EE 18) I  

142. Korosi (EE 864) IX  

143. Koszua (EE 8) I  

144. Koszycki wysokolotny (EE 930) IX  

145. Krasnodarski średniodzioby (EE 949) IX  

146. Kriukowski biały IX  

147. Krótkodzioba sroka rosyjska IX  

148. Krótkodzioby polski (EE 948) IX  

149. Krótkodzioby tomaszowski IX  

150. Krótkodzioby wywrotek rŜewski IX  

151. Krymka białostocka (EE 935) IX  

152. Krymka hamburska (EE 900) IX  

153. Krymka polska (EE 934) IX  

154. Krzemieńczuk IX  

155. Kurak florencki (EE 201) III  

156. Kurak maltański (EE 203) III  

157. Kurak srokaty (EE 202) III  

158. Kurski wysokolotny IX  

159. Lahore (EE 37) I  
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160. Lazurek (EE 403) V  

161. Libański (EE 38) I  

162. Listonosz polski (EE 114) II  

163. Litewski jednokolorowy IX  

164. Litewski tygrysowaty IX  

165. Loczek (EE 601) VII  

166. Lucerneński białogon (EE 423) V  

167. Lucerneński elmer (EE 418) V  

168. Lucerneński jednobarwny (EE 417) V  

169. Lucerneński pstrogłowy (EE 422) V  

170. Lucerneński tarczowy (EE 419) V  

171. Lucerneński złotopierśny (EE 421) V  

172. Lucerneński miedzionopierśny (EE 420) V  

173. Łódzki pstry (EE 809) IX  

174. ŁuŜycki wywrotek (EE 953) IX  

175. Masłowy kutnowski IX  

176. Maściuch polski (EE 960) IX  

177. Mewka aacheńska (EE 705) VIII  

178. Mewka anatolijska (EE 713) VIII  

179. Mewka angielska (EE 712) VIII  

180. Mewka antwerpska (EE 701) VIII  

181. Mewka barbarisi (EE 725) VIII  

182. Mewka barwnoogoniasta (EE 709)  VIII  

183. Mewka bułgarska (EE 727) VIII  

184. Mewka domino (EE 715) VIII  

185. Mewka egipska jednokolorowa (EE 710)  VIII  

186. Mewka figurita (EE 722) VIII  

187. Mewka hamburska (EE 707) VIII  

188. Mewka lutycka barbet (EE 723) VIII  

189. Mewka niemiecka tarczowa (EE 708) VIII  

190. Mewka polska (EE 724) VIII  

191. Mewka staroholenderska (EE 703) VIII  

192. Mewka staroniemiecka (EE 704) VIII  

193. Mewka staroorientalna (EE 726) VIII  

194. Mewka turbit (EE 711) VIII  

195. Mewka turbiteen (EE 716) VIII  
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196. Mewka włoska (EE 706)  VIII  

197. Mewki orientalne (EE 714) VIII  

198. Mikołajowski IX  

199. Minsterlandzki polny (EE 407) (Monastyrski polny (EE 407) V  

200. Mniszka kijowska (EE 891) IX  

201. Mniszka tulska IX  

202. Modena angielska (EE 205) III  

203. Modena niemiecka (EE 206) III  

204. Modena włoska (Triganino) (EE 207) III  

205. Mondain (EE 6) I  

206. Montoban (EE 3) I  

207. Morawski strasser (EE 22) I  

208. Motyl warszawski (EE 936) IX  

209. Muki (EE 820) IX  

210. Murzyn polski IX  

211. Murzyn szmalkaldzki (EE 602) VII  

212. Murzynek lotny IX  

213. Nadreński klakier kołujący (EE 1103) IX  

214. NadwołŜański barwnopierśny (EE 874) IX  

215. Niemiecka sroka koziołkująca (EE 828)  IX  

216. Niemiecki długodzioby lotny (EE 801) IX  

217. Niemiecki kolorowy gładkonogi (EE 406) V  

218. Niemiecki tippler wystawowy (EE 840) IX  

219. Niemiecki wystawowy (EE 32) I  

220. Norymberska jaskółka (EE 447) V  

221. Norymberski skowronek (EE 448) V  

222. Nowoczerkaski czarnoogoniasty (EE 872) IX  

223. Olbrzym rzymski (EE 1) I  

224. Olbrzym węgierski (EE 2)  I  

225. Orlik białostocki IX  

226. Orlik polski (EE 963) IX  

227. Orlik wileński (EE 964) IX  

228. Pasiak perłowy (EE 802) IX  

229. Pasiak perłowy brązowoloty (EE 802) IX  

230. Pasiak perłowy jarzębiaty (EE 802) IX  

231. Pasiak perłowy jarzębiaty brązowoloty (EE 802) IX  
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232. Pasiak srebrzysty (EE 802) IX  

