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Słowo wstępne
Nadeszło lato, piękna, ciepła pora roku, z którą związane są konieczne do wykonania,
cięŜkie prace. Dojrzewa zboŜe. Niebawem rozpoczną się Ŝniwa. Zakwitły piękne egzotyczne krzewy. W sadach zakończył się zbiór czereśni i wiśni. Jabłonie, grusze i śliwy
„cieszą się” słońcem. Owoce ich powoli rosną i dojrzewają.
W gołębnikach przybyło naszych ulubieńców. Młode gołębie zostały juŜ zaszczepione. Niebawem rozpocznie się pierzenie
gołębi, co wiąŜe się –
w wypadku braku odpowiedniej odporności
– z moŜliwością zachorowań. Konieczne jest
dodawanie do karmy
odpowiednich preparatów, dzięki którym gołębie się szybciej i lepiej przepierzą. Tylko dobrze przepierzone gołębie, o dobrej strukturze
piór, moŜna będzie pokazać na wystawach.
NaleŜy teŜ pomyśleć o tym, które gołębie przeznaczymy do
Fot. Manfred Uglorz
dalszej hodowli, a które
będą mogły znaleźć nowego hodowcę. Nie bez znaczenia jest teŜ w jakie ręce pójdą
nasze gołębie, aby nasz trud nie został zmarnowany.
Kury będą się coraz słabiej nieść. W wielu zagrodach Ŝwawo uwijają się młode
kurki i kogutki. Dobrze rozwijające się, o właściwej budowie, rysunku i ubarwieniu pozostaną w dalszej hodowli.
W stajenkach z królikami zapełniły się wszystkie, lub prawie wszystkie klatki. Hodowcy doglądają swojego stada, systematycznie waŜą dorastającą młodzieŜ i notują,
które króliki właściwie i zgodnie z wzorcem się rozwijają. Planują teŜ, na których wystawach pokazać swoje króliki, a z których wystaw będzie moŜna zrezygnować.
Wszystkim hodowcom Ŝyczymy sukcesów hodowlanych, pięknych i zdrowych zwierząt, radości z hodowli i kontaktów z kolegami-hodowcami, moŜliwości wymiany materiału hodowlanego, pogłębienia wiedzy na temat hodowanych zwierząt, wiele siły do
pracy w ogrodzie i w pomieszczeniach dla zwierząt.
Redakcja
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Gołębie… gołębie… gołębie…
Modena niemiecka

(EE 206)
Deutsche Modeneser,
Modène Allemand,
German Modena
Rys. z wzorca niemieckiego i polskiego

Pochodzenie
Niemiecka modena wywodzi się z gołębi hodowanych w Modenie i okolicach (Włochy), gdzie hodowane były jako gołębie
lotne. Jeszcze dzisiaj – chociaŜ niemiecka
modena naleŜy do kuraków – dobrze lata,
chętnie Ŝeruje, czasem na bardzo odległych od gołębnika polach. Gołębie z Modeny zostały przywiezione do Niemiec końcem XVII lub w pierwszej połowie XVIII
wieku. Początkowo były róŜnie nazywane:
mały maltańczyk lub gołąb-kuropatwa.
Przez wiele dziesięcioleci niemieccy hodowcy pracowali nad przekształceniem pierwotnej modeny. Właściwie pracują nadal,
jednakŜe głównie nad stworzeniem nowych
odmian barwnych.
Niemiecka modena niewątpliwie naleŜy do
najczęściej hodowanych gołębi w Niemczech.

Opis budowy
Modena niemiecka jest najmniejszym
kurakiem, o eleganckiej i dumnej postawie.
Jest wyŜsza, niŜ dłuŜsza. Wzorcowa modena powinna wpisać się w prostokąt,
składający się z sześciu kwadratów. Wysokość głowy i szyi musi równać się wysokości korpusu, ten z kolei z długością nóg.
Nogi modeny niemieckiej powinny znajdować się w pierwszym, dolnym kwadracie.
4
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Okrągła, równomiernie wysklepiona
głowa musi być proporcjonalna do całego
korpusu. Wąska brew, u ciemnych ciemna, u jasnych jasna, otacza pomarańczowoczerwone oko. Tylko u białych schietti
oko moŜe być ciemne. Średniej długości
dziób, którego kolor zaleŜny jest od barwy
upierzenia, osadzony jest w głowie pod
kątem rozwartym z czołem. Woskówki
niemieckich moden są małe, płaskie i biało
przypudrowane. Z głową w sposób harmonijny łączy się dość długa szyja, szeroka
przy piersi i zwęŜająca się w kierunku
głowy. Dlatego, Ŝe modeny są stosunkowo
krótkie, mają szerokie ramiona i poziomo
usytuowane plecy, wydają się być szczególnie szerokie.
Przy ocenie moden niemieckich waŜną
rolę odgrywa tylna część tułowia, bogata
w pióra puchowe i z podniesionym do góry
krótkim ogonem pod kątem 45%.
DuŜymi wadami w budowie są: zbyt
długi tułów, opadająca postawa, szeroki,
luźny zbyt płasko trzymany ogon, zbyt gruba,
lub cienka względnie zbyt krótka szyja, zbyt
niska postawa, iksowate nogi, plaska głowa, zbyt długi albo zbyt cienki dziób, grube brwi,
luźne upierzenie, obwisłe skrzydła.
Rys. z ksiąŜki: Müller E. (Hrsg.), Alles über
Rassentauben - Huhntauben, Warzentauben,
Kröpfer, Bd. 3, Reutlingen 2001

Kolory i rysunek
Znanych jest bardzo duŜo odmian barwnych niemieckich moden, liczbą przewyŜszających nawet odmiany barwne czajek turyńskich (grupa V), a mianowicie około 50.
Wiele odmian barwnych moden angielskich ma swój odpowiednik w odmianach moden
niemieckich.
Wszystkie odmiany barwne dzielą się na trzy grupy, których nazwy wywodzą się
z języka włoskiego: gazzi, szitti i magnani.
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U gazzi podstawowy kolor jest biały. Kolorowe są: głowa, mały śliniak, skrzydła,
ogon, pióra pokrywy ogonowej i klin. Rysunek głowy biegnie łukowato od potylicy na
szerokość jednego palca pod oczami aŜ do podgardla. Występują w następujących
kolorach: Podstawowe: czarne, niebieskie bez pasów, niebieskie z czarnymi pasami,
niebieskie z brązowymi pasami, niebieskie grochowe, niebieskie brązowo grochowe,
andaluzyjskie, ciemne z brązowymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, czerwone, Ŝółte,
niebieskopłowe bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami, niebieskopłowe grochowe, brązowopłowe z brązowymi pasami, brązowopłowe grochowe, czerwonopłowe,
czerwonopłowe grochowe, Ŝółte, Ŝółtopłowe grochowe. TakŜe: czarne z białymi pasami, niebieskie z białymi pasami, niebieskopłowe z siarkowymi pasami, brązowopłowe
bez pasów, ciemne z brązowymi tarczami, koloru ochry z siarkowymi tarczami, koloru
ochry z siarkowymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, czerwone z białymi pasami, czerwone z jasnymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, Ŝółte z białymi pasami, Ŝółte z jasnymi
tarczami i obrzeŜonymi piórami.
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Szitti są jednokolorowe. Na tarczach skrzydeł moŜe u nich występować rysunek, na
przykład łuskowatość. Występują w następujących kolorach: Podstawowe czarne,
niebieskie bez pasów, niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie z brązowymi pasami, niebieskie z białymi pasami, niebieskie grochowe, niebieskie brązowo grochowe, niebieskopłowe bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami, niebieskopłowe grochowe, czerwone, czerwone z jasnymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, Ŝółte, Ŝółte z jasnymi tarczami i obrzeŜonymi
piórami, czerwonopłowe, czerwonopłowe grochowe, Ŝółtopłowe, czerwonopłowe, białe,
białe z ciemnymi oczami, andaluzyjskie
z obrzeŜonymi piórami, ciemne z jasnymi
tarczami i obrzeŜonymi piórami, tygrysie
czarne, czarne szeki, tygrysie niebieskie,
niebieskie szymle. TakŜe: ciemne z brązowymi tarczami, ciemne z brązowymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, koloru ochry
z siarkowymi tarczami, koloru ochry z siarkowymi tarczami i obrzeŜonymi piórami,
czerwone z białymi pasami, Ŝółte z białymi pasami, niebieskopłowe z siarkowymi pasami, brązowopłowe bez pasów, brązowopłowe z brązowymi pasami, brązowopłowe
brązowo grochowe, czarne z jasnymi tarczami, niebieskie z jasnymi tarczami i obrzeŜonymi piórami, czerwonopłowe szymle.
Ostatnio na wystawach w Niemczech pokazane zostały dwie nowe odmiany szitti,
a mianowicie jasnoszara z ciemno obrzeŜonymi piórami na skrzydłach oraz lodowa
z czarnymi pasami. Odmiany te zostały przyjęte do wzorca.
Magnani występują w dwóch odmianach: wielokolorowej oraz cętkowanej.
U wielokolorowych powinny wyraźnie
występować przynajmniej 3 kolory. Im bardziej występuje równomierne rozmieszczenie kolorów, tym bardziej wartościowy
jest ptak. Lotki i ogon u wielobarwnych muszą posiadać takŜe cętkowany rysunek.
Samice mają zawsze wyraźniejszy rysunek.
Cętkowane mają podstawowy kolor biały, a równomiernie rozłoŜone cętki mogą
być w kolorze czarnym, czerwonym i Ŝółtym.
Do wad w rysunku i kolorze zalicza
się: zbyt matowe kolory, przy zamkniętych
skrzydłach widoczna na lotkach sitowość
i rdza, nieczysty kolor pasów. U gazzi wa7
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dą są: nierównomierny, zbyt głęboko sięgający rysunek na szyi i karku, kolorowy
grzbiet, kolorowe pióra na białym kolorze tułowia i szyi. Wadą u schietti są zdecydowanie odbiegające kolory albo rysunek od wymogów wzorca, białe lotki, lub pióra w ogonie. U magnani do błędów zalicza się: jednokolorowe lotki i sterówki, mniej aniŜeli trzy
kolory w rysunku.

Uwagi dotyczące hodowli
Niemieckie modeny dobrze fruwają i chętnie Ŝerują na polach, na którym potrafią
znaleźć duŜo pokarmu dla siebie i swoich młodych.
MoŜna je hodować w gołębnikach, z których mogą bezpośrednio lecieć na pola, jak
równieŜ moŜna je trzymać w wolierach. Bez trudności wychowują swoje młode. Są
wdzięcznym materiałem do ciągłej pracy, celem której jest wyhodowanie nowych odmian barwnych.
Obrączka numer 7.
Manfred Uglorz
Fot. Zdzisław Jakubanis

Czeski kolorowy

(EE 401)
N: Böhmentaube,
F: Pigeon de Bohême,
A: Bohemian Pigeon

Rys. z niemieckiego i polskiego wzorca

Pochodzenie

Czeski

kolorowy został wyhodowany w Czechach. Jednak jest rzadko hodowany
u naszych południowych sąsiadów. Znacznie częściej spotyka się go w Niemczech,
w Bawarii. Być moŜe, jest tak dlatego, Ŝe w Czechach bardzo popularne są dwie inne
rasy gołębi o podobnym rysunku, a mianowicie kanik pracheński i strasser morawski.

Prawdopodobnie czeski kolorowy jest wynikiem krzyŜówki miejscowych gołębi z florenckim kurakiem, od którego przejął rysunek.
Szacuje się, Ŝe czeskie kolorowe znajdują się w około stu hodowlach na terenie
Niemic. Wzorzec czeskiego kolorowego powstał w 1962 roku i od tego czasu z roku na
rok poprawiała się jakość hodowanych gołębi. W 1994 roku dokonano korekty wzorca.
8
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Na specjalistycznej wystawie w 2012 roku w Starsskirchenau (Niemcy) pokazano
198 czeskich kolorowych, w tym 51 niebieskich, 22 niebieskich grochowych, 31 czarnych, 31 Ŝółtych, 12 czerwonych i innych.

Fot. Artur Jakubanis

Opis budowy
Czeski kolorowy jest gołębiem silnym, wyraźnie typu polnego, z prawie poziomą
postawą. Posiada on średniej wielkości gładką głowę, a więc bez koronki lub czubka,
dobrze zaokrągloną i z podniesionym czołem. Oczy ma barwy od pomarańczowej do
rubinowoczerwonej. Obramowane są one jedno lub dwu rzędowymi brwiami, które
u gołębi czerwonych, Ŝółtych i czarnych są czerwone, a u pozostałych odmian szare.
W głowie mocno osadzony jest średniej długości, silny dziób, który u odmiany
czerwonej i Ŝółtej jest koloru cielistego, u pozostałych zaś odmian barwnych, w zaleŜności od koloru upierzenia, jest koloru od rogowego do czarnego. Woskówki powinny
być białe i delikatne.
Zdecydowanie silna i pełna szyja łączy się z szeroką i dobrze zaokrągloną piersią.
Plecy w ramionach są szerokie i tylko nieco opadają. Przykrywają je silne skrzydła,
spoczywające na dobrze zwartym, noszonym poziomo ogonie.
9
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Czeski kolorowy ma średniej długości nieupierzone nogi. Pazurki u wszystkich
odmian powinny być jasne.
Do wad w budowie zalicza się za słaby i za mały korpus, szerokie i płaskie ciemię, za wysoką postawę, ponad linię poziomą podniesiony ogon.

Odmiany barwne i rysunek
Rysunek czeskiego kolorowego przypomina rysunek strassera morawskiego i kanika pracheńskiego. Podstawowym kolorem jest kolor biały. Na jego
tle kolorowa jest głowa, śliniak, tarcze skrzydeł oraz
ogon z klinem i pokryciem ogona. Rysunek z tyłu głowy nie
moŜe sięgać na szyję. Za to
śliniak sięga aŜ do połowy
szyi. U samic jest on nieco
krótszy. Dolna część grzbietu
i od 7 do 10 lotek są białe, za
to pióra kciuka muszą być kolorowe.
Czeskie kolorowe mogą być czarne, czerwone, Ŝółte, brązowe i niebieskie. Niebieskie mogą być z czarnymi pasami i bez pasów. Jasnoniebieskie mogą być z białymi
pasami oraz z białymi pasami
i biało łuskowate. Ponadto znane są niebieskopłowe, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe i brązowopłowe. W tych samych kolorach występują gołębie grochowe. Bezwzględnie wszystkie kolory powinny być nasycone i czyste.
Do wad w ubarwieniu i rysunku zalicza się kolorowe
uda lub boki korpusu, nieczysty dziób u gołębi czerwonych
i Ŝółtych, nieczysty kolor i nieczyste pasy na skrzydłach,
pasy, sitowość w ogonie, białe
albo brakujące pióra w klinie,
kolorowe plecy, za duŜy śliniak, zły rysunek śliniaka i rysunek głowy, mniej niŜ 7 lub więcej niŜ 10 białych lotek, białe lotki przeplatane kolorowymi lotkami, więcej niŜ 2 białe pióra róŜnicy w lotkach.
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Uwagi dotyczące hodowli
Czeskie kolorowe są gołębiami Ŝywotnymi i chętnie latającymi. Najlepsze warunki
do Ŝycia i rozwoju stworzy się im wówczas, kiedy będą mogły swobodnie fruwać i na
polach szukać poŜywienia.

