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Gołębie… gołębie… gołębie…
Polskie koroniarze
W

Federacji Europejskiej (EE) wszystkie polskie koroniarze (koroniarz sercaty,
koroniarz końcaty oraz koroniarz barwnoogoniasty) zarejestrowane został pod numerem 877. MoŜna więc odnieść wraŜenie, Ŝe jest to jedna rasa. W polskim zbiorze
wzorców traktowane są jako oddzielne rasy. I to jest prawidłowe, bowiem w istocie
są to trzy róŜne rasy, a wyhodowane zostały w Małopolsce, głównie w Krakowie
i okolicach. Powstały w róŜnych okresach i nie są one z sobą spokrewnione. RóŜnią
się od siebie nie tylko rysunkiem, ale – co najwaŜniejsze – budową, szczególnie
głowy. KrzyŜowanie ich z sobą prowadzi do popsucia tych trzech pięknych polskich
ras gołębi.

Koroniarz sercaty (EE 877)
N. Polnischer Kronentümmler,
F. Culbutant Polonais à couronne,
A. Polish Crest Tumbler.

Pochodzenie

W XVI wieku między rasami gołębi o podobnej budowie i rysunku nie było jeszcze
ostrych granic. Zjawisko takie występowało w grupie V w Niemczech, ale takŜe
w wypadku gołębi lotnych z terenu Małopolski, Słowacji, Czech i Węgier. Komarneńskie wywrotki, wiedeńskie gąski, lwowskie gancle, praskie krótkodziobe lotne
o rysunku gąski i krakowskie sercate były uwaŜane za lokalne odmiany jednej i tej
samej rasy. Wiele je łączyło. JednakŜe z biegiem lat i na skutek upodobań hodowców z róŜnych terenów, wyraźnie zaczęły się zaznaczać granice pomiędzy wyŜej
wymienionymi odmianami gołębi o rysunku gąski.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe krakowskie sercate są pokrewne lwowskim ganclom,
jednakŜe dzisiaj odrębność rasowa krakowskich sercatych jest powszechnie uznawana. Ale juŜ w przeszłości zaznaczano w nazewnictwie róŜnice między lwowskimi
i krakowskimi gołębiami. Krakowskie nazywano ganclami krytymi, bowiem w odróŜnieniu do lwowskich miały kolorowe plecy. Lwowskie były typowymi gąskami. Nie
trudno było teŜ zauwaŜyć róŜnicy w budowie głowy i w zachowaniu w czasie lotu.
Dawne krakowskie sercate, obecnie nazywają się koroniarzami sercatymi, bowiem nad ustabilizowaniem ich cech rasowych pracowali nie tylko hodowcy z Krakowa i okolic, ale takŜe hodowcy z całej Małopolski, a takŜe z okolic Rzeszowa.
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Nazwa: koroniarz sercaty wziął się stąd, Ŝe gołębie o tej nazwie powinny mieć
bogatą w pióra koronkę oraz pióra kolorowe na plecach powinny dość głęboko nachodzić na białe skrzydła, tworząc wyraźne serce w okolicy ramion.

Budowa

Koroniarz sercaty ma niezbyt długie plecy, lekko opadające, tworzące z ogonem
jedną linię. Stoi na krótkich nogach i chociaŜ jest niewielkim gołąbkiem, wydaje się
być gołębiem przysadzistym. Przy tym posiada szerokie skrzydła, przykrywające
plecy i spoczywające na ogonie.

Fot. Z. Jakubanis

Głowa koroniarza sercatego jest w kształcie orzecha laskowego, zaokrąglona,
bez kantów. Czoło musi posiadać szerokie, umiarkowanie wysokie, dość stromo
opadające. W partii czołowej głowa jest nieco szersza niŜ w tylnej. Ciemię jest nieco
spłaszczone. Głowa powinna być obowiązkowo ozdobiona obfitą w piórka koronką,
przylegającą do głowy. Średniej długości i grubości dziób, tępo zakończony, tworzy
z czołem bardzo mocno rozwarty kąt. Dziób obowiązkowo musi być koloru cielistego u wszystkich odmian barwnych. Koroniarze sercate mają oczy nieco wyłupiaste
koloru ciemnego. Otaczają je brwi, składające się z podwójnych pierścieni. Brwi
muszą być koloru matowo-czerwonego. Jasne brwi są duŜym błędem.
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Głowa spoczywa na krótkiej, dość grubej szyi, łączącej się z piersią i barkami
bez widocznej granicy. Pierś zaś jest pełna, dobrze rozwinięta, umiarkowanie szeroka, wysunięta nieco do przodu i lekko uniesiona do góry.
Wadą w budowie są: zbyt masywna budowa, wąska i wydłuŜona budowa ciała,
wąskie czoło, długa głowa. Brak koronki lub za nisko usytuowana. Za długi, cienki,
źle osadzony dziób. Pojedyncze cieliste lub szare brwi. Cienka i długa szyja. Wąska
i schowana w skrzydłach pierś. Wąski, wydłuŜony grzbiet. Długie, wąskie skrzydła,
długi ogon, długie nogi, upierzone skoki i palce.

Kolory i rysunek
Koroniarz sercaty nie jest typową gąską, posiada bowiem kolorowe plecy. Kolor
biały występuje na głowie, skrzydłach, podbrzuszu i udach, natomiast szyja, pierś,
brzuch, plecy, grzbiet i ogon są barwy czarnej, czerwonej, brunatnej, Ŝółtej lub niebieskiej. Wszystkie kolory powinny być intensywne, o jednolitym natęŜeniu i lśniące.
Biały kolor na głowie sięga do podstawy koronki. Linia podziału bieli z kolorem
czarnym, lub innym przebiega około 5 mm poniŜej oka aŜ do dolnej części dzioba.
Kolor barwy na piersiach zachodzi na brzuch i sięga niemal do ud. Kolorowe serce
na plecach powinno być niezbyt duŜe. Barwne pióra nie powinny zachodzić na pokrywy skrzydeł. Linia między kolorami powinna być wyraźna i bez rzucających się
w oczy krzywizn.
Wadą w rysunku i kolorze są: zbyt duŜy biały rysunek pod dziobem, za duŜe zaciągi koloru na skrzydłach oraz duŜe zniekształcenia w liniach rozgraniczających
kolor biały od barwy.