233. Pasiak srebrzysty jarzębiaty (EE 802) IX  

234. Pasiak srebrzysty jarzębiaty szaroloty (EE 802) IX  

235. Pasiak srebrzysty szaroloty (EE 802) IX  

236. Pawik (EE 606) VII  

237. Pawik Indyjski (EE 607) VII  

238. Pawik jedwabisty VII  

239. Perłowy (EE 802) IX  

240. Perukarz (EE 605) VII  

241. Pląsacz staronadwiślański (EE 907) IX  

242. Polski perłowy łapciasty IX  

243. Polski pocztowy wystawowy (EE 65) I  

244. Polski srebrzysty łapciasty IX  

245. Polski tarczowy wysokolotny (EE 965) IX  

246. Południowobaczkijski lotny (EE 941) IX  

247. Południowoniemiecki białogon (EE 434) V  

248. Południowoniemiecki łysek (EE 435) V  

249. Południowoniemiecki mnich gładkonogi (EE 437) V  

250. Południowoniemiecki mnich łapciasty (EE 436) V  

251. Południowoniemiecki murzyn (EE 439) V  

252. Południowoniemiecki pstrogłowy (EE 433) V  

253. Południowoniemiecki skowronek (EE 432) V  

254. Południowoniemiecki tarczowy (EE 438) V  

255. Południowoniemiecki z czółkiem (EE 441) V  

256. Południowoniemiecki ze śliniaczkiem (EE 440) V  

257. Pomorski daszkooki (EE 817) IX  

258. Praski krótkodzioby lotny (EE 913) IX  

259. Regensburski lotny (EE 852) IX  

260. Roller orientalny (EE 850) IX  

261. Roller perski (EE 851) IX  

262. Roller z Birmingham IX  

263. Romagnoli (EE 5) I  

264. Rostocki lotny (EE 901) IX  

265. Rostowski białopierśny (EE 873) IX  

266. Rostowski jednokolorowy IX  

267. Rostowski łabędź IX  
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268. Rostowski tygrysI IX  

269. Rosyjski tarczowy IX  

270. Roztoczański wysokolotny IX  

271. Rumuński białoogoniasty lotny (EE 855) IX  

272. Ryś polski (EE 24) I  

273. Rzeszowski wystawowy I  

274. Saksońska czajka (EE 469) V  

275. Saksońska czajka białoskrzydła (EE 476) V  

276. Saksońska jaskółka (EE 468) V  

277. Saksoński barwnopierśny (EE 474) V  

278. Saksoński białogon (EE 465) V  

279. Saksoński bocian (EE 470) V  

280. Saksoński łysek dwuczuby (EE 466) V  

281. Saksoński mnich (EE 467) V  

282. Saksoński polny kolorowy (EE 475) V  

283. Saksoński tarczowy (EE 471) V  

284. Saksoński z czółkiem (EE 472) V  

285. Saksoński z księŜycem (EE 473) V  

286. Sarlandzki (EE 11) I  

287. SeldŜucki(EE 613) VII  

288. Serbski wysokolotny (EE 886) IX  

289. Show homer (EE 27) I  

290. Show racer (EE 31) I  

291. Siedmiogrodzki wywrotek dwuczuby (EE 863) IX  

292. Skowronek koburski (EE 25)  I  

293. Słowacki wysokolotny (EE 932) IX  

294. Sotobanka francuska (EE 20) I  

295. Srebrniak białoogoniasty (EE 802) IX  

296. Srebrniak polski (EE 802) IX  

297. Sroczka marchijska (EE 902) IX  

298. Sroczka polska krótkodzioba (EE 969) IX  

299. Sroka krakowska (EE 808) IX  

300. Sroka łowicka (EE 802) IX  

301. Stargardzki pulsujący (EE 818) IX  

302. Staroaustriacki lotny (EE 834) IX  

303. Staroholenderski lotny (EE 826) IX  
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304. Staroniemiecki murzyn (EE 479) V  