Z rozmnaŜaniem czeskich kolorowych nie ma większego kłopotu. Hodowca powinien głównie prowadzić selekcję pod kątem prawidłowego rysunku i czystości barwy.
Zwracać naleŜy uwagę, aby pióra tzw. skrzydełka były kolorowe, a linia między kolorowym ogonem i klinem a białą, tylną części brzucha była równa.
W Polsce czeski kolorowy jest prawie nieznany. Zasługuje na rozpowszechnienie.
Godny uwagi jest jego rysunek, bardzo dobra Ŝywotność i płodność. Nadaje się na
mamki dla krótkodziobych gołębi.
Obrączka numer 8.
Manfred Uglorz
Fot. z podpisami czeskimi z Svět holubů (02/2013)

Pocztowe wystawowe
W drugiej połowie XIX wieku oraz na początku XX wieku w wielu krajach hodowcy
gołębi rasowych pracowali nad wyhodowaniem róŜnych ras gołębi wystawowych pocztowych. Praca nie była łatwa, bowiem postawiono sobie cele, które całkowicie miały
zmienić wygląd gołębia wyjściowego. Prace nie zostały zakończone. Nadal pracuje się
nad powstaniem nowych ras, które wywodzą się z gołębi pocztowych.
Wizje hodowców, skupiających swoją uwagę nad wyhodowaniem gołębi pocztowych wystawowych, były i są dość zróŜnicowane. Z łatwością moŜna to zauwaŜyć,
dokonując przeglądu najbardziej znanych ras gołębi, wywodzących się z gołębi pocztowych dawnego i współczesnego typu. Wiele ras gołębi pocztowych wystawowych w wyglądzie i zdolnościach lotowych odbiega od materiału wyjściowego.
Szczególnie duŜe wymagania postawili sobie hodowcy niemieccy. Postanowili, aby
ich gołąb wystawowy w niczym nie przypominał gołębia pocztowego. Współczesny
11
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niemiecki wystawowy rzeczywiście prawie w niczym nie przypomina gołębia typu sportowego.
Popularność gołębi wywodzących się od gołębi pocztowych nie maleje. MoŜna
zauwaŜyć, Ŝe w wielu wypadkach ona wzrasta. Jednak niektóre rasy pocztowych wystawowych, wyhodowanych w przeszłości powoli idą w zapomnienie. Dzieje się tak
najczęściej dlatego, Ŝe nikt nie wystąpił z uznaniem rasy, lub Ŝe rasę nie zgłoszono do
Europejskiej Federacji, zrzeszającej narodowe związki hodowców gołębi rasowych.
A warto dla szacunku przeszłych pokoleń hodowców gołębi, nie tylko o nich pamiętać,
ale podjąć wysiłek ich spopularyzowania.

Belgijski pocztowy wystawowy
(EE 34) Belgische Ausstellungsbrieftaube, Voyageur Belge d'exposition, Belgian Beauty Homer, nr obrączki 9.
Pochodzenie
Jedną z najstarszych ras, wywodzących się z gołębi pocztowych (sportowych), jest
belgijski pocztowy wystawowy (Belgische Tentoonstellingsreisduif). Powstał na terenie
Belgii.

Według wzorca belgijskiego

Źródło: sierduif.nl

Cechy charakterystyczne
E. A. Terlecki w swojej ksiąŜce pt. Chów gołębi (2007 r.) opisuje belgijskie wystawowe pocztowe pod nazwą: pocztowy antwerpski. Nie chodzi jednak o współczesnego
antwerpskiego wystawowego, bowiem ten nie został wyhodowany w Antwerpii, lecz
w Anglii z dawnych pocztowych antwerpskich, obecnie belgijskich. Terlecki opisując
belgijskie wystawowe (dawniej antwerpskie pisze, Ŝe jego głowa jest długa, wąska oraz
płaska i tworzy z dziobem prawie prostą linię.
Belgijski pocztowy wystawowy – według współczesnego wzorca belgijskiego – ma
postawę horyzontalną, jednak o nieco opadających plecach. Głowa jego jest szeroka,
dobrze zaokrąglona, czaszka o zakrzywionej linii od dzioba do szyi. Oczy ma duŜe
i dozwolone są wszystkie kolory tęczywki.
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Rysunek i kolory
Jak u pocztowych: biały, czarny, czekoladowy (dun) czerwony dominujący, dominujący Ŝółty, niebieski z czarnymi pasami, niebieski, czerwony i Ŝółty płowy oraz grochowe niebieskie, czerwone i Ŝółte.

Wystawowy lutycki
(EE 35) Lütticher Ausstellungsbrieftaube, Voyageur Liégeois Beauty, Homer de Liege, nr obrączki 8
Pochodzenie
Podobnie jak belgijskie wystawowe, to bardzo stara rasa, która powstała dzięki
krzyŜowaniu pocztowych z mewkami, niektórymi rasami lotnymi, a nawet brodawczakami. Dawniej u nas był nazywany gołębiem leodyjskim. Nazwa ta nawiązuje do łacińskiej nazwy Liége – Leodicum. Nazwa wystawowy lutycki nawiązuje do nazwy niemieckiej – Lüttich. Od bardzo dawna funkcjonuje w języku polskim nazwa rasy kur –
bojowiec lutycki. Dziwne byłoby, gdyby nazwa rasy kur nawiązywała do nazwy niemieckiej, a nazwa rasy gołębi, pochodzących z tego samego miasta i okolicy do nazwy
łacińskiej. W EE odeszło się od wyprowadzania nazw ras zwierząt z łacińskich nazw
miast i krain.
Lutyckie wystawowe brały udział w powstaniu wielu ras gołębi, między innymi
w powstaniu polskiego brodawczaka.

www.sle.be

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Lutycki wystawowy jest mniejszy od belgijskiego wystawowego i wszystkich angielskich ras wystawowych gołębi. Tułów jest noszony poziomo, zgoła inaczej jak u współczesnych antwerpskich wystawowych. Charakterystyczna jest jego głowa, która jest
nieco podłuŜna, dobrze zaokrąglona, o podniesionym czole i stosunkowo krótkim dziobie. Woskówki są małe i gładkie.
Kolory i rysunek
Występuje w kolorach, jakie spotykamy u gołębi pocztowych.
13
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Antwerpski wystawowy
(EE 26) Show Antwerp, Show Antwerp, Show Antwerp, nr obrączki
11
Pochodzenie
Wbrew nazwie nie pochodzi z Antwerpii (Belgia), lecz z Anglii. W ostatnich trzech
dziesięcioleciach XIX wieku został wyhodowany przez miłośników gołębi w Anglii na
bazie antwerpskiego gołębia pocztowego, przez skrzyŜowanie go z indianami, mewkami angielskimi oraz innymi rasami. Relatywnie cieszy się mniejszą popularnością,
aniŜeli inne angielskie rasy wystawowych pocztowych, jak show homer, exhibition homer i angielski szlachetny wystawowy.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Antwerpski wystawowy jest gołębiem o mocnym korpusie i wyprostowanej postawie. Długie więc muszą być plecy i zdecydowanie szerokie w ramionach. Podobnie
pierś powinna być szeroka i dobrze zaokrąglona.
Charakterystyczna jest jajowata budowa głowy. Począwszy od krótkiego mocnego,
tępo zakończonego dzioba, linia czoła, ciemienia i potylicy ma kształt łuku, bez jakichkolwiek załamań. Tył głowy powinien być dość szeroki, dlatego patrząc z góry, linie po
obu stronach głowy, począwszy od małych, delikatnych woskówek w formie serca,
biegną bez jakichkolwiek załamań w kierunku karku. Czym bliŜej końca głowy, linie te
oddalają się od siebie, a więc tworzą ostry klin.
Kolory i rysunek
Uznane są następujące kolory upierzenia: biały, czarny, czerwony, Ŝółty, brązowy,
niebieski z czarnymi i bez pasów, ciemny niebieski, czerwony i Ŝółty dominujący, płowe
w kolorze niebieskim, brązowym, czerwonym i Ŝółtym, podobnie w tych kolorach
z grochowym rysunkiem na skrzydłach. Znane są szeki we wszystkich kolorach, tygrysie zaś w kolorze czarnym, czekoladowym (dun), brązowym, niebieskim, czerwonym
i Ŝółtym.
14
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Niemiecki wystawowy
(EE 32) Deutsche Schautaube, Pigeon de beauté Allemand, German Beauty Homer, nr obrączki 9
Pochodzenie
W 1896 roku w Niemczech zrodziła się myśl, Ŝe naleŜy – wzorem Anglików
i Belgów – stworzyć własną, narodową rasę gołębia wystawowego, wywodzącego się
z gołębi pocztowych. Wytyczono cel działania i rozpoczęła się praca nad wyhodowaniem niemieckich gołębi wystawowych. Co pewien czas wymieniano się poglądami
i wytyczano dalszy kierunek działania. Efektem tej wieloetapowej pracy jest współczesny niemiecki gołąb wystawowy, który zadziwia pięknem i szlachetnością budowy.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Niemieckie wystawowe powinny być nieco więcej aniŜeli średniej wysokości. Charakterystyczna jest budowa głowy. Linia głowy, począwszy od końca dzioba aŜ po szyję tworzy
łuk, nieznacznie spłaszczony między dziobem a ciemieniem. Lśniące oczy, ciemno czerwone (u białych ciemne) sprawiają wraŜenie, Ŝe niemieckie wystawowe są jakby „świadome” swojej szlachetności. Brwi powinny być wąskie, koloru od jasnoszarego do niemalŜe
białego. Za najbardziej charakterystyczną cechę uznaje się dziób, który jest nieco skierowany ku dołowi. Musi być on mocny i szeroki. Pierwsza część dzioba, stanowiąca 1/3 całego dzioba powinna być nieco zagięta. Pozostała część, a więc 2/3 dzioba przykrywają
delikatne, biało przypudrowane, przylegające, w kształcie serca woskówki. Nie mogą się
one dzielić na dwie części. Kolor dzioba zaś zaleŜy od koloru upierzenia. Zasadniczo jest
czarny, jednak mniej lub więcej koloru rogowego jest u odmian jasnych i czerwonych dominantów, jasny u białych i szeków, których głowa jest biała.
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Kolory i rysunek
Znanych jest ponad 30 odmian barwnych niemieckich wystawowych. Są jednobarwne, szymle, tygrysie i szeki. Najczęściej hodowane są białe, czarne, niebieskie,
czerwone i Ŝółte.

Holenderski listonosz wystawowy
(EE 33) Niederländische Schönheitstaube, Voyager de beauté Neélandais, Dutch
Beauty Homer, nr obrączki 9.
Pochodzenie
Hodowcy holenderscy nie postawili sobie takich wymagań jak hodowcy niemieccy.
Ich gołąb wystawowy miał pod wieloma względami przypominać gołębia pocztowego.
Nazwali swojego gołębia: nederlandse schoonheidspostduif.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Holenderski listonosz wystawowy jest gołębiem średniej wielkości, o poziomej postawie, bardzo mocnym, Ŝywotnym i płodnym. Przy ocenie tej coraz bardziej popularnej rasy na pierwszym miejscu bierze się pod uwagę budowę i postawę. śywotność,
siła i płodność, to są główne cechy holenderskiego wystawowego listonosza odziedziczone po swoich przodkach.
Na drugim miejscu bierze się pod uwagę kształt i budowę głowy, która odróŜnia
holenderskiego listonosza od innych gołębi wystawowych, których przodkami były gołębie
pocztowe. Głowa u holenderskich wystawowych noszona jest podobnie jak u gołębi
pocztowych. Linia głowy, począwszy od dzioba aŜ po jej tylną część, biegnie łagodnym
łukiem bez jakichkolwiek załamań. Patrząc z góry przednia część głowy tworzy trójkąt.
Linia od końca dzioba w kierunku szyi powinna być pozioma i lekko łukowata, prawie
prosta.
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Kolory i rysunek
Znane są jednobarwne, szymle i szeki. Jednobarwne występują w kolorze białym,
czarnym, czekoladowym (dun), czerwonym (recesywne), Ŝółtym (recesywne) i niebieskim. Niebieskie mogą być bez pasów, lub z czarnymi pasami, a takŜe grochowe,
ciemno grochowe, niebieskopłowe bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami,
niebieskopłowe grochowe, niebieskopłowe ciemno grochowe. Czerwone i Ŝółte z genem dominującym mogą być czerwonopłowe z pasami i bez pasów, czerwonopłowe
grochowe, czerwonopłowe ciemno grochowe, Ŝółtopłowe z pasami oraz bez pasów,
Ŝółtopłowe grochowe, i Ŝółtopłowe ciemno grochowe.
Szymle występują w odmianie niebieskiej z czarnymi pasami, niebieskopłowej
z ciemnymi pasami, czerwonopłowej z pasami oraz Ŝółtopłowej z pasami.
Znane są szeki czarne, czekoladowe (dun), czerwone, Ŝółte, niebieskie bez pasów,
niebieskie z czarnymi pasami, niebieskie grochowe, niebieskie ciemno grochowe, niebieskopłowe bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi pasami, niebieskopłowe grochowe, niebieskopłowe ciemno grochowe, czerwone dominujące, czerwonopłowe z pasami
i bez pasów, Ŝółte dominujące, Ŝółtopłowe z pasami i bez pasów, Ŝółtopłowe grochowe, Ŝółtopłowe ciemno grochowe. U szeków kolor biały z pozostałymi kolorami powinien
występować moŜliwie w stosunku 50 : 50 procent. Dopuszczalny jest jednak stosunek
30 : 70 procent. Gołębie z pojedynczymi piórami białymi nie są uznawane za szeki.