Warto wiedzieć
Obecnie pogłowie koroniarzy sercatych jest małe i naleŜy tę rasę objąć programem ochronnym.
Koroniarze sercate – to bardzo Ŝywotne i ruchliwe gołąbki, poruszające się na
palcach, głównie w stanie podniecenia. Obecnie hoduje się je głównie w wolierach.
Hodowcy obawiają się utraty swoich gołębi, więc wolą je zdecydowanie chronić
przed drapieŜnikami.
Panuje przekonanie, Ŝe w hodowli sercatych koroniarzy potrzebne jest posiłkowanie się tzw. mamkami. Koroniarze sercate są jednak w stanie wykarmić swoje
młode, pod warunkiem, Ŝe będą otrzymywały odpowiednie ziarno i granulaty.
Obrączka o średnicy 7 mm
Manfred Uglorz
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Koroniarz końcaty (EE 877)
N. Polnischer Kronentümmler,
F. Culbutant Polonais à couronne,
A. Polish Crest Tumbler.

Pochodzenie

Koroniarz

końcaty wyhodowany został w Małopolsce, głównie w Krakowie. Tu
teŜ najwięcej uwagi poświęcono w ustabilizowanie i uszlachetnianie rasy. Kiedy
pierwszego opisu koroniarza końcatego dokonał prof. J. Rozwadowski w drugiej połowie XIX wieku, koroniarz końcaty od dawna był juŜ znany w Krakowie i okolicach.
Dzięki publikacji prof. J. Rozwadowskiego, koroniarzem końcatym zainteresowali
się takŜe hodowcy w Niemczech.
Nazwa koroniarz końcaty nawiązuje do bogatej w pióra koronki oraz do białych
lotek w skrzydłach. Dawniej w Krakowie koroniarza końcatego nazywano krótko:
końcatym.
Dokładne pochodzenie koroniarza końcatego jest nieznane. RoŜnego rodzaju
domysły na temat pochodzenia koroniarza końcatego, niczego pewnego nie wnoszą do wyjaśnienia genezy krakowskiego końcatego.
Koroniarz końcaty jest drobnej, zwartej budowy. Posiada krótki i smukły tułów,
lekko uniesioną i wysuniętą do przodu pierś, pełną elegancji postawę.

Budowa

Głowa

koroniarza końcatego powinna być umiarkowanie krótka i szeroka, a po
bokach zaokrąglona. Linia głowy tworzy łuk. Jednak linia czoła nieco mocniej opada, tworząc z dziobem jedną linię. Głowa jest najszersza w partii szczytowej czoła.
Czoło powinno być szerokie i wysokie, patrząc z przodu ma kształt odwróconego
trapezu. Przy woskówkach czoło powinno być dobrze wypełnione piórkami.
Głowa powinna być przyozdobiona koronką, która musi być obfita i sięgać po
bokach głowy aŜ do otworów usznych. Górna krawędź koronki musi sięgać powyŜej
ciemienia, a z boków powinna być zakończona rozetami, z tyłu przechodzić na
szyję w bujną grzywę.
Gałki oczne są u koroniarza końcatego duŜe, błyszczące i wypukłe. Patrząc na
głowę z góry, gałki oczne muszą być dobrze widoczne. Tęczówka obowiązkowo
powinna być koloru ciemnobrązowego. Wokół oczu występują brwi w kolorze matowo-czerwonym, raczej podwójne i drobnoziarniste.
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Dziób mniej niŜ średniej długości, a górna część dzioba powinien być w jednej
linii z linią czoła. Im grubszy i szerszy jest dziób u podstawy oraz im bardziej tępy
na końcu, tym lepszy. Dziób powinien być koloru cielistego, a woskówki drobne
i dobrze przylegające.
Krótka, pełna i okrągła szyja powinna być lekko odchylona do tyłu. Łączy się
bez wyraźnej granicy z dobrze rozwiniętą, zaokrągloną, wysuniętą do przodu piersią. Plecy muszą być umiarkowanie szerokie i krótkie, lekko skośnie opadające ku
ogonowi. Skrzydła dobrze przylegające do tułowia i swobodnie spoczywające na
ogonie. Lotki nie mogą sięgać końca dobrze zwartego i krótkiego ogona.
Koroniarze końcate mają nogi stosunkowo krótkie i drobnej, delikatnej budowy.
Uda schowane w piórkach podbrzusza, widoczne są tylko w okolicy kolan. Skoki nie
mogą być upierzone. Są koloru karminowo-czerwonego, pazurki zaś jasne.
Całe upierzenie musi być przylegające.
Wadą w budowie są: wąski, długi tułów, wysokie nogi, wydłuŜona głowa, typu głowy koroniarza sercatego lub mewki, wąskie czoło, dziób cienki, długi, dolna część
dzioba ciemna, brwi pojedyncze i szare, szyja cienka i wysunięta do przodu, wąska
pierś, upierzone skoki, koronka za nisko usytuowana, niedostatecznie wykształcona, brak grzywy, mało obfite upierzenie.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Rodzaje kolorów i rysunek

Koroniarze końcate występują w kolorze czarnym, czerwonym, Ŝółtym i niebieskim.
Podstawowy kolor upierzenia jest barwny, a tylko górna część głowy i lotki pierwszego rzędu są białe. Barwa powinna być intensywna. Kolor biały na głowie sięgać
powinien kątów dzioba. Linia podziału między kolorem białym a upierzeniem barwnym, powinna przebiegać poprzez dolną krawędź oka i sięgać do brzegów wewnętrznej strony koronki. Białe lotki pierwszego rzędu w ilości od 4 do 8, powinny
występować moŜliwie w równej ilości w obu skrzydłach i nie powinny być przeplatane
barwnymi lotkami. Dopuszczalna jest róŜnica dwóch białych lotek w skrzydle.
Wadą w kolorze i rysunku są: nierówny biały rysunek na głowie, białe plecy, kuper, podbrzusze i uda, mniej niŜ 3 i więcej niŜ 9 białych lotek.

Warto wiedzieć

Koroniarze dobrze latają, niektóre, szczególnie czarne chętnie koziołkują.
Hodowla koroniarzy końcatych nie jest trudna. Odpowiednio karmione same
wychowują swoje młode. WaŜny jest dobór w pary. NaleŜy mieć na uwadze ich
drobną budowę i pełną gracji figurę, duŜą ich Ŝywotność i temperament.
W hodowli koroniarzy końcatych naleŜy mieć na uwadze szczególnie wygląd
koronki, która dała im nazwę. Musi być szeroka, obejmować cały tył głowy
i zachodzić na boki aŜ do otworów usznych. Musi być równomiernie gęsta i zwarta,
a pióra szczytowej partii koronki, powinny być zawinięte do wewnątrz w kierunku
głowy.
Obrączka o średnicy 7 mm
Manfred Uglorz

Koroniarz barwnoogoniasty (EE 877)
N. Polnischer Kronentümmler,
F. Culbutant Polonais à couronne,
A. Polish Crest Tumbler.