305. Stawak czeski (EE 345) IV  

306. Stawak małopolski IV  

307. Stawak polski IV  

308. Stawak śląski (EE 318) IV  

309. Strasser (EE 23) I  

310. Swift egipski (EE43) I  

311. Swift syryjski (EE 44) I  

312. Syberyjski (EE 962) IX  

313. Szary moskiewski IX  

314. Szczeciński krótkodzioby (EE 912) IX  

315. Szpak (EE 405) V  

316. Sztralzundzki (EE 804) IX  

317. Szwajcarski jednobarwny (EE 416) V  

318. Szwajcarski listonosz (EE 485) V  

319. Szwedzki lotny (EE 881) IX  

320. Szymel hamburski (EE 898) IX  

321. Śląska barwnogłówka (EE 64)  I  

322. Śląski murzynek (EE 480) V  

323. Śląski tarczowy  I  

324. Teksański (EE 12) I  

325. Timiszoarski srokacz (EE 856) IX  

326. Tippler angielski (EE 829) IX  

327. Tippler zagłębiowski IX  

328. Turczyn II  

329. Turgawski białogon (EE 428) V  

330. Turgawski elmer (EE 424) V  

331. Turgawski młynarz (EE 425) V  

332. Turgawski mnich (EE 426) V  

333. Turgawski tarczowy (EE 427) V  

334. Turkot altenburski (EE 513) VI  

335. Turkot angielski (EE 508) VI  

336. Turkot arabski (EE 514) VI  

337. Turkot bernburski (EE 504) VI  

338. Turkot bucharski(EE 501) VI  

339. Turkot drezdeński (EE 505) VI  
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340. Turkot frankoński (EE 512) VI  

341. Turkot harzburski (EE 506) VI  

342. Turkot niemiecki dwuczuby (EE 502) VI  

343. Turkot niemiecki jednoczuby (EE 503) VI  

344. Turkot niemiecki z rozwidlonym ogonem (EE 509) VI  

345. Turkot szmelneński (EE 511) VI  

346. Turkot vogtlandzki białogłowy (EE 507) VI  

347. Turyńska czajka (EE 458) V  

348. Turyńska jaskółka (EE 456) V  

349. Turyński barwnopierśny (EE 461) V  

350. Turyński białogłowy (EE 454)  V  

351. Turyński białogon (EE 452)  V  

352. Turyński bocian (EE 457)  V  

353. Turyński jednobarwny (EE 450)  V  

354. Turyński łysek białoogoniasty (EE 453)  V  

355. Turyński mnich (EE 462)  V  

356. Turyński tarczowy (EE 459) V  

357. Turyński z białym śliniaczkiem (EE 455) V  

358. Turyński z czółkiem (EE 460) V  

359. Turyński z księŜycem (EE 463) V  

360. Turyński złotawiec (EE 451) V  

361. Voorburski garłacz tarczowy (EE 32 IV  

362. Warneński lotny (EE 1000) IX  

363. Warszawski motyl średniodzioby IX  

364. Węgierski lotny oszroniony (deresz) (EE 966) IX  

365. Węgierski pocztowy wystawowy (EE 36) I  

366. Wiedeński białotarczowy (EE 837) IX  

367. Wiedeński krótkodzioby (EE 838) IX  

368. Wiedeński lotny (EE 835) IX  

369. Wiggertalski barwnoogoniasty (EE 429) V  

370. Winerek polski IX  

371. Wirtemberski murzyn (EE 442) V  

372. Wrocławski lotny (EE 911) IX  

373. Wrocławski wystawowy I  

374. Wstęgowy rŜewski (EE 866) IX  

375. Wysokolotny budapeszteński (EE 845) IX  
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376. Wywrotek jaski (EE 862) IX  

377. Wywrotek koszycki (EE 931) IX  

378. Wywrotek mazurski (EE 968) IX  

379. Wywrotek odeski IX  

380. Wywrotek praski średniodzioby (EE 1009) IX  

381. Wywrotek rakownicki (EE 885) IX  

382. Wywrotek smoleński IX  

383. Wywrotek wschodniopruski (EE 819) IX  

384. Zakonniczka niemiecka (EE 897) IX  

385. Zamojski IX  

386. Zuryski białogon (EE 430) V  

387. śarowy tulski (EE 865) IX  

388. śuk tulski IX  

389. śylasty kędzierzawy (EE 40) I  

390. śylasty syryjski (EE 39) I  

391. śylasty z Basry (EE 41 I  

Wzorce w opracowaniu 

Ryś staropolski I  

Austriacki białogon (EE 464) V  

Austriacka rybitwa (EE 486) V  

Turkot czeski (EE 516) VI  

Belgijski klakier kołujący (EE  1102) IX  

Anatolijski klakier kołujący (EE1104) IX  

Roller gałacki (EE  974) IX  

Zachodnioangielski lotny (EE 833) IX  

 

 

 