Show homer
0027 Show Homer, Show Homer, Show Homer, nr obrączki 11
Pochodzenie
Show homer jest dziełem angielskich hodowców. Postanowili oni w 90-tych latach
XIX wieku wyhodować gołębia pocztowego wystawowego. Był to okres, w którym
w kilku krajach hodowcy pracowali nad wyhodowaniem gołębi pocztowych wystawowych. W wyniku tych prac powstało kilka nowych ras, które zadziwiają swoim pięknem.
Jedne stały się bardzo popularne, inne zaś mniej, przynajmniej w niektórych krajach.
Charakterystyczne cechy
Show homer jest gołębiem długim, o wysoko podniesionej głowie, która powinna
być takŜe długa, aby zachowana została harmonia między korpusem a głową. Szczególnie wydłuŜone jest czoło, a perłowe oczy – takŜe u białych i pstrych – osadzone są
wysoko, w środku, pomiędzy dziobem a karkiem. Brew jest ciemnoszara, nieco jaśniejsza u gołębi o jasnym upierzeniu. Linia głowy ma kształt łuku, który nieco jest
spłaszczony na czole. Dziób jest stosunkowo krótki, tępo zakończony, czarny, skierowany ku dołowi, a woskówki w kształcie litery „V”, płaskie i biało przypudrowane. Patrząc z góry, głowa i dziób tworzą lekko zaokrąglony klin. Głowa show homera
w bardzo małym stopniu przypomina głowę niemieckich wystawowych.
Kolory i rysunek
Show homery występują w odmianie białej, czarnej, czekoladowej (dun), czerwonej
recesywnej, Ŝółtej recesywnej, brązowej, niebieskiej z czarnymi pasami, niebieskiej
bez pasów, ciemnej, czerwonej dominującej, Ŝółtej dominującej, niebieskopłowej, niebieskopłowej bez pasów, brązowopłowej, czerwonopłowej, Ŝółtopłowej, niebieskiej
grochowej, ciemnej grochowej, niebieskopłowej grochowej, brązowopłowej grochowej,
17
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czerwonej grochowej, Ŝółtej grochowej. Znane są takŜe szeki w powyŜszych kolorach
i szymle niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe, jak równieŜ tygrysie
w kolorze czarnym, ciemnym niebieskim, brązowym, niebieskim, czerwonym i Ŝółtym.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Angielski wystawowy
EE 29, Genuine Homer, Genuine Homer, Genuine Homer, nr obrączki 10
Pochodzenie
Angielski szlachetny wystawowy jest rasą mało znaną poza Anglią, naleŜącą do
grupy gołębi, wywodzących się z gołębi pocztowych. Jest to gołąb silny, wręcz
o atletycznym wyglądzie, bardzo mocnym korpusie i wyprostowanej postawie. Powstawał w tym samym czasie, co inne angielskie pocztowe wystawowe. JednakŜe
wyraźnie róŜni się od pozostałych. Praca nad wyhodowaniem angielskiego szlachetnego wystawowego trwała dość długo, a mianowicie trzy pierwsze dziesięciolecia XX
wieku.
Cechy charakterystyczne
Najbardziej charakterystyczna jest głowa. Z profilu linia czoła za woskówkami prawie niezauwaŜalnie podnosi się, zaś za ciemieniem staje się bardziej stroma. NajwyŜszy
punkt głowy znajduje się nad oczami. Linia głowy nie moŜe być spłaszczona. Musi być
bez jakichkolwiek załamań, doskonale wyprofilowana i zaokrąglająca się w kierunku
karku. Patrząc z góry, głowa angielskiego szlachetnego wystawowego jest szeroka,
najszersza między oczami.
W głowie centralnie znajdują się perłowe lub białe oczy, wyraŜające odwagę oraz
„inteligencję”. Otaczają je bardzo wąskie i wyraźne brwi, które u odmian niebieskich są
szaroczarne, zaś u pozostałych odmian zgodne z kolorem upierzenia.
Angielskie szlachetne wystawowe mają dość silny, średniej długości dziób. Część
górna i dolna dzioba w miarę moŜliwości powinna być jednakowo silna. U wszystkich
odmian barwnych dziób jest ciemny, poŜądany czarny, lub ciemnorogowy u odmian
18

Nr 3 (lipiec – wrzesień 2014)
o rozjaśnionym kolorze. Woskówki są w kształcie litery „V”, o delikatnej strukturze,
z lub bez podziału na lewą i prawą.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Angielskie szlachetne wystawowe nie są gołębiami długimi. Plecy ich są krótkie
i płaskie, ale z przodu zdecydowanie szerokie. ZwęŜają się w kierunku ogona, opadają
i są dobrze przykryte przez bardzo mocne, zwarte i noszone na ogonie skrzydła. Ogon
musi być bardzo wąski, dość krótki i nie dotykający podłoŜa.
Kolory i rysunek
Angielskie szlachetne wystawowe występują w kolorach, w jakich występują gołębie
pocztowe, a więc w kolorze czarnym, niebieskim z czarnymi pasami, czerwonopłowym,
niebieskim grochowym, ciemno niebieskim grochowym, czerwonopłowym grochowym,
niebieskopłowym grochowym. Znane teŜ są szymle niebieskie i czerwone. Kolory powinny być czyste i wyraźne. Pasiaste mają niezbyt wąskie pasy, biegnące na skrzydłach równolegle. U grochowych rysunek powinien być równomiernie rozłoŜony i kontrastujący z podstawową barwą. Podstawowa barwa u szymli musi być w kolorze delikatnej białej pleśni.

Exhibition homer
(EE 28) Exhibition Homer, Exhibition Homer, Exhibition Homer
Pochodzenie
Exhibition homer został wyhodowany w Anglii na początku XX wieku.
Cechy charakterystyczne
Jest to gołąb więcej niŜ średniej wielkości, o wysokiej postawie i o bardzo charakterystycznej budowie głowy. Wyraźnie dostrzegalna jest klinowatość głowy, jak i całego
korpusu.
Charakterystyczna jest budowa głowy. Patrząc z profilu – dziób, czoło i ciemię tworzą jedną linię, potylica zaś z lekkim załamaniem łukowato przechodzi w szyję. Patrząc
z góry – głowa ma kształt ostrego klina. Oczy koloru perłowego osadzone są
w głowie dość daleko od dzioba. Brwi są wąskie i o delikatnej strukturze, w zaleŜ19
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ności od upierzenia od jasnych do ciemnych. Linia między górną a dolną częścią
dzioba powinna przebiegać pod głęboko w głowie osadzonym okiem, w Ŝadnym wypadku nie przez środek oka. Sam dziób jest klinowaty, tępo zakończony. Białe, płaskie, delikatne woskówki mają kształt litery „V”, dlatego wydaje się, Ŝe czoło jest
bardzo długie. Kolor dzioba powinien być czarny, tylko u bardzo jasnych odmian
dopuszcza się kolor rogowy.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Hod. Witus Obruśnik, Fot. Manfred Uglorz

Kolory i rysunek
Znane są następujące odmiany barwne: niebieska z czarnymi pasami, niebieska
bez pasów, ciemna niebieska, czerwona (dominująca), Ŝółta (dominująca), niebieskopłowa, czerwonopłowa, Ŝółtopłowa oraz odmiana grochowa w kolorze niebieskim,
ciemnym, niebieskopłowym, czerwonopłowym i Ŝółtopłowym.

Show racer
(EE 31) American Show Racer, Show Racer Americain, American Show Racer,
nr obrączki 9
Pochodzenie:
Ojczyzną show racerów są Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.
Przy powstaniu tej rasy brały udział gołębie pocztowe oraz dawniej wyhodowane
gołębie pocztowe wystawowe, głównie belgijskie i angielskie. Rasa powstawała w tym
samym czasie co rasa gołębi giant homer, a więc w XX wieku. Obie rasy wywodzą się
właściwie z jednego pnia, jednakŜe odmienne upodobania hodowców na wschodzie od
upodobań z zachodu USA, doprowadziły do powstania dwóch odmiennych ras, zasadniczo róŜniących się wieloma szczegółami od siebie (róŜnią się wielkością, budową
głowy i postawą).
Cechy charakterystyczne
Show racer odróŜnia się wyraźnie od pozostałych pocztowych gołębi wystawowych.
Ale jak wszyscy jego krewniacy, jest gołębiem więcej niŜ średniej wielkości, gołębiem
mocnym, o podniesionej postawie, szerokich plecach i klinowatym tułowiu, opadającym
pod kątem 45 stopni w kierunku zwartego ogona. Show racerom masywności – wizualnie – dodają stosunkowo krótkie nogi z muskularnymi udami.
20
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Linia szyi, pleców i ogona tworzy bardzo słaby, zaledwie zauwaŜalny, bez jakichkolwiek załamań łuk.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Kolory i rysunek
Show racery są hodowane w kolorze białym, czarnym, niebieskim z czarnymi pasami, lub bez pasów, niebieskim grochowym, ciemno niebieskim grochowym, ciemno
niebieskim, czekoladowym (dun), dominującym czerwonym, czerwonopłowym grochowym, ciemno czerwonopłowym grochowym, dominującym Ŝółtym, Ŝółtopłowym grochowym, ciemno Ŝółtopłowym grochowym, niebieskopłowym z ciemnymi pasami, niebieskopłowym bez pasów, niebieskopłowym grochowym, niebieskopłowym ciemno
grochowym, czerwonopłowym z pasami, czerwonopłowym bez pasów, Ŝółtopłowym
z pasami, Ŝółtopłowym bez pasów, popielatopłowym, andaluzyjskim, indygo z pasami,
indygo bez pasów, indygo grochowym, indygo ciemno grochowym, ciemnym indygo,
indygopłowym z pasami (homozygota), indygopłowym grochowym (homozygota). Ponadto szeki w wyŜej wymienionych kolorach i szymle w kolorze niebieski, niebieskopłowym, czerwonopłowym i Ŝółtopłowym.

Giant homer
(EE30) Giant Homer, Giant Homer, Giant Homer, nr obrączki 10
Pochodzenie
Giant homer został wyhodowany na początku XX wieku w USA, a więc w tym samym czasie co show racer i ma z nim wiele wspólnego. Na skutek rozbieŜności
w poglądach amerykańskich hodowców na temat wyglądu amerykańskiego pocztowego gołębia wystawowego, moŜemy mówić dzisiaj o giant homerze i show racerze,
dwóch amerykańskich typach pocztowych wystawowych. Giant homer jest wynikiem
krzyŜowania gołębi pocztowych z karno i mondainem.
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Cechy charakterystyczne
Giant homer jest gołębiem niezwykle mocnym, o poziomej postawie, o stosunkowo
krótkim i szerokim korpusie. Charakterystyczny jest u niego krótki ogon, w kształcie
klina.
Głowę ma gładką, harmonizującą z korpusem, a więc szeroką i dobrze wypełnioną.
Tym samym ma szerokie czoło, jednak zwęŜające się w kierunku dzioba. Linia głowy
w kształcie wypełnionego łuku bez załamań począwszy od czubka dzioba biegnie
przez najwyŜszy punkt głowy, znajdujący się nad oczami aŜ do karku. W tak harmonijnie zbudowanej głowie tkwią lśniące oczy, koloru od czerwonego do pomarańczowego.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Kolory i rysunek
Giant homery znane są jednobarwne, szymle i tygrysie.
Jednobarwne są w kolorze niebieskim z czarnymi pasami, niebieskim bez pasów,
niebieskim grochowym, ciemno niebieskim grochowym, niebieskopłowym z ciemnymi
pasami, niebieskopłowym bez pasów, niebieskopłowym grochowym, niebieskopłowym
ciemno grochowym, brązowopłowym, brązowopłowym grochowym, brązowopłowym
ciemno grochowym, białym, czarnym, czekoladowym (dun), czerwonym, Ŝółtym, dominującym czerwonym, czerwonopłowym z pasami, czerwonopłowym grochowym, czerwonopłowym ciemno grochowym, dominującym Ŝółtym, Ŝóltopłowym z pasami, Ŝółtopłowym grochowym, Ŝółtopłowym ciemno grochowym, popielatopłowym, popielatoŜółtym, andaluzyjskim, indygo z pasami, indygo bez pasów, indygo grochowym, indygo
ciemno grochowym, indygo ciemnym, indygopłowym (homozygota), indygopłowym
grochowym (homozygota), mączastym z pasami, mączastym bez pasów, mączastym
skowronkowatym.
Szymle występują w kolorach podstawowych, a mianowicie niebieskim z czarnymi
pasami, niebieskopłowym z ciemnymi pasami, czerwonopłowym z pasami oraz Ŝółtopłowym z pasami.
Tygrysie znane są w kolorze niebieskim z pasami, ciemno niebieskim, czarnym,
czerwonym, Ŝółtym, czerwonym dominującym oraz Ŝółtym dominującym.
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Węgierski wystawowy
(EE 36) Ungarische Schönheitsbrieftaube, Voyageur Hongrois, Hungarian Beauty
Homer, nr obrączki 12
Pochodzenie
Węgierski pocztowy wystawowy został wyhodowany na terenie południowo-wschodnich Węgier, przede wszystkim w okolicach dwóch miast – Gyula i Oroshaza. Budzi
on dość duŜe zainteresowanie, właśnie ze względu na posiadane łapcie. Jest to imponujący, dobrze umięśniony, mocnej budowy gołąb, z wyraźnie podniesioną piersią
i o mocnych nogach. Jest on większy od gołębia pocztowego. Według wzorca jego
wysokość powinna wynosić od 37 do 40 cm.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Głowa pod wieloma względami przypomina głowę gołębia pocztowego. Powinna być
między oczami szeroka, zwęŜająca się w kierunku dzioba. Nie moŜe być kanciasta,
lecz musi być opływowa i we wszystkich kierunkach delikatnie zaokrąglona. Oczy usytuowane są w środku głowy i niezaleŜnie od koloru powinny być zawsze pomarańczowe, nawet u białych, bowiem prawdopodobnie odmiana biała jest całkowicie rozjaśnioną odmianą Ŝółtych szymli. Brwi, zawsze koloru szarego, nie mogą być mocno rozwinięte, jednak kolejne pierścienie muszą układać się równolegle. Są delikatne, lecz
nieco szorstkie.
Węgierski wystawowy wydaje się być gołębiem stosunkowo wysokim nie tylko
dlatego, Ŝe jego szyja jest średniej długości, ale takŜe średniej długości są nogi,
o dobrze rozwiniętych udach. Skoki i palce pokryte są niezbyt szerokimi piórami
o długości od 3 do 5 cm. Wymaga się, aby pióra w łapciach były dobrze uporządkowane. Kolor pazurów musi być zgodny z kolorem dzioba.

23

Nr 3 (lipiec – wrzesień 2014)
Kolory i rysunek
Węgierskie pocztowe wystawowe występują we wszystkich kolorach, jakie spotykamy u gołębi pocztowych. Kolor musi być intensywny, a pióra błyszczące. Na szyi
wymagany jest metaliczny połysk.

Śląski tarczowy
Nr obrączki 9.
Pochodzenie Najstarsze pokolenie Ŝyjących jeszcze Ślązaków pamięta, Ŝe zawsze
na polach z gołębiami pocztowymi Ŝerowały śląskie tarczowe. Zaliczano je na Górnym
Śląsku do odmiany gołębi pocztowych. Były to po prostu, jak mówiono – tarczowe
briwki. Nikt nie pamięta jak zostały wyhodowane, a wszelkiego rodzaju domysły o ich
powstaniu niczym nie są udokumentowane.
Obok holenderskiego listonosza wystawowego, śląski tarczowy zachował najwięcej
cech gołębia pocztowego.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Z sylwetki przypomina gołębia pocztowego dawnego typu. Posiada więc dość duŜą,
ale proporcjonalną do całości tułowia głowę. Patrząc z góry, głowa zwęŜa się w kierunki dzioba. Patrząc z boku linia głowy, począwszy od końca dzioba, nieznacznie się
wznosi, aby przy czole utworzyć mocno rozwarty kąt z dziobem. Sama głowa jest łukowato zaokrąglona aŜ do potylicy. NajwyŜszy punkt na głowie znajduje się nad ciemnymi oczami, obramowanymi delikatnymi, cielistego koloru brwiami.
Kolory i rysunek
Jak nazwa wskazuje, śląskie tarczowe są gołębiami białymi o kolorowych tarczach.
Wskazane jest, aby białe były lotki w liczbie od 8 do 12. Pióra skrzydełka powinny być
takŜe kolorowe. Śląskie tarczowe występują w kolorze: czarnym, czerwonym, Ŝółtym,
srebrnym, niebieskim, niebieskopłowym, czerwonopłowym, Ŝółtopłowym. Niebieskie
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i niebieskopłowe mogą być bez i z pasami. Niebieskie i płowe występują takŜe w odmianie grochowej.