Pochodzenie

Koroniarz barwnoogoniasty wyhodowany został w Małopolsce, głównie w Krakowie i okolicznych miejscowościach. Jest najmłodszą rasą polskich koroniarzy.
Materiałem wyjściowym były staroniemieckie mewki o barwnym ogonie, które
dawniej w okolicach Krakowa były dość popularne. Dlatego niektóre koroniarze
9
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barwnoogoniaste mają jeszcze Ŝabot. Występowanie Ŝabotu, obecny wzorzec
klasyfikuje jako duŜą wadę.

Budowa

Koroniarz barwnoogonisty jest gołębiem

średniej wielkości, o krótkim tułowiu,
nieco ukośnie noszonym. Jest to gołąb o dumnej postawie, chodzący na końcach palców.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Głowa koroniarza barnoogoniastego jest w kształcie orzecha laskowego. Ma on
szerokie i umiarkowanie wysokie czoło, dość stromo opadające, jednak niewypukłe.
Część czołowa, potyliczna i boki głowy są zaokrąglone. a ciemię głowy nie moŜe
być płaskie. Głowa powinna być ozdobiona obfitą koroną od ucha do ucha, zakończoną rozetami.
Ciemne oczy są duŜe i nieco wypukłe, koloru ciemnego. Otoczone są szerokimi,
podwójnymi, drobnoziarnistymi, matowoczerwonymi brwiami.
Dziób koloru cielistego, powinien być mniej niŜ średniej długości, szeroki u podstawy, tępo zakończony i dobrze zwarty, woskówki zaś małe, dobrze przylegające
i biało przypudrowane.
Krótka szyja, niezbyt gruba, szersza przy barkach, łagodnie przechodzi w dobrze rozwiniętą, szeroką, lekko wysuniętą do przodu i uniesioną do góry pierś.
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Plecy koroniarza barwnoogoniastego są krótkie, ukośnie opadające ku krótkiemu, zwartemu, o dwunastu szerokich sterówkach ogonowi. Skrzydła powinny być
krótkie, zwarte, dobrze przylegające do tułowia, spoczywające na ogonie. Lotki nie
mogą się krzyŜować.
Koroniarz barwnoogoniasty ma nogi niezbyt krótkie. Uda powinny być częściowo schowane w piórach podbrzusza, a skoki nieupierzone, koloru czerwonego.
Całe upierzenie powinno być przylegające.
Wadą w budowie są: duŜa głowa, wąskie czoło, brak koronki, cienki, długi, źle
osadzony dziób, długa cienka szyja, wąska i cielista brew, wąska pierś, wydłuŜony
grzbiet, długie, wąskie skrzydła, długie nogi, upierzone skoki i palce.

Rodzaje kolorów i rysunek

Podstawowy kolor biały, za wyjątkiem ogona, który jest w kolorze czarnym, czerwonym, kawowym, Ŝółtym lub niebieskim z czarną wstęgą. Kolor ogona powinien
być intensywny i jednolity.
Warto wiedzieć

Koroniarze barwnoogoniaste nie sprawiają hodowcy duŜych kłopotów w hodowli.
Potrafią same wykarmić swoje młode i są odporne na warunki atmosferyczne. W locie z koroniarzami końcatymi stanowią miły obiekt do obserwacji.
Obrączka o średnicy 7 mm
Manfred Uglorz

Orzełek polski oczami jego hodowców
Orzełek polski – to rasa, której na próŜno szukać w literaturze polskiego gołębiarstwa, rasa hodowana w Polsce od co najmniej pół wieku. Czasem pojawiały się
wzmianki, Ŝe taka rasa gołębi istnieje (chociaŜby w internetowym kwartalniku dla
hodowców pt. „Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta”; nr 3 lipiec-wrzesień
2014)*, aczkolwiek nikt do dnia dzisiejszego, nie podjął się zadania, aby ją dokładniej opisać, dlatego przy jej przedstawieniu moŜna jedynie opierać się na przekazach ustnych starych hodowców tej rasy.
Pierwotne orzełki zostały wyhodowane na terenie wschodniej Małopolski, na
początku XX wieku. Uszlachetnione i udoskonalone we wschodniej Polsce w II
połowie XX wieku. Rasa prawdopodobnie powstała na bazie krótkodziobych gołębi
pocztowych belgijskich z Liegé (leodyjskie). W Polsce wystawiano je juŜ 1928 r.
w Rzeszowie. Parę krótkodziobych belgijskich w barwie stalowej wystawił Kozioł
Stanisław.* Orzełki noszą regionalne nazwy takie jak: belgijski, belgus, belgjak,
karpiak, krótkodzioby garbonos, orlik garbonosy, orlik belgijski (ta nazwa dominuje
w internecie). Nazwy te odnoszą się juŜ do budowy głowy, a w szczególności
kształtu dzioba tejŜe rasy.
Orzełki mogą być blisko spokrewnione z brodawczakiem polskim, dawniej lwowskim. Ich wspólnym przodkiem i formą wyjściową, był pocztowy leodyjski. Sugeruje
to między innymi nazwa, poniewaŜ w niektórych rejonach orzełki i brodawczaki
zwane są belgijskimi. Faktem jest to, Ŝe krótkodziobe belgijskie (leodyjskie), pocz11
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towe były uszlachetniane poprzez róŜnego rodzaju mewki orientalne, egipskie,
sówki angielskie i prawdopodobnie inne sporadyczne rasy, mające zaokrągloną bez
załamań głowę i krótki, gruby dziób. Później, niektórzy stosowali do krzyŜówek brodawczaki polskie.

Hod. i fot. Adrian Zdunek

Orzełki, których przodkami były brodawczaki miały „prosty” dziób, bardziej rozbudowane brwi oraz woskówki, które często były spłaszczone. O krzyŜówkach
z mewkami świadczy fakt, Ŝe mimo wielu juŜ lat jeszcze bardzo duŜo gołębi tej rasy
posiada szczątki Ŝabotu lub Ŝyły, a zdarzają się nawet egzemplarze z kompletnym
Ŝabotem. O łączeniu z mewkami orientalnymi (blondynetami, satynetami, silveretami, bluetami) świadczą grube nogi i piórka na nich, które czasami porastają całe
skoki. Czasem teŜ, ale naprawdę rzadko, spotyka się orzełki z czubkiem, co teŜ
świadczy o tym rodzaju kojarzeń. Obecnie w krzyŜówkach par biorą coraz większy
udział współczesne gołębie antwerpskie. JednakŜe w tym przypadku to orzełki są
„degradowane” poniewaŜ, hodowcy antwerpskich próbują dzięki naszej rasie hodować antwerpskie wystawowe. Niejednokrotnie słyszałem, Ŝe mam antwerpskie wystawowe, co jest nieprawdą, gdyŜ znam wzorzec tej rasy, i widziałem (niestety tylko
zdjęcia) zwycięzców w rasach z wystaw zagranicznych. Trochę bardziej obeznani w
temacie wiedzą, Ŝe nie trzymają antwerpskich, ale w związku tym, Ŝe orzełki (oni
przewaŜnie mówią orliki) nie są zarejestrowane, podciągają je pod rasę z wzorcem,
po to by móc je wystawiać, i sprzedawać za wiele większe pieniądze. Często teŜ
czytam, lub słyszę, Ŝe ktoś ma na sprzedaŜ antwerpskie wystawowe bardzo wysokiej klasy, co oczywiście najczęściej jest sprzeczne z rzeczywistością. Większość
hodowców moŜe nie widzieć róŜnicy pomiędzy obiema rasami, a to dlatego, Ŝe nie
znają wzorca antwerpskiego wystawowego, a ptaki wystawiane jako antwerpskie
nie są zgodne z opisem wzorca. Na wystawach niejednokrotnie widywane są słabej
jakości antwerpskie wystawowe, lub odpady po krzyŜowaniach antwerpskich z orzełkami.
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Wielu starszych hodowców próbuje hodować duŜe orzełki, lecz te dziś są juŜ
prawie niespotykane. Najczęściej widywane są ptaki średniej wielkości, a czasami
teŜ małe.
Orzełki niegdyś licznie hodowane w róŜnych częściach kraju, dziś hodowane są
w mniejszym stopniu. MoŜna je spotkać w okolicach: Kalisza, Warszawy, Siedlec,
Szydłowca, Kutna, Łodzi, Krakowa, na Podlasiu i na Północy Lubelszczyzny. Z moich obserwacji wynika, Ŝe najliczniej hodowane są w okolicach Kocka i ŁomŜy.
W paru innych miejscach moŜna spotkać „pojedyncze” hodowle. Najłatwiej gołębie
tej rasy moŜna spotkać w centrum jej hodowli, które mieści się między Bugiem
a Wisłą, oraz ciągnie się od Wieprza na Północ, aŜ po Warszawę i ŁomŜę.
Ze względu na to, Ŝe dokładny opis rasy przedstawia się w projekcie wzorca,
a później w zatwierdzonym wzorcu, ja przedstawię w tym artykule tylko ogólne
cechy rasy. Głowa owalna, bez załamań, tworzy jedną nieprzerwaną linię od nasady dzioba aŜ do karku, policzki średnio pełne; oczy ciemne (idealne dla kaŜdej
barwy w rasie) do barwy pomarańczowej; brew dwurzędowa, gładka; dziób krótki,
tępo zakończony, gruby i szeroki, zagięty do dołu. Woskówki gładkie, białe i wypukłe, widziane z przodu sięgają od oka do oka i mają kształt serca; szyja średniej
długości, podgardle łagodnie wykrojone; pierś szeroka, zaokrąglona, nieznacznie
uniesiona do góry i wysunięta do przodu; plecy krótkie, szerokie, ukośnie opadające i zwęŜające się ku tyłowi; skrzydła nie za długie, noszone na ogonie, nie krzyŜują się; ogon średnio długi, zwarty, dłuŜszy od skrzydeł, jest przedłuŜeniem pleców;
nogi średnio długie i średnio grube, palce i skoki nieupierzone, barwa pazurków
taka sama jak kolor dzioba; upierzenie zwarte, lśniące, dobrze przylegające. Ptaki
tej rasy występują w takich barwach i rysunkach jak gołębie pocztowe.