Rzeszowski wystawowy
Numer obrączki 10
Po II wojnie światowej na Podkarpaciu, głównie w Rzeszowie i okolicach hodowcy
gołębi postanowili wyhodować własnego gołębia pocztowego wystawowego. Hodowane były tu od bardzo dawna pocztowe gołębie leodyjskie, które brały udział w wyhodowaniu brodawczaka polskiego. Nie przypadły one jednak do gustu miejscowym hodowcom.
Ze względu na udział kilku ras w tworzeniu rzeszowskiego wystawowego, droga do
ujednolicenia nowej rasy była dość długa. Hodowcy z Podkarpacia posłuŜyli się polskim listonoszem, niemieckim wystawowym, bagdetą norymberską, show homerem,
hiszpanem, a gdzieniegdzie takŜe karierem i gołębiem pocztowym. Od pewnego czasu wyraźnie ustabilizowany został pokrój oraz wielkość i budowa głowy rzeszowskiego
wystawowego.
Cechy charakterystyczne
Charakterystyczna jest u rzeszowskich wystawowych głowa, która powinna być
podłuŜnie zaokrąglona, dość szeroka i łagodnie przechodząca w szyję. Linia dość długiego i łagodnie spłaszczonego czoła bez załamań przechodzi w łukowatą linię dość
długiego, szeroko osadzonego w głowie dzioba, który powinien być lekko zgięty ku dołowi i tępo zakończony.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Kolory i rysunek
Rzeszowskie wystawowe występują w kolorze białym, niebieskim, niebieskopłowym, czerwonym, Ŝółtym, czerwonopłowym, Ŝółtopłowym, popielatym z pasami. Znane
są takŜe szymle w podstawowych kolorach oraz pstre.
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Polski pocztowy wystawowy
(EE 65) Polnische Schönheitsbrieftaube, Voyageur Polonais, Polish Beauty Homer, nr obrączki 9
Pochodzenie
Od czasu powstania nowoczesnego typu gołębia pocztowego (sportowego), wielu
hodowców gołębi pocztowych chciało mieć w swoich gołębnikach nie tylko gołębie
osiągające doskonałe wyniki sportowe, ale takŜe gołębie piękne. KrzyŜowano więc
między sobą niektóre szczepy gołębi pocztowych, aby wyniki sportowe szły w parze
z pięknem pierzastych lotników. Niestety, nie zawsze da się pogodzić z sobą róŜne
cele. Tak powstały tzw. standardy pocztowe. Z nich powstał polski pocztowy wystawowy.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Cechy charakterystyczne
Hodowcy polscy, głównie hodowcy na Śląsku, posługiwali się w procesie tworzenia
polskiego pocztowego wystawowego takŜe innymi pocztowymi wystawowymi, w tym
takŜe giant homerem i show racerem. Dlatego budowa polskiego pocztowego wystawowego jest bardziej zwarta i zaokrąglona, aniŜeli powstałego na Śląsku śląskiego
tarczowego. Patrząc z boku, wyraźnie zauwaŜalna jest klinowata budowa jego korpusu. Wszystkie części jego ciała są mocne i zaokrąglone, chociaŜ gołębie zbyt duŜe nie
są darzone szczególnymi względami.
Polski pocztowy wystawowy ma głowę zaokrągloną, bez załamań, zbliŜoną do
spłaszczonej półkuli. Tył głowy łagodnym łukiem łączy się ze stosunkowo krótką, mocną i szeroką szyją, która począwszy od podgardla łagodnie zaokrąglonego stopniowo
się rozszerza w kierunku szerokiej i dobrze zaokrąglonej, lekko podniesionej piersi.
Kolory i rysunek
Polskie pocztowe wystawowe mogą być jednobarwne i pstre. Jednobarwne występują w następujących kolorach: białym, czarnym, czerwonym dominującym, Ŝółtym
dominującym, niebieskim, srebrnym, niebieskopłowym, czerwonopłowym, Ŝółtopłowym. Szymle występują w kolorze niebieskim, czerwonym, Ŝółtym i czarnym (ciemne)
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i powinny mieć równomierną pigmentację. Grochowe znane są w kolorze niebieskim,
niebieskopłowym, czerwonopłowym i Ŝółtopłowym.
Pstre występują we wszystkich wyŜej wymienionych kolorach. U pstrych rysunek powinien być symetrycznie rozłoŜony, a u grochowych rysunek powinien być wyraźny
i równy na całych tarczach.
PowyŜej przedstawione zostały nie wszystkie rasy gołębi, które wyhodowane zostały
z gołębi pocztowych typu sportowego. Warto jeszcze zwrócić na dwie rasy ostatnio
wpisane na listę EE oraz na jedną starą rasę polską.

Rumuński pocztowy wystawowy
(EE 66) Rumänische Ausstellungsbrieftaube, Voyageur Roumain d’exposition,
Romanian beauty Homer, nr obrączki 9
Rumuński wystawowy został niedawno
wyhodowany w Rumunii i trochę przypomina naszego polskiego wystawowego.
Jest jednak od niego bardziej masywny
i wyraźnie dostrzec moŜna u niego duŜy
udział w powstaniu giant homera. Występuje w kolorze lodowym z ciemnymi pasami, lodowy grochowy oraz czerwonopłowy.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Pocztowy z Magaña (Walencji, Hiszpania)
(EE 67) Brieftaube, Voyageur Magaña, Magaña Beauty Homer, nr obrączki 9
Gołębie tej rasy sprowadzili do Hiszpanii
Arabowie w VIII stuleciu po Chr. Rasą tą
posługiwano się do utrzymania szybkiej
komunikacji między Półwyspem Iberyjskim
a odległą od niego o 186 km wyspą Majorką. Gołąb pocztowy z Walencji jest średnio
duŜym ptakiem (400 gramów). Jest gołębiem gładkogłowym i bosonogim Ma długi
dziób i nieco zaczerwienione brwi.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Polski orzełek
Zapomniana rasa, a jednak nadal trzymana przez niektórych hodowców w Polsce.
Jest wynikiem krzyŜowania mewek z wystawowym lutyckim (leodyjskim). W Polsce
jest róŜnie nazywana: orzełek, polski orlik, polski garbonos. Występuje w kilku odmianach barwnych i czasem pokazywany jest na lokalnych wystawach.
Rasa dotychczas nie została zgłoszona do rejestracji w PZGR i DI.

Fot. Zdzisław Jakubanis

***
Warto przypomnieć, Ŝe dotychczas nie został zgłoszony na listę EE nasz śląski
wystawowy. Amerykanie w USA na swoich wystawach pokazali gołębie, które są bardzo podobne do naszego śląskiego tarczowego. MoŜe się kiedyś okazać, Ŝe nasz
śląski wystawowy, hodowany u nas od dwóch stuleci nie jest śląskim wystawowym, ale
amerykańskim.
Mamy jeszcze inne rasy, które nie zostały dotychczas zgłoszone na Listę EE, np.
 rzeszowski wystawowy,
 podkarpacki brodawczak,
 staropolski brodawczak,
 białka,
 stawak polski,
 stawak małopolski
 zamojski i inne.
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Kury… kury… kury
Nadreńska
N. Rheinländer,
F. Rhénane,
A. Rheinländer.
Nr obrączki: kogut – 18, kura –16,
u odmiany miniaturowej odpowiednio: 13 i 12.

Pochodzenie

Nadreńska

została wyhodowana w Eifel w Nadrenii (Niemcy) w 1894 roku z miejscowych kur wiejskich. Opis powstania rasy zawdzięczamy Rudolfowi von Langenowi.
Materiałem wyjściowym w wyhodowaniu nadreńskich były miejscowe kury wiejskie,
które von Langen zakupił u miejscowych rolników. Zakupione kury krzyŜował głównie
z remerslorskimi, długopiejącymi z Berg, z francuską rasą, znaną pod nazwą le Mans
o róŜyczkowym grzebieniu. Początkowo wyhodował kury czarne, a następnie białe.

Źródło:
rheinlaenderhuhn.ch
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W 1893 roku zostały juŜ utrwalone pewne charakterystyczne cechy rasowe kur
hodowanych przez von Langena. Od tego więc czasu moŜna mówić o powstaniu nowej
rasy. Początkowo nazywano je eifelskimi (Eifeler). Obecnie rasa nosi nazwę: Rheinländer
(nadreńskie).
Na początku XX wieku kury von Langena, o ustabilizowanej budowie oraz poŜądanych cechach rasowości były krzyŜowane z innymi rasami kur (wajandotami i leghornami). Dzięki dalszej pracy hodowlanej powstały inne odmiany barwne. Przed rokiem
1930 miłośnicy nadreńskich wyhodowali odmianę kuropatwianą i niebieską obrzeŜoną.
W 1930 roku von Langen wyhodował odmianę jastrzębiatą.
Po raz pierwszy R. von Langen pokazał swoje kury w 1897 roku na wystawie w Köln,
Jülich oraz na 4. Narodowej Wystawie we Frankfurcie nad Menem. 14 maja 1908 roku
powstał klub hodowców nadreńskich, który juŜ w pierwszym roku liczył 30 hodowców.
W 1902 roku R. von Langen wydał broszurę, w której dokładnie określił cel dalszej
pracy hodowlanej. Obecnie dostępna jest ksiąŜka, poświęcona rasie, licząca 36 stron
pt. Rheinländer und Zwerg-Rheinländer (Verlag Oertel).

Charakterystyka uŜytkowości
Nadreńskie – to rasa odporna na anomalia pogodowe, dobrze Ŝerująca. Doskonale
się czuje na przestronnym trawiastym wybiegu. Pod względem Ŝywieniowym nadreńskie nie są zbyt wymagające. Nadają się do hodowli prawie w kaŜdych warunkach.
Charakterystyczna u nadreńskich jest wieloletnia wysoka nieśność i dobra jakość mięsa. Nieśność roczna wynosi około 180 jaj, o cięŜarze 55 gramów Barwa skorupy jaja
jest biała.

Źródło:
rheinlaederhuhn.ch
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Opis budowy
Cechy rasowości koguta
Nadreńskie – to kury typu wiejskiego z tułowiem w formie prostokąta, z poziomą
linią grzbietu, o głębokich piersiach i dobrze wypełnionym brzuchu, o mniej niŜ średniej
wysokości postawie, o delikatnym kośćcu, o pełnym ogonie i o szerokich piórach upierzenia.
Głowa u nadreńskich jest średniej wielkości i zaokrąglona. Policzki powinny być
czerwone i porośnięte małymi piórkami. Na głowie osadzony jest stosunkowo mały,
dobrze osadzony róŜyczkowy, delikatnie uperlony grzebień, z średniej długości kolcem,
zgodnym z linią karku. Małe, o delikatnej strukturze dzwonki są wyraźnie zaokrąglone.
Podobnie zausznice powinny być okrągłe, dość grube, gładkie i czysto białe, o średnicy około 22 milimetrów. Natomiast oczy są duŜe, o Ŝywym wyrazie, w kolorze zgodnym z barwą upierzenia. U białych powinny być od kasztanowych do ciemnobrązowych, u czarnych i niebiesko obrzeŜonych ciemno brązowe, u kuropatwianych i srebrnoszyich średnio brązowe aŜ do ciemno brązowych. Jastrzębiate mają oczy pomarańczowo-czerwone). Dziób nadreńskie mają mocny i tej samej barwy co skoki.
Charakterystycznie ukształtowany jest tułów. Powinien być prostokątny, rozbudowany, umiarkowanie zaokrąglony, o poziomej linii grzbietu. Stosunek długości do głębokości wynosi 8 : 5. Grzbiet powinien być symetrycznie długi i prosty, siodło szerokie, bogato upierzone.
Szyja jest średniej długości, mocna, z bogatą grzywą, ramiona szerokie, nieco
podniesione, pierś szeroka, pełna i głęboka, brzuch pełny i głęboki. Skrzydła długie,
zwarte, przylegające do korpusu i równoległe do linii grzbietu. RównieŜ linia brzucha
powinna być równoległa do linii grzbietu.
Ogon u koguta jest długi, szeroki, z mocno wygiętymi i zaokrąglonymi duŜymi i średnimi sierpówkami.
Uda są mocne, tylko trochę widoczne. Kości skoków są delikatne. U odmiany białej, czarnej, o srebrzystej szyi, kuropatwianej skoki są łupkowo-szare, u niebieskiej
z obramowanymi piórami od łupkowo-szarych do czarnych, u jastrzębiatej cieliste
z ciemniejszym nalotem. Nadreńskie mają palce średniej długości, delikatnej budowy
i dobrze rozwarte. Całe upierzenie musi być bogate, pióra szerokie i mocno przylegające do tułowia.
Cechy rasowości kury:
Korpus kury jest dosyć długi i szeroki, z głęboko osadzoną piersią, z dobrze rozwiniętym brzuchem. Podobnie jak u koguta musi być
poziomo ułoŜony. Ogon u podstawy szeroki, ku
końcowi nieco się zwęŜający, noszony niezbyt wysoko. Zausznice są okrągłe, gładkie i czysto białe,
o średnicy około 20 milimetrów.

DuŜe błędy cech rasowości:

Głowa kury.
Źródło: rheinlaenderhuhn.ch

DuŜymi błędami są: za krótki i wąski korpus,
wysoka linia grzbietu, budowa podobna do poduszki, płaska i wąska pierś, mocno opadająca linia
korpusu, gruby kościec, zbyt wysoka lub zbyt głę31
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boka postawa, obwisające skrzydła, z płasko lub zbyt pionowo noszonym ogonem,
brak kąta między ogonem a linią grzbietu, ubogie upierzenie, ubogi w pióra ogon, za
duŜy, gruboziarnisty i gruby grzebień, spłaszczony lub podniesiony do góry kolec, za
cienkie, czerwone zausznice, za długie lub pofałdowane dzwonki, zbyt jasne oczy.

Źródło:
rheinlaederhuhn.ch

Odmiany barwne
Nadreńskie hodowane są w następujących odmianach barwnych: białej, czarnej niebieskiej obramowanej, kuropatwianej, niebieskiej z srebrzystą szyją i jastrzębiatej.
Odmiana miniaturowa w tych samych barwach. Ale znana jest takŜe odmiana bursztynowa.

Źródło: deine-tierwelt.de
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Forma miniaturowa została wyhodowana przez R. von Langena
w 1921 roku, jednakŜe dopiero w 1932 roku został przyjęty jej wzorzec.
Waga koguta 1000 gramów, kury 800 gramów. Nieśność roczna wysoka, wynosi bowiem około 170 jaj, o wadze 35 gramów.

Króliki… króliki… króliki
Nowa rasa królików
Ciągle powstają nowe odmiany barwne
uznanych juŜ ras królików. Hodowcy
w kilku krajach pracują takŜe nad wyhodowaniem nowych ras. U naszych południowych sąsiadów, a mianowicie na
Słowacji powstała nowa rasa królików,
która została nazwana: slovenský pastelový (słowacki pastelowy). Twórcą jej
jest Ján Petrík z Dlhégo Klčova.
Słowacki pastelowy uznany został 21
listopada 1913 roku na wystawie w Nitrze.
Chovateľ 5/2015

Jest to rasa o genotypie: AA bb CC
dd GG. Wzorzec dopuszcza króliki o wadze od 3,5 kg do 5,25 kg.

Belgijski. Hod. G. Koraczyński,
Fot. M. Uglorz
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Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Zimorodek (Alcedo atthis)
Kiedy idziemy wzdłuŜ rzeki, czy stoimy nad stawem, to czasem uda nam się usłyszeć
przeciągły i ostry dźwięk „tjiih”, a przy większym szczęściu takŜe zobaczyć przelatujący
nisko nad wodą szmaragdowy pocisk – jednego z najpiękniej upierzonych przedstawicieli naszej awifauny. Zimorodek z uwagi na swoją dietę jest nierozerwalnie związany
z wodami, stąd jego rozprzestrzenienie i liczebność jest takŜe ściśle uzaleŜniona od
ich rozmieszczenia. Nazwa zimorodek według jednych pochodzi od gniazd ziemnych
i jest skutkiem przekształcenia określenia „ziemio-rodek”, mającego korzenie w tradycjach ludowych juŜ w okresach staroŜytnych, a według innych jako skutek
częstszego obserwowania tego gatunku zimą, szczególnie w miejscach,
gdzie nie był wcześniej obserwowany.
Za tą tezą opowiadał się profesor
Sokołowski, argumentując dodatkowo, Ŝe w języku niemieckim ptak nazywany jest „Eisvogel”, co moŜna
przetłumaczyć jako „lodowy ptak”. Takie określenie koresponduje z polską
nazwą „zimorodek”.
Razem z kraską, Ŝołną i dudkiem
tworzy ścisłą czołówkę barwnych klejnotów polskich ziem. Ptak jest co
prawda niewielki i krępy, ale wyróŜnia
się od innych pięknym kolorytem
upierzenia – wierzch ciała jakby szmaragdowy, głównie na głowie i skrzydłach, a jaśniejszy – jasnoniebieski na grzbiecie, kuprze i ogonie. Na szmaragdowym tle wierzchu głowy, na wąsie i pokrywach skrzydłowych moŜna zauwaŜyć delikatne jasnobłękitne plamki, tworzące regularny wzór. Spód ciała jest cynamonowopomarańczowy. Białe
u zimorodka jest podgardle i plamka w tylnej części boku głowy, która dodatkowo oddzielona jest od oka podobnej wielkości pomarańczową rozciągniętą plamką. Nogi
wyróŜniają się jaskrawą czerwienią, a dziób szaroczarnym kolorem. Obie płcie u zimorodka wyglądają podobnie, jedynie u samicy dolna część dzioba u nasady jest czerwonawa. Młode ptaki są podobne do rodziców. Ciało jest krępe, a z całej sylwetki, oprócz
stosunkowo wielkiej głowy, wyróŜnia się mocny, sztyletowaty dziób, który jest prawie 2
razy dłuŜszy od króciutkiego ogona. Nogi są bardzo krótkie i słuŜą jedynie do siadania.
Ptak jest niewiele większy od wróbla – długość jego ciała wynosi 16–17 cm, ogon długości zaledwie ok. 20 mm, takŜe skrzydła są krótkie i zaokrąglone, długości 76–81 mm
i rozpiętości około 250 mm, długość dzioba 40 mm, waga 34–46 g. Samice są nieco
lŜejsze od samców. (Snow, Perrins, 1998).
Głos zimorodka to ostry, przenikliwy, jednosylabowy dźwięk „tjiih” lub dwusylabowy
„tiit-tju” czy „tjee-tii”. Bardzo często głos zdradza obecność tego ptaka, co jest duŜym
ułatwieniem dla ornitologów w czasie ich obserwacji terenowych. Zimorodek ze wzglę34
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du na swoją budowę lata prostolinijnie, często tuŜ nad powierzchnią wody. Poluje
z zasiadki, albo z krótkiego lotu trzepoczącego, a w czasie ataku na zdobycz uŜywa
swojego dzioba – stosunkowo bardzo duŜego, jak na rozmiar zimorodka.
W Polsce występowanie zimorodka jest potwierdzone co najmniej od wczesnego
średniowiecza (brak wcześniejszych szczątków kopalnych czy zapisów w literaturze),
a jego pospolite występowanie opisywane w literaturze ornitologicznej począwszy od
XVI wieku (Bocheński, Bocheński, Tomek. 2012).
Gniazdo zimorodka stanowi nora, wygrzebana zazwyczaj dziobem (w początkowej
fazie takŜe przy pomocy nóg) w pionowej skarpie, usytuowanej nad wodą. Często jest
to głębszy fragment nurtu rzeki na zakolu, w którym rzeka podmywa stromy brzeg.
Często wylot jest ukryty wśród korzeni. Obecność korzeni, stromy brzeg i woda pod
nim utrudniają przede wszystkim drapieŜnikom (głównie łasica ze względu na swoje
małe rozmiary i moŜliwość penetrowania nor tej wielkości) zauwaŜenie nory i dotarcie
do niej. Norę buduje para ptaków i niekiedy wykorzystują ją przez szereg lat. Konstrukcję nory tworzy tunel o wejściu na wysokości 90 – 180 cm nad wodą i długości około
30 – 90 cm, a zakończona jest jamą gniazdową kolistego kształtu o średnicy około 20
cm i wysokości około 16 cm. Jama jest połoŜona wyŜej niŜ wyjście z nory, co moŜe
pozwalać na odprowadzenie wody z jamy gniazdowej w czasie długotrwałych opadów.
Przekrój prowadzącego do nory korytarza jest owalny o poziomej średnicy większej
10–15 cm i pionowej mniejszej 6–8 cm. Wyścielenie gniazda stanowią resztki z wypluwek – ości ryb i chitynowe szczątki owadów (Gotzman, Jabłoński 1972).
Okres lęgowy rozciąga się od kwietnia do lipca. Zazwyczaj ptaki przystępują do
jednego lęgu, czasem do drugiego. Czasem są to lęgi powtarzane po utracie poprzednich. Samica składa od 6 do 8 białych
jaj w odstępach jednodniowych. Jaja
są prawie kulistego kształtu, bez wyróŜnialnych biegunów, o średnich wymiarach 22,5 x 19,0 mm. Wysiadywanie jaj zaczyna się od pierwszego
złoŜonego i trwa od 18 do 21 dni, a
zdolność do lotu uzyskują młode po
23–27 dniach (Gotzman, Jabłoński
1972). Prof. Sokołowski tak opisuje
ich zachowanie w czasie karmienia za
hodującym pisklaki zimorodka Heinrothem: „…ustawiły się od razu w bardzo charakterystyczny sposób, tworząc jakby wieniec lub karuzel tuŜ przy
brzegu doniczki (Heinroth utworzył
gniazdo hodowanym zimorodkom
przy pomocy doniczki – przyp. aut.).
Przy tym układzie jeden ptak siedzi
zwykle w ten sposób, Ŝe dziób jego
wchodzi w otwór i on właśnie otrzymuje rybkę, którą przynoszą rodzice…. .
Po otrzymaniu rybki pisklę przesuwa się …, a jego miejsce zajmuje pisklę następne”.
TakŜe Heinroth opisuje, Ŝe wiedzione instynktem pisklęta, świeŜo po opuszczeniu
35
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gniazda „… od razu umiały celowo siadać na otaczających je przedmiotach, uderzały
podawane rybki o gałąź aby w odpowiedniej pozycji wsunąć je do gardła…” (Sokołowski, 1958). Jest to zachowanie charakterystyczne dla dorosłych i młodych zimorodków,
Ŝe uderzając rybką szybko o gałąź powodują jej ogłuszenie i wtedy łatwiej im połykać
ofiarę i robią to zawsze głową do przodu z uwagi na składanie się rybich płetw, a ptaki
dorosłe podając rybki w gnieździe swoim młodym przekładają je tak, Ŝeby najpierw do
dziobów młodych dostawała się głowa rybki.
Polskie zimorodki pozostają na zimę w kraju, jedynie dokonują niewielkich migracji.
Podobnie jak ptaki z północnych i wschodnich granic zasięgu występowania, przemieszczają się na południe i zachód w poszukiwaniu nie zamarzającej zimą wody. Na
Pogórzu Śląskim zimorodki częściej są spotykane zimą nad wyŜej połoŜonymi odcinkami rzek niŜ latem, korzystając z niezamarzniętego w tym czasie wartkiego nurtu.
W czasie liczeń zimowych lokalnie stwierdzono zagęszczenie około 1 ptaka na 2 km
biegu rzeki.
Zimorodek w Polsce jest ptakiem nielicznym, ale rozpowszechnionym niemal
w całym kraju do wysokości około 500 m n.p.m, chociaŜ ostatnio w rejonie Tatr stwierdzano lęgi nawet na wysokości 880 m n.p.m u wejścia do Doliny Chochołowskiej. Jego
zagęszczenia na niŜu i pogórzu wynoszą około 3 pary/10 km rzeki. W krajobrazie kraju
2
na 100 km przypada od kilku do kilkunastu par zimorodka. Całkowita liczebność dla
kraju oceniana na 4000 – 8000 par według Tomiałojcia i Stawarczyka wydaje się być
niepewna (Tomiałojć, Stawarczyk 2003).
Zimorodek występuje nad wodami, ale preferuje wody stojące lub cieki wodne
o niezbyt szybkim nurcie, z brzegami porośniętymi krzakami lub drzewami o gałązkach
opadających nad wodę, co umoŜliwia obserwację i polowanie z lotu pikującego. Pozbawienie brzegów wód tego typu czatowni przez wycięcie drzew czy krzewów powoduje wycofanie się zimorodka z takiego terenu. Prowadzone w ostatnim czasie prace
regulacyjne rzek, prowadzone na bakier z jakąkolwiek logiką, wpływają w sposób
znaczny na spadek liczebności zimorodka. Dodatkowo w okresie lęgowym niezbędna
jest obecność odsłoniętych, pionowych brzegów, w których buduje norę gniazdową.
Rzadko gniazdo zbudowane jest w skarpie odległej od obiektów wodnych. Nasz zimorodek jest najszerzej rozpowszechnionym gatunkiem z rodziny zimorodków i jedynym
występującym w Europie. Areał występowania rozciąga się od Wysp Salomona, Japonii i Sachalinu na wschodzie przez południową i centralną Azję, Środkowy Wschód,
Turcję i północną Afrykę, aŜ po atlantyckie wybrzeŜa Europy na zachodzie. Przypuszcza się, Ŝe w przyszłości zimorodek będzie rozszerzał swój areał występowania
w miarę ocieplania klimatu i rozpowszechni się wzdłuŜ wybrzeŜa Norwegii, na południową część Finlandii i Szwecji i północno-zachodnią część Rosji aŜ po Morze Białe
(Huntley et al. 2007).
Pokarm zimorodka stanowią głównie małe rybki, głównie tak zwany „chwast rybi” –
tuzin rybek wielkości palca dziennie (Sokołowski, 1958), ale takŜe wodne owady,
a okazyjnie łowi skorupiaki i małe rybki (Huntley et al. 2007). Zdecydowana większość
polowań na rybki kończy się niepowodzeniem.
Śmiertelność osobników tego gatunku – zarówno młodych, jak i starych – jest bardzo duŜa i sięga 70% i nie udało się jeszcze uzyskać informacji o obrączkowanym
ptaku, który Ŝyłby dłuŜej niŜ 5 lat (Kruszewicz, 2005).
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Paszkot. Fot. Karol Kłósko
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Inne
Świnka morska
Świnka morska (Cavia porcellus) – to mały ssak, gryzoń z rodziny marowatych, zamieszkujący w stanie dzikim suche tereny (stepy, sawanny) środkowej i północnej
Ameryki Południowej.
Świnki morskie zostały udomowione przez Inków ok. 3000 lat przed Chr. i do dzisiaj
są trzymane przez Indian z Peru, Kolumbii i Ekwadoru jako zwierzęta hodowlane ze
względu na delikatne i smaczne
mięso. Do Europy zostały przywiezione przez Hiszpanów i Portugalczyków, którzy odkryli tamte tereny. Początkowo świnki morskie były trzymane jako ciekawostki na dworach moŜnowładców.

Gładkowłosa

W miarę upływu lat rozprzestrzeniły się po Europie. Jeszcze
do niedawna świnki morskie, jako
zwierzęta laboratoryjne były uŜywane do badań medycznych i farmaceutycznych. Obecnie chętnie
są trzymane jako zwierzątka domowe.

Świnki morskie są zwierzętami
stadnymi, a między sobą porozumiewają się wydając określone dźwięki. Są płochliwe,
ale na niepokojące bodźce reagują pozostawaniem w bezruchu, co jest zachowaniem
ochronnym przed drapieŜnikami w warunkach naturalnych.
Są roślinoŜerne. Poruszają się dosyć zwinnie, chodząc na stopach, przy czym kończyny przednie mają cztery palce, a tylne trzy palce. Nie posiadają ogona.
Świnki Ŝyjące w stanie dzikim mają sierść krótką o umaszczeniu aguti, to jest taką,
w której włosy nie są takiej samej barwy na całej długości. Końce włosa są ciemniejsze, niŜ jasnobrązowy środek włosa.
Na skutek udomowienia, a następnie prowadzonych prac hodowlanych, wyhodowano świnki o róŜnym kolorze sierści i o róŜnej długości i charakterystyce włosa.
Świnki morskie hodowlane, to zwierzątka o wielkości (długości) ok. 30cm i wadze
1 – 2 kg (samce) i 0.8 – 1.5 kg (samice). śyją średnio 5 lat. Dojrzałość rozpłodowa
u samicy jest od 5 miesiąca Ŝycia, a u samca od 3-5 miesiąca. CiąŜa trwa niewiele
ponad 60 dni i zaleŜy od wielkości miotu, a ten zaleŜy od wieku samicy. Młode samice
mają mniej młodych (1-2 szt.), starsze do 5 młodych w miocie. Młode po urodzeniu są
zdolne do samodzielnego Ŝycia, czyli są odpowiednikami zagniazdowników u ptaków,
jak np. pisklęta u drobiu.

38

Nr 3 (lipiec – wrzesień 2014)
Młode ssą matkę przez ok. 21 dni. U świnek morskich występuje zjawisko koprofagii, czyli zjadania własnego, nocnego
kału bogatego w witaminy z grupy B
i mikroflorę. Dlatego młode świnki przebywając dłuŜej z matką nabierają odporności poprzez zjadanie matczynego
kału.

Gładkowłosa

Świnka morska jako zwierzę roślinoŜerne ma przewód pokarmowy przystosowany do trawienia pokarmu roślinnego, tak świeŜego, jak i suchego,
a nawet zdrewniałego. Obszerna okręŜnica, a następnie jelito ślepe zawierają duŜe ilości bakterii i pierwotniaków,
które trawią celulozę.
Podstawą Ŝywienia świnek powinno
być siano, którego nie powinno im
zabraknąć. Siano powinno być czyste,
suche i pachnące, a takŜe dwojakiego
rodzaju: twarde i grubosłomiaste oraz
delikatne, pachnące trawiaste. W okresie zimowym, w skład diety świnek powinny wchodzić równieŜ ziarna zbóŜ,
takie jak: pszenica, owies, kukurydza,
słonecznik itp.

Sheltie

Obok siana, istotnym składnikiem
diety świnek musi być trawa, świeŜa,
sucha i jakościowo róŜnorodna. Pozyskiwana z terenów odległych od ruchliwych ulic, fabryk i pól o wysokiej
kulturze rolnej. Wskazane są takie trawy, jak tymotka i kupkówka oraz inne
rośliny powszechnie uznawane za chwasty.

Ze względu na fakt, Ŝe świnki są
wraŜliwe na niedobory witaminy C,
świeŜe rośliny zielone w okresie letnim
powinny być stałym składnikiem menu
świnek, natomiast w okresie zimowym,
Skinny
surowe, zielone warzywa i owoce.
W okresie letnim naleŜy podawać równieŜ świnkom świeŜe gałązki drzew liściastych,
takich jak: topola, wierzba, olcha, lub niepestkowych drzew owocowych, a więc jabłoni
i gruszy, z których świnki ogryzają korę. Istotnym składnikiem diety świnek musi być
czerstwy chleb, który przyczynia się do ścierania zębów siekaczy, które świnkom rosną
przez całe Ŝycie.
Świnki moŜna równieŜ wypasać na trawnikach, na których pobyt przyczynia się do
poprawy zdrowia i kondycji.
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Decydując się na chowanie świnki morskiej, naleŜy mieć na uwadze fakt, Ŝe świnki
są zwierzętami stadnymi i najlepiej
czują się w grupie kilku osobników,
a nie samotnie.
Nabywając jedną świnkę, trzeba
poświęcić jej codziennie więcej czasu
na opiekę – wypuścić z terrarium, tak,
aby świnka zaŜyła nieco ruchu.