Hod. i fot. Adrian Zdunek

DuŜymi wadami u tej rasy są: głowa długa, oczy perłowe lub łamane, brew
czerwona, brodawkowata, silnie rozbudowana. Dziób długi, prosty, krzywy. Woskówki brodawkowate, płaskie i przerośnięte, które nie tworzą nieprzerwanej linii
bez załamań z głową, gdy patrzy się na nią z profilu. Szyja długa, krótka lub z Ŝabotem. Pierś wąska, nisko noszona. Plecy długie, wąskie, poziomo ustawione w sto13
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sunku do podłoŜa. Skrzydła noszone pod ogonem, albo krzyŜujące się, lotki luźno
ułoŜone. Ogon długi z luźno ułoŜonymi sterówkami. Nogi długie bądź krótkie, z upierzonymi skokami, pazurki barwy innej niŜ dzioba. Blade kolory, brak połysku.
Orzełki są to gołębie spokojne, i mało płochliwe, pilnują swojego gniazda i nie
zajmują go innym rasom. Jedyne walki mogą nastąpić, gdy jest więcej par niŜ cel
lęgowych. Ze względu na swój krótki dziób, juŜ tylko nieliczne pary potrafią wychować swojego jednego młodego, dlatego młode, a najlepiej jajka dobrze jest przekładać pod mamki. Najpopularniejszymi mamkami i cieszącymi się duŜym uznaniem
w wychowie tej rasy są murzynki lotne i pocztowe. Para gołębi tych ras często wychowuje po dwa młode orzełki z jednego lęgu. Orzełki z kolei są wstanie wychować
nawet dwa młode mamek, jednakŜe najlepiej jest podłoŜyć im, tylko jedno, po to by
nie męczyć za bardzo rodziców. Rasa ta jest w większości trzymana w zamknięciu,
część hodowców wypuszcza je na wolny oblot w sezonie późnej wiosny i lata, gdy
ptaki drapieŜne mają pod dostatkiem dzikiego ptactwa do upolowania. Nieliczni
tylko pozwalają im na całoroczny oblot. Ptaki te mają słabą orientację w terenie
dlatego nie nadają się do ganiania z innymi rasami. Nie powinno się teŜ ich puszczać na wolność, gdy na oblocie są pocztowe, dlatego, Ŝe te ostatnie mogą wyprowadzać orzełki z dala od gołębnika, a te juŜ nie będą potrafiły do niego wrócić.
Na koniec odpowiedź na pytanie, które zada pewnie wielu czytających ten artykuł: „Dlaczego orzełek?”
Nazwa rasy wybrana z wielu nazw na potrzeby przyszłego wzorca. W dzisiejszych
czasach kaŜdy kraj dba o swoje lokalne produkty, poprzez rodzime nazwy. Nie
moŜna więc wybierać nazw dla tej rasy, które nie będą świadczyły o jej polskości.
Dlaczego nie:
1. Belgijski – nazwa określająca protoplastów orzełka, ale obcego pochodzenia.
2. Belgus albo belgjak – neologizmy, które same w sobie nic nie znaczą.
3. Garbonos – nazwa uŜywana jest zbyt często w odniesieniu do róŜnych ras.
4. Karpiak – nazwa częściej określająca kolor i rysunek niŜ określoną rasę.
5. Orlik, orlik belgijski lub garbonosy – nazwa orlik zarezerwowana jest dla gołębi wysokolotnych, białoogoniastych (orlik białostocki, polski, wileński).
Na koniec: dlaczego polski? Dla podkreślenia kraju pochodzenia.
Bibliografia:
− Katalog II. WYSTAWY DROBIU, GOŁĘBI, KRÓLIKÓW, WSZELAKIEGO RODZAJU PTACTWA WODNEGO, PSÓW I KÓZ w dniach od 30 września do 2
października 1928 r. w RZESZOWIE, w ogrodzie Towarzystwa Gimnastycznego
„Sokół”; Rzeszów 1928; NAKŁADEM TOWARZYSTWA CHOWU DROBIU,
KRÓLIKÓW I GOŁĘBI. Z Drukarni Udziałowej w Rzeszowie, s. 22.
− Uglorz Manfred, Pocztowe wystawowe, Rasowe gołębie, drób, króliki i inne
zwierzęta. Internetowy kwartalnik dla hodowców nr 3 (lipiec-wrzesień 2014),
s. 28.
Adrian Zdunek
Fot. Adrian Zdunek
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Drób… drób… drób…
Turyński brodacz
Pochodzenie

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 hodowana duŜo wcześniej. Turyńskie brodacze najczęściej moŜna było
spotkać w małych i średnich gospodarstwach, gdzie pieszczotliwie zwano je „pyzatkami”. Niestety po 1945 r. hodowla rasy gwałtownie się załamała, tak iŜ do dziś nie
odtworzono nawet wszystkich odmian barwnych, znanych przed wojną, na przykład
nakrapianych na Ŝółto.
Dzięki odpowiedniej selekcji,
ale przede wszystkim dlatego, Ŝe
brodacze były hodowane na gospodarstwach, do dziś wytrwale
same szukają poŜywienia. Wymagają więc duŜych i najlepiej
urozmaiconych wybiegów, które
całymi dniami starannie przeszukują.

Fot. Manfred Uglorz

Fot. Marek Jerzy Uglorz
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W literaturze moŜna przeczytać, Ŝe do tworzenia rasy uŜyto
kur czubatych z brodami oraz rasy francuskie, między innymi Houdany. Nieoficjalnie hodowcy są
zdania, i być moŜe mają rację,
Ŝe mieszkańcy Turyngii nie mieli szerokich kontaktów z Francuzami, za to w wyniku Wojny
chłopskiej (1524/25), a potem
Wojny trzydziestoletniej (1618
– 1648) w turyńskim lesie
osiedliło się wielu uciekinierów
z Czech i zachodniej Słowacji,
którzy przywieźli z sobą wiejskie kury z brodami. Prawdopodobnie w wyniku krzyŜowania ich z miejscowymi kurami, które zwano „wydrogłowymi”, uzyskano interesującą
rasę.
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Z kolei w XIX wieku w okolicach Jeny i Berlina w wyniku krzyŜowania rasy duŜej
z małymi kurami wiejskimi, a być moŜe takŜe z miniaturowymi wyandottami, wyhodowano turyńskie brodacze
w wersji miniaturowej. Następnie dzięki dalszym krzyŜówkom z innymi rasami
małych kur otrzymano kolejne barwy, odpowiadające
odmianom rasy duŜej.

Budowa

Dawniej turyńskie brodacze
były typowymi kurami wiejskimi, co oznacza, Ŝe były
przysadziste, a wręcz masywne. Współcześnie wydają się być bardziej smukłe,
bardziej eleganckie, chociaŜ
nie w wypadku wszystkich
Fot. Artur Jakubanis
kolorów. Tak czy inaczej muszą mieć szeroką i dobrze
wysklepioną pierś oraz brzuch, a poza tym głowę z wysokim czołem. Ogon koguta
moŜe być lekko wzniesiony, ale musi być ładnie zaokrąglony. Z kolei ogon kury
musi być szeroki, w miarę tej samej szerokości na całej długości, bez odstępów
między piórami. NajwaŜniejsza jednak jest głowa. Grzebień koguta jest pojedynczy,
średniej wielkości, w Ŝadnym wypadku nie moŜe opadać. Jedynie u kur dopuszczalne jest lekkie przechylenie grzebienia na którąś ze stron. Tak grzebień, jak
i twarz powinny być intensywnie czerwone. RównieŜ małe i zaokrąglone dzwonki
oraz zausznice muszą być czerwone, nawet pomimo tego, Ŝe w całości są zakryte
przez obfite upierzenie brody, która po bokach głowy przechodzi w bokobrody.

Fot. Artur Jakubanis
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Dziób i skoki powinny być barwy grafitowej, ewentualnie jasnoróŜowej, co zaleŜy od
koloru upierzenia. Podobnie kolor oczu zaleŜy od odmiany barwnej.

Charakterystyka uŜytkowości

Kogut waŜy od 2 kg do 2,5 kg,
kura tymczasem od 1,5 kg do 2
kg. W wypadku rasy miniaturowej kogut nie moŜe waŜyć więcej niŜ 1 kg, zaś kura nie powinna przekraczać 800 g. Rocznie turyńskie brodacze noszą
od 130 do 160 jaj, o średniej
wadze 53 g. Z kolei miniaturowe noszą około 120 jaj.

Odmiany barwne

Turyńskie

brodacze występują
współcześnie w następujących
odmianach barwnych: czarna,
Ŝółta, karmazynowa, biała, kuFot. Artur Jakubanis
ropatwiana, płowoŜółta biało
nakrapiana, niebieska z obwódką, srebrna czarno nakrapiana, złota czarno nakrapiana, jastrzębiata. Wśród
małych brodaczy nie znajdzie się odmiany białej, zaś niebieskie nie mają obwódki.
DuŜym turyńskim kogutom zakładamy obrączki nr 18, zaś kurom nr 16. Małym
odpowiednio nr 13 i 11.
Marek Jerzy Uglorz

Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Paszkot (Turdus viscivorus)
W Polsce gniazduje kilka gatunków drozdów – niepozornych ptaków średniej wielkości o proporcjonalnej budowie ciała. Niektóre z nich - jak kosy czy śpiewaki są
bardzo rozpowszechnione i towarzyszą nam niemal codziennie. Największym krajowym przedstawicielem rodzaju drozdów jest paszkot. Nieco mniejszymi drozdami
są kosy, kwiczoły, drozdy obroŜne, a najmniejszymi są śpiewak i droździk. Kiedyś
nazwę gatunkową w tej grupie poprzedzano określeniem „drozd” – np. drozd śpiewak, jednak obecnie na fali uproszczeń poprawną jest juŜ nazwa śpiewak i „uchował się” jedynie drozd obroŜny, zamieszkujący wysoko w górach, zwykle powyŜej
wysokości 1000 m n.p.m. Oprócz nielicznie lęgowych – wspomnianego drozda
obroŜnego i droździka, pozostałe gatunki tego rodzaju są juŜ szerzej rozpowszechnione, w tym najpospolitsze: kos i śpiewak, które są naszymi stałymi sąsiadami.
17
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Nieco rzadziej spotykanym gatunkiem jest paszkot. Szacuje się, Ŝe jego liczebność
w Polsce przekroczyła w ostatnich latach liczbę 100 000 par lęgowych. UwaŜa się,
Ŝe populacja w zachodniej Europie ulega spadkowi, natomiast w naszym kraju monitoring pospolitych ptaków lęgowych wykazuje silny wzrost populacji (Kuczyński,
Chylarecki 2012). Europejską populację szacuje się na 10 – 20 mln osobników,
światową ocenia się nawet na ponad 40 mln osobników (Snow, Perrins 1998).
Z wykopalisk jaskiniowych wyodrębniono pozostałości świadczące o obecności
paszkota w okresie przed zlodowaceniami, a dane nowoŜytne z literatury myśliwskiej pochodzą z opracowań z XVI wieku (Bocheński 2012). DuŜa, bardzo wyraźna
ekspansja tego gatunku miała miejsce w Europie w XVII i XVIII wieku.
Paszkot zasiedla lasy Palearktyki, w których na wschodzie sięga od wschodniej
Syberii po Himalaje. Jego południowy zasięg obejmuje północne obszary Afryki,
a na zachodzie pokrywa prawie całą Europę za wyjątkiem północnej Skandynawii
i większych bezleśnych obszarów, które są rozsiane po całym kontynencie.
Wracając do rodzajowej nazwy „drozd”, pojawiała się ona wcześniej i przy naszym gatunku w formie drozd paszkot, drozd największy, drozd jemiołowy, drozd
jemiołucha czy jemiołucha wielka (Sokołowski 1958), a wszystkie one są końcowym
efektem obserwacji aktywności tego gatunku w przyrodzie przez obserwatorów, co
moŜna bardziej komunikatywnie zapisać jako: największy z drozdów, który objada
jemiołę. Podobnie jest w językach anglosaskich – angielska nazwa „mistle thrush
czy niemiecka „misteldrossel” nawiązują do mistletoe czyli jemioły. Podobną genezę
ma naukowa nazwa łacińska viscivorus, oznaczająca dosłownie „zjadacza jemioły”.
Wszystkie te określenia podkreślają związek paszkota z jemiołą, który jest szczególnie widoczny zimą, kiedy jemioła staje się głównym pokarmem dla paszkota.

Fot. Jan Król

Wyszczególnia się 2 podgatunki – nominatywny viscivorus, zasiedlający większą
część areału występowania oraz deichleri – zasiedlający południowy skraj zasięgu
18
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gatunku, którego upierzenie jest nieco bardziej jasnoszare w stosunku do podgatunku nominatywnego. Niekiedy wyróŜnia się jeszcze trzeci podgatunek wschodni –
bonapartei, który jest nieznacznie większy od nominatywnego.
Paszkot jest naszym największym drozdem, widocznie większym od powszechnie znanego kosa i o 1/3 większym od bardzo podobnego śpiewaka. Długość ciała
dochodzi do 27 cm, a rozpiętość skrzydeł 42 – 47 cm. Sylwetka i budowa jak
u kosa, przy czym zaznacza się bardziej krępa budowa ciała z mocnym dziobem.
Ogólny koloryt wierzchu ciała upierzenia brunatnoszary, z jaśniejszymi szarymi
obrzeŜeniami piór skrzydeł i jaśniejszym, szarym kuprem. Spód ciała białawy, niekiedy lekko Ŝółtawy (szczególnie w świeŜym, jesiennym upierzeniu) w duŜe ciemnobrunatne kropki. Wierzch głowy w kolorze brunatnym, boki głowy z charakterystycznym pstrym rysunkiem i diagnostycznym, pionowym, białawym paskiem z tyłu
pokryw usznych. Paszkot ma białe pokrywy podskrzydłowe w przeciwieństwie do
Ŝółtych u śpiewaka, co pomaga odróŜnianiu obu gatunków w locie. Zewnętrzne
pióra ogona diagnostycznie białe. Młode ptaki zbliŜone wyglądem do dorosłych – są
na wierzchu nieco jaśniejsze, a obrzeŜenia lotek mają płowy odcień.
Śpiew paszkota jest podobny do powszechnie znanego śpiewu kosa, jedynie
wyŜszy w tonie i bardziej donośny, a zwrotki są wykonywane szybciej – jakby
w pośpiechu i są wyraźnie krótsze. Ptaki najchętniej śpiewają na początku naszego
sezonu lęgowego. Charakterystyczny jest inny głos paszkota, określany jako „terkot”, który jest często słyszany, kiedy ptak zostaje spłoszony lub gdy jest zaniepokojony – głos ten brzmi jak „czerrrr” czy „sznerrr”. Niektóre inne głosy ma podobne
do pozostałych przedstawicieli rodzaju drozdów.