Angielski crested

Coronet

W wyniku prac hodowlanych, pod
koniec XX wieku powstało wiele ras
świnek morskich, a ich hodowcy zaczęli zrzeszać się w stowarzyszenia
hodowców i kluby.
Aby prowadzić ewidencję zwierząt
w rasach, zaczęto wydawać rodowody pochodzenia.
W wyniku prowadzonej selekcji,
biorąc pod uwagę ubarwienie, pokrój
oraz jakość pokrywy włosowej, świnki
podzielono na następujące grupy rasowe:
 rasy długowłose proste: sheltie, coronet, peruwianka
 rasy długowłose kręcone: merino,
texel, alpaka
 rasy krótkowłose: gładkowłose, crestedy, rozetkowe, teddy
 rasy bezwłose: skinny, baldwiny
Rasy długowłose proste
Sheltie – są to świnki pokryte długim,
prostym, gęstym włosem, równomiernie rozmieszczonym na całym tułowiu. Na głowie włos jest krótki, na
policzkach półdługi, przechodzący
w długi włos na tułowiu.

Rozetka

Coronet – są to świnki długowłose
podobnie jak sheltie, z tym, Ŝe na
głowie mają rozetkę.

Peruwianka – są to świnki długowłose o długości włosa do 20 cm. Na czole, z włosów
rosnących do tyłu i z włosów rosnących z tylnej części ciała do przodu, tworzy się
grzywka. Na zadzie znajdują się dwie rozetki, w których sierść rośnie do przodu.
Rasy długowłose kręcone.
Texel – są to świnki długowłose, u których sierść układa się spiralnie.
Merino – są to świnki o włosie jak texel, z tym, Ŝe na głowie powyŜej linii oczu tworzy
się rozetka.
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Alpaka – są to świnki o strukturze włosa i rozetkami jak u peruwianki, ale włos jest
skręcony jak u texela.
Rasy krótkowłose.
Świnki gładkowłose – są to świnki o krótkiej, gęstej i gładkiej sierści, bez włosów
długich. Długość włosa nie większa
niŜ 3 cm. Na futerku brak jest jakichkolwiek ozdób w postaci rozetek,
przedziałków czy innych wytworów
sierści.
Angielski crested – sierść jak u świnki gładkowłosej. Na głowie znajduje
się rozetka w kształcie okrągłej,
otwartej korony z małym środkiem,
nie większym niŜ łebek szpilki.
Merino

Amerykański crested – sierść jak u angielskiego cresteda, natomiast korona
jest zawsze koloru białego, co kontrastuje z barwą futerka, które moŜe być:
czarne, czerwone, brązowe, pomarańczowe itp.
Rozetka – są to świnki krótkowłose,
ale o dosyć szorskiej sierści. Sierść
na tułowiu układa się w liczne okrągłe
rozetki /wirki/, o pojedynczym środku.
Świnka powinna mieć minimum 6 rozetek, rozłoŜonych symetrycznie po
obu stronach ciała.

Merino

US Teddy (amerykańska teddy) – są
to świnki o krótkiej, gęstej, ale szorstkiej i kręconej sierści, która rośnie
prostopadle do ciała. Nie ma rozetek
ani przedziałków.
CH Teddy (szwajcarska teddy) – są
to świnki o sierści gęstej, miękkiej
i kręconej, która rośnie pod kątem
prostym do ciała. Bez rozetek i przedziałków. Dopuszcza się rozetkę na
czole.

Peruwianka
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Świnki bezwłose
Skinny – są to świnki prawie bezwłose. Sierść występuje tylko na pyszczku w okolicy nosa i na dolnych częściach kończyn.
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Boldwin – są to świnki całkowicie bezwłose, mimo Ŝe młode rodzą się owłosione.
W miarę wzrostu świnki, sierść wypada i w wieku około 3 miesięcy świnka jest bezwłosa.

Texel

US Teddy

Amerykański crested

***
W Polsce świnki morskie moŜna zobaczyć na wystawach zwierząt domowych, przy
okazji wystaw królików rasowych, kotów rasowych, gołębi rasowych i drobnego inwentarza. TakŜe na róŜnego rodzaju targach zoologicznych. Nabyć je moŜna u hodowców
i w sklepach zoologicznych.
Zdzisław Jakubanis
Fot. Zdzisław Jakubanis
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KĄCIK KYNOLOGICZNY
MOPS
Pochodzenie

Mopsy wywodzą się z Dalekiego Wschodu, najpewniej z Chin, zaś do Europy pieski
tej rasy trafiły w XV lub XVI wieku
(istnieją rozbieŜności w źródłach),
przywiezione przez Ŝeglarzy holenderskich, trudniących się handlem.
Legenda głosi, Ŝe pies tej rasy uratował Ŝycie Wilhelmowi I Orańskiemu, którego w czasie wojny o niepodległość Holandii ostrzegł przed
atakiem nieprzyjacielskim [1]. Psy
podobne do mopsów moŜna spotkać na obrazach piętnastowiecznych [2].
Z Holandii mopsy trafiły do Anglii,
za czasów Marii Tudor i Wilhelma III
Orańskiego, stamtąd w kolejnych
stuleciach rasa rozprzestrzeniła się
w Europie, stając się w wieku XVIII
i XIX bardzo popularna zwłaszcza
na dworach ksiąŜęcych [3]. U schyłku XIX wieku mopsy zaczęły tracić
na popularności, obecnie zainteresowanie rasą powoli wraca, choć
nadal są dość rzadkie.
Nie wiadomo, skąd wzięła się nazwa rasy. Niektórzy wywodzą ją od niemieckiego
słowa „moppen”, znaczącego „wykrzywiać się”, „robić miny” [2]. W Holandii „mops”
znaczy „naburmuszony” – co wiąŜe się z „powaŜnym wyrazem twarzy” pieska. Z kolei
we Francji i we Włoszech mops znany był pod nazwą „carlin”, z powodu czarnej „maski” na pyszczku, a wiąŜe się to z popularnym w XVIII wieku włoskim aktorem Carlem,
który zawsze występował w czarnej masce [4].
Mopsy zaliczane są do psów ras małych. Typowy mops mierzy średnio 30 cm wysokości przy wadze 7-8 kg.
Jako ciekawostkę warto podać, Ŝe w 1745 roku oficjalnie powstał w Norymberdze
Zakon Mopsów, do którego najczęściej naleŜeli ewangeliccy szlachcice [5] s. 636.

Charakterystyka rasy
Mops jest typowym psem do towarzystwa, bardzo miłym i przyjaznym zarówno do
ludzi, jak i do zwierząt. Jest bardzo schludny, spokojny, skory do zabawy, niezwykle
inteligentny. Uwielbia dzieci. Jest równieŜ bardzo czujny. Jako ciekawostkę trzeba
wspomnieć, Ŝe mocno chrapie – co zapewne związane jest z budową pyska – a takŜe
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nie wydziela specyficznego psiego zapachu [3], [1]. Jest wygodnicki i choć lubi się
bawić, to nie potrafi aportować. Nie ma specjalnych wymagań Ŝywieniowych, nie potrzebuje teŜ wiele ruchu, dlatego znakomicie nadaje się do mieszkań. NaleŜy przy tym
pamiętać, Ŝe mops, który bardzo przywiązuje się do właścicieli, źle znosi długotrwałą
samotność.

Opis budowy – wzorzec rasy [1]
Mopsy w klasyfikacji FCI naleŜą do sekcji małych psów molosowatych. Psy molosowate zaliczono do grupy II, w sekcji
Molossoid breeds – molosy, oraz w sekcji małych psów molosowatych (small
molossian type dogs) [6]
WraŜenie ogólne: psy o krępej, zwartej
sylwetce. Bardzo proporcjonalne.
Charakter: psy wesołe, chętne do zabawy. Bardzo przywiązują się do właściciela, są łagodne i przyjacielskie. Wygodnickie. Źle znoszą rozłąkę. Bardzo lubią dzieci.
Głowa: duŜa, masywna, okrągła. Kufa
krótka, kwadratowa. Liczne zmarszczki.
Oczy: duŜe, wyłupiaste, ciemne i błyszczące, spojrzenie łagodne.
Uszy: małe, cienkie i delikatne. Mogą
mieć kształt przypominający róŜę lub
guzik, przy czym częściej spotykany jest
ten pierwszy.
Tułów: krótki, kwadratowy, szeroka klatka piersiowa. Długie i dobrze wysklepione Ŝebra.
Ogon zakręcony jak obwarzanek (pojedynczo, zdarza się – i jest bardzo poŜądane – zakręcenie podwójne) i przyciśnięty do biodra.
Kończyny: przednie proste, mocne, podobnie tylne.
Łapy: ani zbyt wydłuŜone, ani zbyt okrągłe.
Szata: cienka, gładka, miękka, krótka i połyskliwa.
Wielkość: przeciętna wysokość w kłębie
to ok. 30 cm. Przeciętna waga 7-8 kg.
Umaszczenie: najczęściej spotykane umaszczenie to piaskowe z czarną maską, ale
dopuszczalne jest takŜe płowe, czarne i srebrzyste. KaŜdy kolor wyraźnie kontrastuje
z maską. Pojawia się teŜ czarna pręga wzdłuŜ grzbietu.
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Uwagi dotyczące pielęgnacji
Ze względu na to, Ŝe szata mopsów jest krótka i gładka, nie wymaga specjalnych
zabiegów pielęgnacyjnych. Wskazane jest tylko regularne szczotkowanie, aby ładnie
lśniła.
RównieŜ ze względu na zredukowaną kufę spotyka się u tej rasy problemy z oddychaniem oraz z gałkami ocznymi (za bardzo wystającymi
z czaszki). WaŜne jest równieŜ
częste oczyszczanie fafli (górnych warg) mopsa, by zapobiec dość częstemu problemowi występowania grzybicy w jego "zmarszczkach".
Inne zabiegi pielęgnacyjne
są podobne jak u wszystkich
psów, czyli: regularne przycinanie pazurów i kąpiele.
Cytowane prace
[1] T. Borkowski, E. Frankiewicz, M. Kryspin, W. Lutyński,
G. Ratajczak, E. Rozłubirski,
J. Staniszewska-Borkowska i
M. Szymankiewicz, Psy rasowe w Polsce, Warszawa: Wydawnictwa Akcydensowe, 1989.
[2] L. Dobroruka, Psy, Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza "Delta W-Z", 1992.
[3] K. KrzyŜanowski, Wybierz sobie przyjaciela, Poznań: Państwowe Wydawnictwo
Rolnicze i Leśne, 1991.
[4] Y. Arthus-Bertrand, Psy, Warszawa: Wydawnictwo Wiedza i śycie, 2000.
[5] H. Räber, Encyklopedia psów rasowych - tom I, Warszawa: Multico, 1999.
[6] Systematyka ras wg FCI z uwzględnieniem polskiego nazewnictwa ras, Warszawa:
Związek Kynologiczny w Polsce – Zarząd Główny, 2012.
Maria Mach-Król
Fot. Michał Uglorz
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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
Zdzisław Jakubanis, absolwent Wydziału Weterynaryjnego AR w Lublinie, po 50
latach zawodowej pracy ze zwierzętami przechodzi na emeryturę. Pozostaje mu jednak pasja fotografowania przyrody i zamiłowanie do zwierząt. Od ponad 10 lat kontynuuje fotografowanie gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i królików rasowych na specjalistycznych wystawach tych zwierząt w Polsce i za granicą. Rezultatem tego są
liczne fotorelacje zamieszczane na specjalistycznych forach internetowych oraz własnej stronie poświęconej gołębiom rasowym.
Liczne jego zdjęcia gołębi i drobiu wykorzystywano w publikacjach i ksiąŜkach hobbystycznych.
W ciągu ostatnich lat, zgromadził ponad 10 tys. zdjęć, głównie gołębi, wykonanych na
około 50 wystawach. Dysponując takim bogactwem zdjęciowym, zdecydował się na
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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 hodowanych 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 zagranicznych, 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, francuskim i angielskim.
„Album gołębi rasowych” jest adresowany do miłośników i hodowców gołębi, a takŜe do tych czytelników, którym sprawia przyjemność oglądanie kolorowych zdjęć ptaków.
KsiąŜka posiada duŜe walory edukacyjne i moŜe być atrakcyjną pozycją w kaŜdej
biblioteczce.
Więcej informacji o ksiąŜce i moŜliwościach jej nabycia, moŜna znaleźć na stronie
internetowej:
www.golebie.wombat.fc.pl

***
Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi 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 interesujące, warte zebrania i utrwalenia, ale dla większości zbędne i niewaŜne. Chodzi
o historię powstawania poszczególnych ras, szczególnie o taką, która – zdaniem wielu
hodowców – nie jest pewna, a oparta jedynie na skąpych przekazach i przypuszczeniach. Niewątpliwie praca, w której zebrane zostaną informacje na temat historii
gołębiarstwa jest potrzebna, aby przyszłym pokoleniom przekazać informacje historyczne, oparte na źródłach pisanych, lub na ustnych przekazach. Starzy hodowcy
umierają i nieraz zabierają z sobą do grobu wiadomości, które nie powinny ulec zapomnieniu.
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzorzec,
poniewaŜ zgodnie z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzorzec 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 urzędowych 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 obrączki, jaka przewidziana jest dla danej rasy.
KsiąŜka nie zastępuje wzorca. Sędziowie muszą posługiwać się wzorcami oraz
instrukcjami – o ile one istnieją – do konkretnych wzorców. Niniejsza ksiąŜka jest
przeznaczona głównie dla hodowców gołębi, którzy nie są sędziami i dla tych, którzy po jej lekturze zdecydują się hodować
gołębie rasowe. Oczywiście ksiąŜka oparta jest na aktualnych wzorcach gołębi
rasowych w języku polskim, niemieckim, angielskim, czeskim, węgierskim i rosyjskim
oraz na dostępnych w internecie informatorach Europejskiej Komisji Standaryzacyjnej.
Praca pt. Barwny świat gołębi rasowych początkowo była pomyślana jako ksiąŜka
licząca nieco ponad 400 stron. W trakcie jej pisania, ilość stron gwałtownie się zwiększała i okazało się, Ŝe ze względów technicznych, lepiej będzie dodać nowe opisy
i podzielić ją na trzy części, z których kaŜda liczyć będzie niewiele ponad 200 stron.
Pierwszy tom pracy Barwny świat gołębi rasowych składa się z Wprowadzenia i czterech rozdziałów. Wprowadzenie zawiera krótką historię udomowienia dzikiego gołębia
skalnego oraz zwięzłą historię rozwoju hodowli udomowionego gołębia na terenie Azji
i Europy, aby uświadomić hodowcom gołębi, jak bardzo stara jest miłość do gołębi.
Ostatnia część pt. Wprowadzenie zawiera kilka uwag, dotyczących selekcji, którą naleŜy 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 nadzieję, Ŝe w najbliŜszym czasie hodowcy gołębi w całej Polsce posługiwać się będą terminami występującymi we wzorcach i niniejszej ksiąŜce, głównie na określenie rysunków
i kolorów.
Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi naleŜących do grupy I (uformowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie naleŜące do grupy II
(brodawczaki), w trzecim naleŜące do grupy III (kuraki), a w czwartym do grupy IV
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(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, publikowanej głównie w języku polskim, niemieckim, czeskim i rosyjskim.
Zdjęcia gołębi, poddane obróbce graficznej, pochodzą z albumu Zdzisława Jakubanisa, pt. Album gołębi rasowych, Lublin 2013.
Z Przedmowy
Kontakt z autorem:
e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 236 361
KsiąŜkę moŜna nabyć wyłącznie u Autora, kontaktując się telefonicznie pod wyŜej wymienione numery telefonów, lub przez stronę internetową: http://barwny-swiat.wombat.fc.pl/

***
Mała encyklopedia gołębi rasowych

W

porównaniu z wiekiem XX, na początku XXI wieku zdecydowanie zmalała liczba
hodowców gołębi rasowych w Polsce. Na to nie ma wpływu brak literatury na temat ras
i hodowli gołębi, bo takiej w Polsce jest wystarczająco duŜo, lecz dostępna jest naszemu młodemu społeczeństwu wielka liczba nowych atrakcji w formie elektronicznej.