Fot. Jan Król

Okres lęgowy paszkota przypada na kwiecień i pierwsze jaja są znoszone często w pierwszej połowie tego miesiąca, a u tego gatunku zwykle dochodzi do drugiego lęgu, który najczęściej przypada na czerwiec. Gniazdo buduje na wysokości
kilku do kilkunastu metrów, czyli znacznie wyŜej niŜ inne drozdy, często na sosnach
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i świerkach. Umieszcza je zwykle przy pniu, a konstrukcję stanowią 3 warstwy:
w zewnętrznej dominują trawy i drobne gałązki; warstwa środkowa to wylepa ziemna zwykle z gliny i iłu - widoczna na górnej krawędzi czary, a wyściółka to suche,
delikatne trawy. Średnica zewnętrzna gniazda 23 – 27 cm; czary gniazdowej 10 –
11 cm. Samica znosi 4 – 5 jaj róŜnobiegunowych o średnich wymiarach 31 x 22 mm.
Ubarwienie jaj zmienne – najczęściej zielonkawe tło z rdzawymi plamkami (Gotzman,
Jabłoński 1972). Wysiadywanie trwa około 2 tygodni – podobnie długo trwa pobyt
piskląt w gnieździe, przy czym pełną lotność uzyskują one po około 20 dniach.
Paszkoty Ŝywią się w lecie bezkręgowcami: owadami, dŜdŜownicami, ślimakami,
a w jesieni przechodzą na owoce i jagody. Często Ŝywią się owocami jemioły, przyczyniając się do rozprzestrzeniania się tej rośliny. Na wpół strawione owoce z nasionami przyklejają się do pnia i w sprzyjających warunkach jest szansa na wyrośnięcie nowej rośliny (Sokołowski 1958).
Środowisko lęgowe. Paszkot pierwotnie był mieszkańcem lasów górskich i dopiero przed wiekiem zaczął kolonizować niŜej połoŜone tereny. W Polsce paszkot
występuje na całym obszarze, zasiedlając tereny leśne niŜu i gór aŜ do górnej granicy lasów. W naszym kraju preferuje lasy iglaste czy lasy mieszane, szczególnie
regularnie i stosunkowo licznie zasiedla bory górskie, podczas gdy w zachodniej
Europie spora część populacji tego gatunku zajmuje właśnie lasy mieszane i obszary z mozaiką lasów i terenów otwartych, takŜe parki. WaŜnym sprzyjającym czynnikiem jest wysoki poziom opadów. Z tytułu swoich preferencji siedliskowych najliczniej w kraju występuje w Beskidach, a najwyŜsze zagęszczenia są na wysokości
600 – 800 m n.p.m. (Kuczyński, Chylarecki 2012).

Fot. Karol Kłósko

Zimowanie czy odloty ptaków na zimowiska zaleŜne są od warunków klimatycznych i rozpoczynają się w połowie września i trwają do końca października.
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Ptaki zasiedlające cieplejsze obszary pozostają na zimę, a te Ŝyjące w trudniejszych warunkach przemieszczają się w okolice sprzyjające przezimowaniu – ptaki
z północy Europy przemieszczają się na południe i zachód, a ptaki ze wschodniej
części areału na południe Azji lub ze stref górskich w strefy nizinne. W czasie wędrówek rzadko tworzą większe stada i widok stada kilkudziesięciu osobników jest
juŜ rzadkością. Krajowe paszkoty powracają z zimowisk w lutym i marcu, natomiast
ciekawe są zwyczaje paszkotów, które pozostały w niewielkiej liczbie u nas na zimę, i które wiąŜą swoje zimowe przetrwanie ze skupiskami jemioły. Tego skupiska
bronią zacięcie przed rywalami bądź to własnego gatunku bądź przed stadami jemiołuszek, które jedyne spośród ptaków Ŝywią się takŜe jemiołą, z uwagi na wielkość owoców. Wielokrotnie obserwowałem zimowe szarŜe wściekle terkoczącego
paszkota, który przepędzał stado jemiołuszek liczące nawet ponad 100 osobników
z kępy jemioł. Robił to bardzo wytrwale i skutecznie.
Jeszcze niedawno paszkot był gatunkiem łownym. Bywał łapany w pułapki, ale
takŜe strzelano do niego głównie z uwagi na smaczne mięso, które konkurowało na
stole z mięsem kwiczołów. Ciągle jeszcze poluje się na paszkoty w krajach basenu
Morza Śródziemnego, gdzie szczególnie w ten sposób tępione są ptaki przelatujące
na zimowiska z naszych okolic i jest to jedna z głównych przyczyn spadku liczebności niektórych gatunków ptaków.

Fot. Karol Kłósko
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Jan Król

Kącik filatelistyczny
Poczta Ukrainy w 2011roku wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe, karty pocztowe oraz koperty pierwszego dnia obiegu, przestawiające gołębie rasowe. Prezentowane rasy gołębi to: mikołajowski wysokolotny, kriukowski, wywrotek odeski i kijowski lotny.
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Poczta Tajlandii w 1991roku wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe, przestawiające drób rasowy. Na prezentowanym bloczku są pokazane kury rasy szabo.

Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą
ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracował: Zdzisław Jakubanis.
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 Propozycje wzorców
Zachodnioangielski lotny (EE 833)

Pochodzenie:
Wyhodowany został około 1900 roku w zachodniej Anglii, w okolicach Brystolu.

WraŜenie ogólne:
Średniej wielkości gołąb lotny, o szerokiej i pełnej piersi, z nieco podniesioną postawą, o gęsto upierzonych nogach i o spokojnym usposobieniu.

Wzorzec: cechy rasowości
Głowa:

O zaokrąglonym owalu, z podniesionym czołem, najwyŜszy
punkt linii głowy znajduje się nad oczami.

Oczy:

Perłowe.

Brwi:

Wąskie i jasne.

Dziób:

Średniej długości, silny, jasny. Woskówki słabo rozwinięte i dobrze przypudrowane.

Szyja:

Średniej długości, pełna i szeroko wychodząca z piersi.
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Pierś:

Szeroka i dobrze zaokrąglona, nieco podniesiona.

Plecy:

Krótkie, w ramionach szerokie, opadające.

Skrzydła:

Silne, dobrze przylegające do korpusu, przykrywające plecy, nie
sięgające końca ogona.