W krajach, w których obok realizacji programu nauczania i nauki posługiwania się
komputerem, prowadzi się takŜe dodatkowe zajęcia o hodowli zwierząt gospodarskich,
w tym gołębi, drobiu i królików itp. nie obserwuje się tak drastycznego spadku liczby
hodowców wyŜej wymienionych zwierząt.
Na Zachodzie Europy docenia się wartość wychowawczą i zainteresowania dzieci
i młodzieŜy hodowlą małych zwierząt domowych (ptaków i ssaków). Hodowcy zwierząt
z okolicy zapraszani są do szkół na pogadanki o swoim hobby. Dzieci i młodzieŜ wraz
z nauczycielami odwiedzają znanych hodowców-hobbystów, a takŜe miejscowe wystawy zwierząt domowych.
MłodzieŜ i dzieci doskonale poruszają się po internecie. Dlatego zrodził się pomysł
redagowania internetowej Małej encyklopedii gołębi rasowych, do której sukcesywnie
dodawane będą kolejne hasła.
Zapraszam
Wszystkie gołębie rasowe podzielone są na dziewięć grup (uformowane, brodawczaki, kuraki, dęte, barwne, turkoty, strukturalne, mewki i lotne). Według tych grup podzielona jest takŜe internetowa encyklopedia. KaŜde hasło zawiera krótki opis rasy
oraz zdjęcie gołębia. Hasła, a takŜe inne opisy, np. dotyczące hodowli gołębi, zamieszczane są w pdf.
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Aby wejść na stronę internetowej encyklopedii, wystarczy wpisać w googlach: Mała
encyklopedia gołębi rasowych
śyczę wszystkim Czytelnikom internetowej Małej encyklopedii gołębi rasowych
zadowolenia z lektury haseł oraz zainteresowania hodowlą gołębi, która dostarcza
wiele radości.
Kontakt z autorem encyklopedii internetowej: e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel.
stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 236 361
MKU

***
Biuletyny i czasopisma
W kwietniu ukazał się biuletyn PZHGRiDO. Zawiera relację z kieleckiej ogólnokrajowej wystawy gołębi rasowych, drobiu i królików. Zachęcamy do przeczytania całego biuletynu. Jednak szczególnie polecamy artykuły:
 Gilarski Zbigniew, Wszystko, co dobre, szybko się
kończy, ale miłe wspomnienia pozostają. Okiem obserwatora;
 Marchelski Janusz, Rasy wschodnie. Wielka róŜnorodność formy i stylu;
 Dudek Michał, Kura minorka. Śródziemnomorski dar;
 Koralewski Andrzej, Immunoterapia;
 Dubiel Andrzej, Popielatka z Proszowic.

***
W roku 2013 ukazały się dwa pierwsze numery czeskiego czasopisma pt. Svět
holobů. (zob. Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta (Internetowy kwartalnik dla hodowców, nr 1).
W kwietniu br. ukazał się kolejny numer czasopisma
Svět holobů. (Rocznik 2, numer 1/2014). Polskim hodowcom czeskich lotnych oraz praskich lotnych krótkodziobych polecamy artykuły:
 Mašata Miroslav, Český rejdič;
 Stein Gerhard, Regionální rejdiči, o kterých se mnoho
neví;
 Mašata Miroslav, Současné problémy pražských
rejdičů.
Godne uwagi są takŜe artykuły:
 Barna Pavel, Z činnosti Klubu chovatel rakovnický
kotrláků;
 Stein Gerhard, Klub chovatelů českých rejdičů a pražských rejdičů středozobých.

50

Nr 3 (lipiec – wrzesień 2014)

***
W 7. numerze Gefügelzeitung z 2014 roku ukazał się artykuł pt. Pommerische Bunte ehalten! Autorem artykułu jest Rainer Thiel, pochodzący z polskiego Pomorza,
obecnie mieszkający w Niemczech.
Autor pisze o pomorskim kolorowym
(Pommerische Bunte), który około 1870
roku został wyhodowany na polskim Pomorzu. Pomorski kolorowy jest gołębiem
wysokolotnym. W przeszłości był hodowany
równieŜ jako mamki dla gołębi krótkodziobych. W czasie dwóch wojen światowych
zdecydowanie zmalało pogłowie tych gołębi. Po II wojnie światowej prawie wszyscy
hodowcy pomorskich kolorowych wyemigrowali do Niemiec i zamieszkali głównie
w Greifswaldzie i okolicach. Wielu hodowców tych gołębi juŜ nie Ŝyje. Ci, którzy pozostali, postanowili opracować wzorzec dla
tej rasy i zgłosić go do zatwierdzenia i zarejestrowania rasy w niemieckim związku
gołębi i drobiu. Autorami wzorca są: autor
artykułu, prof. Axell Sell, Dieter Brandenburg, Wilhem Kühl.
Pomorski kolorowy jest wysokolotną
sroczką bez lub z białą plamką na piesi.
Sroczki pomorskie kolorowe są heterozygotami, a więc w gnieździe moŜe pojawić się
homozygotyczny gołąb cały kolorowy tylko z białymi lotkami. Pomorskie kolorowe występują w kolorze czarnym, czerwonym, Ŝółtym i niebieskim.
Uwaga redakcji Kwartalnika! W języku polskim lepsza byłaby nazwa: pomorska
sroczka wysokolotna. Zainteresowanym tą rasą redakcja moŜe udostępnić polski przekład niemieckiej propozycji wzorca.

 Z dawnych ksiąŜek i czasopism
mgr Józef Stoch

Koroniarz końcaty
Pierwszego opisu koroniarza końcatego i jego wprowadzenia na łamy literatury fachowej, a takŜe i do hodowli zagranicznej dokonał prof. J. Rozwadowski w drugiej połowie
XIX wieku. Koroniarz był juŜ wówczas rasą od dawna ustaloną, jakkolwiek zasięg jego
hodowli nie był zbyt szeroki i ograniczał się do Krakowa i okolic. W innych rejonach
Polski był koroniarz końcaty zupełnie nieznany, z czego wynika, Ŝe jest to rasa gołębi
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powstała w Krakowie. RównieŜ obecnie koroniarze końcate mają w Krakowie wielu
zwolenników; w innych dzielnicach Polski hodowla ich jest nadal słabo rozwinięta.
Gołąb ten zasługuje jednak na rozpowszechnienie z wielu względów. Cechuje go
drobna i zgrabna sylwetka, ładny rysunek głowy oraz figura i postawa pełna wdzięku.
Jest to gołąb pełen temperamentu, ruchliwy, płodny, odporny na złe warunki atmosferyczne, klimatyczne i ogólnobytowe. Poza tym dobrze lata albo teŜ koziołkuje; te dwie
właściwości nie idą jednak u tych gołębi w parze, a poniewaŜ więcej jest zwolenników
dobrego lotu niŜ dobrego koziołkowania, toteŜ końcate dobrze koziołkujące spotyka się
coraz rzadziej. NaleŜy równieŜ zaznaczyć, Ŝe końcate latają dobrze i chętnie, ale tylko
w stadzie, łącznie z innymi gołębiami typu lotnego, np. ze srebrniakami czy krakusami.
Nazwa „koroniarz końcaty” wywodzi się od bujnej koronki, która powinna obowiązkowo ozdabiać głowę tego gołębia oraz od białych lotek w skrzydłach ma tle barwnego
tułowia wyraźnie podkreślających białe końce skrzydeł. Nazwa koroniarz końcaty jest
nazwa uŜywaną oficjalnie, gdyŜ na co dzień hodowcy nazywają te gołębie krótko „końcatymi”, dla odróŜnienia ich od innej odmiany polskich gołębi koroniarzy zwanych „sercatymi”.
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w literaturze polskiej niektórzy autorzy (rap. Terlecki, Victorini)
błędnie interpretowali pochodzenie gwarowego terminu „kopciuch” lub „kopciuszek”,
który stosowany jest w Krakowie, od pewnej odmiany barwnej koroniarzy końcatych.
Pisali oni mianowicie, Ŝe „dobrze koziołkujące koroniarze nazywają w Krakowie kociuszkami”. Nie jest te zgodne z prawdą, gdyŜ „kopciuchami” nazywa się w Krakowie
wszystkie gołębie czarno ubarwione, które mają w skrzydłach białe lotki; „kopciuchami”
nazywane są więc równieŜ np. rysie czarne białolote. Nazwa „kopciuszek” nie ma nic
wspólnego z umiejętnością koziołkowania w czasie lotu, choć trzeba przyznać, Ŝe koroniarze końcate o czarnym umaszczeniu istotnie odznaczały się większymi umiejętnościami koziołkowania, niŜ końcate o innym niŜ czarne umaszczeniu; stąd nieporozumienie co do nazwy. Natomiast to, co pisał J. Victorini, Ŝe w Krakowie „nierzadko
spotyka się równieŜ z nazwą „białka” na określenie koroniarzy” (jakoby z uwagi na
biały kolor czapeczki na głowie końcatych) jest zupełnym nieporozumieniem, gdyŜ
białki są rasą gołębi krakowskich, które z koroniarzami nie mają nic wspólnego ani pod
względem pokroju rasowego, ani wyglądu zewnętrznego.
Jest rzeczą ciekawą, Ŝe opis koroniarza końcatego dokonany przez prof. J. Rozwadowskiego niemal 100 lat temu jest nadal w znacznej mierze aktualny. Według tego
opisu wymiary końcatego przedstawiały się następująco:
Długość: • dzioba (od jego końca do brodawek nosowych) 10 mm, • dzioba do kątów
ust – 15 mm, • głowy – 45 mm, • szyi – 55 mm, • skrzydeł – 285 mm, • tułowia – 110
mm, • ogona – 120 mm.
Obwód piersi: • pod skrzydłami – 180 mm, • przez skrzydła – 320 mm.
Ogólna długość – 320 mm.
Podawanie ścisłych wymiarów gołębia, jako warunku jego rasowości, nie jest juŜ
praktykowane, gdyŜ w zaleŜności od wielkości ptaka wymiary te mogą być róŜne,
a ptak mimo to będzie w zupełności odpowiadał wzorcowi. Gdyby jednak przyjąć wielkości podane w opisie końcatego z XIX w. i porównać je z obecnymi zapatrywaniami
hodowców na sprawę wzorca tego gołębia – to naleŜałoby w opisie tym sprostować
przede (wszystkim długość dzioba, o takŜe ogólna długość gołębia końcatego. Istniejące od dawna zapatrywanie, Ŝe im końcaty jest drobniejszy, tym cenniejszy, wpłynęło
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z biegiem lat na kształtowanie się hodowli w kierunku zmniejszenia wymiarów tego
ptaka. Ponadto, przy dziobie o średniej długości i grubości dawny rysunek profilu głowy
końcatego odbiegał dość znacznie od obecnych poglądów na ten temat. Dzisiaj dzioby
końcatych są pogrubione i krótsze, profil głowy odznacza się bardziej modną linią
krzywizny. śe w ten sposób końcate, szczególnie te najlepsze egzemplarze, w duŜej
mierze zatraciły zdolność do samodzielnego wychowywania potomstwa – to inna
sprawa.
Koroniarze występują w kolorach: czarnym, czerwonym, Ŝółtym, płowym i niebieskim. Ta ostatnia barwna odmiana koroniarzy pojawiła się dopiero w latach trzydziestych bieŜącego stulecia. Kolor barwy występuje u końcatych na całym ciele, jedynie
„czapeczka”, czyli górna część głowy i lotki pierwszego (rzędu są koloru białego. Linia
rozgraniczająca kolor biały i barwy na głowie przebiega od kątów ust, przez środek
oka, do wewnętrznej podstawy koronki; pióra koronki muszą być barwne równieŜ od
wewnątrz. Oko końcatego o ciemnej tęczówce powinno być obramowane szeroką, lecz
drobnoziarnistą, matowoczerwoną brwią; na ten szczegół naleŜy zwracać zawsze
uwagę, gdyŜ jest on bardzo waŜny dla rasowości koroniarzy. Białe lotki pierwszego
rzędu powinny w zasadzie występować w równych ilościach w obu skrzydłach, przy
czym minimalna ilość białych lotek w skrzydle określana jest na 3, a maksymalna na 8
sztuk. Najbardziej prawidłową ilością lotek białych jest 5:5 i 6:6. Białe piórka występujące na kuprze, podbrzuszu i udach uwaŜane są za błąd. Niestety, im więcej gołąb ma
białych lotek w skrzydłach, tym więcej i częściej spotyka się białe pióra w miejscach
niedozwolonych. Szczególnie u sztuk czarno umaszczonych („kopciuszków”) białe
piórka w okolicy kupra, odbytnicy czy teŜ na udach (tzw. „portki”) uporczywie występują. JeŜeli jest ich niewiele, są one wybaczalne i uznawane jako mały błąd; duŜe białe
plamy na tych częściach ciała, zwłaszcza, jeŜeli taki końcaty nie ma równocześnie
dobrej wzorcowo głowy, powinny być wskazówką do bezwzględnej eliminacji tych sztuk
z dalszej hodowli. Do uchybień przepisów wzorca zalicza się równieŜ nieprawidłowe
„podcięcie”, czyli rozgraniczenie koloru białego i barwnego na głowie końcatego,
zwłaszcza jeŜeli linia rozgraniczenia przebiega zbyt nisko i tworzy białą plamę na podgardlu. Natomiast nieco za niskie lub nieco za wysokie „podcięcie (np. tzw. „wąsy”,
czyli barwne piórka przy górnej szczęce), są drobnymi uchybieniami i dają się łatwo
wyeliminować przez wzajemne krzyŜowanie sztuk o niskim podcięciu ze sztukami
o podcięciu za wysokim.
Interpretując przepisy wzorca naleŜałoby wnosić, Ŝe im krótszy oraz im grubszy
u swej podstawy dziób — tym jest on lepszy i wyŜej oceniany. Nie naleŜy jednak iść
zbyt daleko w tym kierunku w hodowli koroniarzy końcatych. Dziób powinien być istotnie nieco mniej niŜ średniej długości, ale nie krótki. NaleŜy natomiast przede wszystkim
zwracać uwagę na to, by dziób był u swej podstawy szeroki, tępo zakończony oraz pod
odpowiednim kątem w głowie osadzony, gdyŜ od tych właśnie elementów budowy
dzioba uzaleŜnione jest uzyskanie prawidłowego kształtu głowy. Głowa końcatego
o klinowym i niezbyt szerokim czole stała się formą wyjściową do obowiązującej obecnie głowy o trapezowatym ukształtowaniu czoła. Gruby i szeroki u podstawy dziób jest
więc dlatego cenny i wymagany, Ŝe łatwiej wówczas uzyskać dobre wypełnienie głowy
piórkami na odcinku między kątami ust, woskówkami nosowymi a oczami i uzyskać
dzięki temu odpowiednio szeroką podstawę trapezu czoła. Nie znaczy to, Ŝe chodzi
o nadanie końcatym głowy typu mewkowatego; końcate z głowami o okrągłym, mewkowatym profilu głowy względnie o głowach w typie gołębi sercowatego pochodzą
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z róŜnych wzajemnych krzyŜówek i głowy takie uwaŜane są za duŜe uchybienie przepisów wzorca. RóŜnica między wyglądem głowy koroniarza końcatego a sercowatego
polega na tym, Ŝe głowa końcatego jest bardziej wydłuŜona i podobna w wyglądzie do
kształtu orzecha włoskiego, głowa sercatego natomiast podobna jest w ukształtowaniu
do wyglądu orzecha laskowego. RóŜnica między głową mewki a końcatego polega na
tym, Ŝe u wzorcowej mewki linia profilu głowy wykazuje jedną nieprzerwaną linię krzywizny dla czoła, góry i tyłu głowy (łącznie z woskówkami nosowymi i dziobem),
a u końcatego linia profilu jest krzywa, o trzech róŜnych odcinkach łuków krzywizny,
harmonijnie jednak połączonych ze sobą w całość. Poza tym dziób nie jest ściśle podporządkowany linii krzywizny czoła, a poniewaŜ jest średniej długości, głowa końcatego jest owalna, a nie okrągła — jak u mewki. Wreszcie, u końcatego głowa najszersza
jest w partii szczytowej czoła, a nie nad oczami.
Przy hodowli końcatych naleŜy zwracać duŜą uwagę na wygląd ich koronki, tj. na tę
cechę rasowości, która dała im nazwę. Ma być ona szeroka, to znaczy ma obejmować
cały tył głowy i zachodzić na boki aŜ do otworów usznych; ma być ona dalej równomiernie gęsta i zwartą, przy czym pióra szczytowej partii koronki powinny być zawinięte
do wewnątrz w kierunku głowy. Koronka powinna więc do głowy przylegać, a nie odstawać od niej. W dolnej swej partii koronka łączy się z piórami grzywy (względnie
„warkocza” jak to określają gwarowo hodowcy), która powinna być równieŜ gęsta,
zwarta i równomierna.
Hodowla koroniarzy końcatych nie jest trudna, niemniej konieczne jest odpowiednie
doświadczenie hodowlane. Przy doborze rozpłodników naleŜy mieć na uwadze, Ŝe do
waŜnych cech rasowości gołębi końcatych naleŜy równieŜ ich drobna budowa i pełna
gracji figura, a takŜe duŜa ich Ŝywotność i temperament. JeŜeli gołąb nie jest chory,
moŜe nosić skrzydła opuszczone poniŜej ogona, gdyŜ – chociaŜ wzorzec tego nie
przewiduje – cecha ta jest przez hodowców mile u koroniarzy widziana.
Artykuł ukazał się w: Hodowca Drobnego Inwentarza, 7-8(1965), s. 35.36
Zachowana została dawna pisownia.