Ogon:

Dobrze zwarty, nie za długi, noszony zgodnie z linią pleców.

Nogi:

Średniej długości, upierzone, pióra dobrze przykrywają palce.

Upierzenie:

Zwarte, dobrze przylegające do ciała.

Rodzaje kolorów:
Jednobarwne: czarny, czekoladowy (dun), czerwony, Ŝółty, andaluzyjski.
Pasiaste i grochowe: niebieski, niebieskopłowy, czerwonopłowy, Ŝółtopłowy oraz
niebieski z białymi pasami.
Wielobarwny (almond).
Tygrysie: czarny, czekoladowy (dun), czerwony, Ŝółty.
Z róŜą na skrzydłach: w powyŜszych kolorach
Białogłowe: w powyŜszych kolorach.

Kolory i rysunek:
Wszystkie kolory czyste i równomiernie rozłoŜone, pasiaste mają czyste kolorowe
tarcze skrzydeł i pasy biegnące równolegle przez całe skrzydła. Białogłowe mają
białą głowę, górną część szyi, plecy, ogon z klinem, brzuch, upierzenie nóg i od 7
do 10 lotek I rzędu. Linia między białą głową i szyją a kolorową częścią szyi biegnie
około 4 cm poniŜej głowy. Tygrysie powinny mieć białe pióra na kolorowym tle
(ogon i lotki kolorowe), z róŜą na skrzydłach mają białe pióra tylko na kolorowych
tarczach skrzydeł. Wielobarwne mają podstawowy kolor migdałowy, na tle którego
występują kolorowe cętki (przynajmniej trzy kolory).

DuŜe błędy:
Wąska figura, płaska głowa, czerwone brwi, nieupierzone nogi i palce, duŜe odchylenia w kolorze, duŜe błędy w rysunku, mniej niŜ 7 i więcej niŜ 10 lotek, więcej niŜ 2
białe lotki róŜnicy w skrzydłach.

Uwago do oceny:
Ogólny wygląd – budowa korpusu i postawa – głowa, dziób, oczy – upierzenie nóg
– kolor i rysunek.
Obrączka numer: 10
Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz
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Kruper

Pochodzenie
Stara wiejska rasa kur o bardzo niskiej postawie, pochodząca z północno-zachodnich Niemiec, była opisywana juŜ w XV wieku. Prawdopodobnie ma ona wspólnego przodka z śpiewającym z Berg. Wskazuje na to wspólne ubarwienie z tzw. dobbelungem. W przeszłości róŜnie były nazywane: Krüper, Krup, Kriech, a nawet
Dachshun (kura jamnicza). Przyjęła się nazwa w Niemczech – Krüper, która nawiązuje do jej niskiej postawy.

WraŜenie ogólne
Kura o łagodnym usposobieniu, typu wiejskiego, z wydłuŜonym, poziomo noszonym
korpusem, na krótkich nogach. Upierzenie pełne i długie.

Cechy rasowości koguta
Głowa średniej wielkości, umiarkowanie szeroka, wydłuŜona.
Dziób mocny, nieco wygięty, barwa zaleŜna od koloru upierzenia.
Grzebień niski , stojący, z od 4 do 8 ząbkami równomiernie wykrojonymi, z blaszką
nie przylegającą do karku, delikatnej struktury.
Oczy duŜe, od czerwonych do ciemnobrązowych.
Policzki pokryte włosowatymi piórkami.
Zausznice średniej wielkości, w formie migdałów, przylegające, białe.
Dzwonki średniej długości, cienkie.
Szyja krótka, krępa, z bogatą i długą grzywą, lekko do przodu wysunięta.
Tułów długi, zaokrąglony, w formie walca, zaledwie lekko podniesiony.
Ramiona szerokie i zaokrąglone.
Grzbiet długi, szeroki, nie zwęŜający się w kierunku siodła.
Siodło o bogatym upierzeniu.
Pierś szeroka, głęboka, dobrze zaokrąglona.
Brzuch: pełny i szeroki.
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Skrzydła: duŜe, szerokie, mocno przylegające.
Ogon: duŜy, dobrze rozwinięty, umiarkowanie zwarty, z grzbietem tworzy kąt rozwarty, z szerokimi sierpówkami i długimi sierpówkami głównymi.
Uda: krótkie, ukryte w upierzeniu.
Skoki: krótkie, widoczne, barwa zaleŜna od koloru upierzenia.
Palce: średniej długości, rozwarte.
Upierzenie: pełne, przylegające.

Cechy rasowości kury
Długi, pełny, dobrze zaokrąglony korpus w formie walca, luźno zwarty ogon, głęboki, pełny brzuch, krótkie skoki, grzebień moŜliwie stojący i umiarkowanie rozwinięty,
dopuszczalny grzebień opadający z tyłu.

DuŜe błędy cech rasowości
Za wysoka postawa, krótki lub wąski korpus, cienka szyja, krótki ogon, ogon podobny do ogona wiewiórki.

Rodzaje kolorów
5.1 – czarne (dziób od koloru ciemnorogowego do czarnego, skoki od koloru czarnego do grafitowego), 5.2 – białe (skoki i dziób od koloru niebiesko-białego do łupkowo-niebieskiego), 6.4 – jastrzębiate (skoki i dziób jasnoniebieski, dopuszcza się
kolor cielisty), 13.1. – przepiórcze, 10.1.1. – czarne złoto punktowane [dobbelung]
(skoki i dziób koloru łupkowego), 10.1.2. – czarne biało punktowane [doppelung]
(skoki i dziób koloru łupkowego) .
Masa ciała: kogut – od 1750 do 2250 g , kura – od 1500 do 2000 g
Nieśność roczna: 180
Masa jaja: 50 g
Barwa skorupy jaja: biała
Wielkość obrączek: kogut – 18, kura – 16.
Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz

Zobacz w Internecie!
Mała Encyklopedia Gołębi Rasowych
(Blog w budowie)
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Z dawnych ksiąŜek i czasopism
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 Czasopisma, biuletyny, ksiąŜki…
Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się ksiąŜka o gołębiach
rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii publikacji. "Album Gołębi Rasowych"
autorstwa Zdzisława 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

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzorzec, poniewaŜ zgodnie
z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu
i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle
ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
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 obrączki, jaka przewidziana jest dla
danej rasy.
Kontakt z autorem:
e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600
236 361

Informacje dotyczące sposobu nabycia ksiąŜek moŜna uzyskać pod wyŜej wymienionymi telefonami.
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