NadwyŜki hodowlane
Bernardyńskie srokacze, tel. 600-236-361;
Saksońskie tarczowe, tel. 660-783-510;
Saksońskie polne kolorowe (tzw. fuks), tel. 660-783-510;
Frankońskie tarczowe, tel. 660-783-510;
Południowoniemieckie tarczowe, tel. 660-783-510;
Wywrotki wschodniopruskie, tel. 609-320-927;
Staroholenderskie lotne, tel. 609-320-927;
Czajki saksońskie (śląskie). tel. 609-320-927.
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 Propozycje wzorców
Appencelska brodata

N. Appenzeller Barthühner
F. Appenzelloise barbue
A. -

Rys. z wzorca niemieckiego

Pochodzenie
Wyhodowana w wyniku krzyŜówek w kantonie Appenzell w Szwajcarii. Źródła donoszą,
Ŝe juŜ w XV wieku w klasztorze w Appenzell hodowano kury. JednakŜe appencelska
brodata została wyhodowana dopiero w XX wieku, chociaŜ juŜ w połowie XIX wieku
w Szwajcarii hodowano róŜne kury brodate, które krzyŜowano z kuropatwianymi
włoszkami. Jako rasa odmiana kuropatwiana została uznana w 1985 roku. W 1986
roku pojawiła się odmiana czarna. W późniejszym czasie w celu poprawienia odporności appencelskich brodatych wprowadzono krew turyńskich brodatych oraz kur rasy
nadreńska.

Cechy uŜytkowości
Odporna na warunki pogodowe, dobra nieśność.

WraŜenie ogólne
Mocna, o szerokiej postawie kura typu wiejskiego, z duŜym grzebieniem róŜyczkowym,
brodą i bokobrodami, z lekko opadającymi plecami, z pełnym, dość zwartym i wachlarzowatym ogonem.

Cechy rasowości koguta
Głowa średniej wielkości, mocna i szeroka.
Dziób mocny, czerniawy.
Grzebień dość szeroki, róŜyczkowy, przylegający, dobrze uperlony, z prostym kolcem,
dopuszcza się w formie nieznacznego miecza.
Oczy o Ŝywotnym wyrazie, uwydatniające się, kolor zaleŜny od barwy upierzenia.
Policzki pokryte małymi piórkami.
Zausznice: białe, małe, przykryte przez bokobrody.
Dzwonki małe, prawie przykryte przez brodę.
Broda – wyraźny podział na brodę i bokobrody.
Szyja średniej długości, lekko wygięta, pełna grzywa.
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Tułów mocny, właściwy dla kur typu wiejskiego, prawie prostokątny, średniej długości.
Ramiona szerokie.
Grzbiet średniej długości, lekko opadający.
Siodło zaokrąglone.
Pierś szeroka i wypełniona, podniesiona.
Brzuch dobrze rozwinięty, miękki.
Skrzydła umiarkowanie przylegające.
Ogon dobrze zwarty, szeroko osadzony, w formie wachlarza, z licznymi sierpówkami.
Uda dobrze uwydatnione, mocno upierzone.
Skoki średniej wielkości, nieupierzone, od niebieskich do czarnych.
Palce dobrze rozwarte.
Upierzenie – pióra szerokie, więcej krótkich, mocno przylegające.

Cechy rasowości kury
W budowie podobne do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury. Plecy noszone
bardziej poziomo aniŜeli u koguta.

DuŜe błędy cech rasowości
Wąskie ramiona, plecy oraz piersi, zwisające piersi, zwisające skrzydła, za bardzo
płasko noszony ogon, w formie ogona wiewiórki, spiczasty lub wąsko osadzony ogon,
brak brody, za wysoka lub za głęboka postawa, grube skoki lub z pojedynczymi piórkami, za obfite upierzenie, mocny fioletowy nalot na piórach, białawe lotki.

Odmiany barwne
5.1. – czarne (z zielonym połyskiem, ciemne lub czarne pióra puchowe, oczy ciemnobrązowe; wadą jest matowe upierzenie, fioletowy połysk, czerwone pióra w grzywie,
sitowatość), 5.3. niebieskie z obwódką (równomierny niebieski kolor, kaŜde pióro
czarno obramowane, pióra grzywy i siodła mogą być czarno-niebieskie, ogon niebieski,
odpowiadający kolorowi piór na piersi, w okresie nieśności kogut nieco ciemniejszy od
kury, wadą jest za jasny kolor niebieski, nierównomierna lub rudawa barwa piór puchowych, mocno rdzawy kolor upierzenia siodła, białe pióra), 1.1.1 – kuropatwiane.
Masa ciała: kogut – od 2000 do 2300 g, kura – od 1660 do 1800 g
Nieśność roczna: 150
Masa jaja: 55 g
Barwa skorupy jaja: biała
Wielkość obrączek: kogut 18, kura 16
Tłum. z niemieckiego wzorca Manfred Uglorz
Rok 2012
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Niuhempszyr

N: New Hampshire
F: New Hampshire
A: New Hampshire

Pochodzenie
Rasa amerykańska, która w latach trzydziestych XX wieku została wyhodowana z rodajlendów. Kura szybko dojrzewająca, nadająca się do produkcji brojlerów i składająca
duŜe brązowe jaja. Początkowo występowała tylko odmiana złoto-brązowa. W Niemczech w 1954 roku wyhodowana została odmiana biała.

Cecha uŜytkowości
Kura o wysokiej wydajności nieśnej i mięsnej, szybko rosnąca, odporna i wcześnie dojrzewająca.

WraŜenie ogólne
Kura średniej wielkości, mocna, z dobrze zaokrąglonym korpusem, średniej wysokości
i szerokiej postawie.

Cechy rasowości koguta
Głowa:
Policzki:
Grzebień:
Dzwonki:
Zausznice:
Oczy:
Dziób:
Tułów:
Szyja:
Grzbiet:
Ramiona:
Skrzydła:
Siodło:

Średniej wielkości, bardziej płaska aniŜeli okrągła.
Gładkie, o delikatnej strukturze.
Pojedynczy, średniej wielkości, mocno osadzony, od 4 do 5 ząbków,
blaszka sięga karku, jednakŜe nie przylega do niego.
Średniej wielkości, jednakowej długości, bez fałdów.
PodłuŜne, gładkie, lśniące, czerwone.
DuŜe, od pomarańczowego do czerwonego koloru.
Mocny, średniej długości, u złoto-brązowych od Ŝółtego do rogowego
koloru, u białych Ŝółte.
Średniej długości, szeroki, głęboki, dobrze zaokrąglony.
Średniej długości, dobrze wypełniona, bogata grzywa sięgająca do
ramion.
Średniej długości, szeroki, nieco wklęsły, w siodle bez wcięcia i nieco
podnoszący się.
Zaokrąglone, nie wystające.
Średniej wielkości, dobrze zwarte, dobrze przylegające do korpusu.
Szerokie, z boków zaokrąglone, bez buf.
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Ogon:
Pierś:
Brzuch:
Uda:
Skoki:
Palce:
Upierzenie:

Średniej długości, dobrze rozpostarty, sierpówki średniej długości i
szerokie, sterówki szerokie, lecz dobrze przykryte.
Głęboka, szeroka, dobrze zaokrąglona, mostek stosunkowo wysunięty do przodu.
Pełny i szeroki.
Dobrze widoczne, muskularne, o średniej długości.
Proste, średniej długości, gładkie, Ŝółte.
Proste, dobrze rozwarte.
Szerokie i mocne, spręŜyste, przylegające.

Cechy rasowości kury
W budowie podobne do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury. Grzebień pojedynczy, średniej wielkości o delikatnej strukturze. Brzuch pełny, bardzo szeroki i. nieco
wystający. Ogon średniej długości, szeroki, z szerokimi sterówkami.

DuŜe błędy cech rasowości
Za płaskie lub wąskie plecy, za krótki lub krępy korpus, płaska pierś, za wysoka lub za
głęboka postawa, za gruby lub za delikatny kościec. Biel w zausznicach.

Rodzaje kolorów
białe, miedziano-czerwone, złoto-czerwone.
Waga: kogut – od 3000 do 3500 g , kura – od 2000 do 2250 g
Nieśność roczna: 220 w pierwszym roku nieśności
Masa jaja: 55 g
Barwa skorupy jaja: brązowa
Wielkość obrączek: kogut – 22, kura – 20.

Miniatura
Pochodzenie
Wyhodowane w Niemczech w 1961 roku.
Waga: kogut – ok. 1100 g, kura – ok. 1000 g
Nieśność roczna: 140
Masa jaja: 40
Barwa skorupy jaja: brązowa
Wielkość obrączek: kogut – 15, kura – 13.
Tłum. z niemieckiego wzorca Manfred Uglorz
Rok 2012
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Alfabetyczny spis ras kur uznanych w Polsce
L.p.

DuŜe

Rasa

Miniaturowe

1.0

0.1

1.0

0.1
13

1.
2.

Akwitańska
Amrok

20
22

18
20

15

3.

Andaluzyjska

18

16

13

11

4.

Annaberska czubata szurpata

16

14

-

-

5.

Appencelska czubata

16

15

11

10

6.

Araukana

18

13

II

7.

Ardeńska

18

16

-

-

8.

Augsburska

18

16

13

11

9.

Austraiorp

22

20

15

13

10.

Barbezieux

22

20

-

-

11.

Barneweldzka

20

18

13

12.

Bilefeldzka

22

20

15

13

13.

Bojowiec asil

20

18

15

13

14.

Bojowiec brugijski

24

22

16

15

15.

Bojowiec indyjski

27

22

18

15

16.

Bojowiec madras

22

20

-

-

17.

Bojowiec malajski

24

22

16

15

18.

Bojowiec nowoangielski

20

18

11

10

19.

Bojowiec shamo

24

22

20.

Bojowiec staroangielski

20

18

13

11

21.

Bojowiec tuzo

16

15

-

-

22.

Bourbourg

20

18

-

23.

Brabancka

18

16

13

II

24.

Brabancka zagrodowa

18

16

15

13

25.

Brahma

27

24

18

26.

Brakel

18

16

13

11

27.

Breda

22

20

16

14

28.

Bresse-Gauloise

20

18

-

-

29.

Burbońska

20

18

-

-

30.

Caumont

20

18

-

-

31.

Cemam

18

-

-

32.

Contres

18

16

-

33.

Cotentine

20

18

-

-

34.

Crevecoeur

20

15

13
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35.

Czarna kura z Berry

18

16

-

-

36.

Czarna kura z Challans

20

18

-

-

37.

Czeska

18

16

38.

Czubatka dworska (dworka)

18

39.

Czubatka polska bezbroda (biatoczuba pol-

40.

Czubatka polska brodata

41.

Denizli

42.

Dolnonadreńska

43.
44.
45.
46.

Empordanesa

18

47.

Esterka

22

48.

Feniks onagadori

18

16

13

11

49.

Fogtlandzka

18

16

-

-

50.

Forwerk

20

18

13

12

51.

Francuska fawerola

22

20

-

52.

Fryzyjska

15

14

13

11

53.

Galijska złota

18

16

-

-

54.

Gaskońska

18

16

-

55.

Gatinaise

20

18

56.

Gołoszyjka

20

18

13

12

57.

Gołoszyjka z Forez

20

18

-

-

58.

Goumay

18

16

-

59.

Hamburska

16

60.

Hergnies

18

61.

Hiszpańska

18

62.

Houdan

20

63.

Jamato

20

64.

Janze

18

65.

Jedwabista

16

16

66.

Jitokko

20

18

67.

Jokohama

18

68.

Ko shamo

13

69.

Kochin

27

70.

Koeyoshi

22

20

-

-

71.

KrótkonóŜka

18

16

-

-

72.

Kubalaya

18

16

73.

Kukułka flandryjska

22

20

-

-

74.

Kukułka francuska

18

16

-

-

13

11

16

-

-

18

16

13

11

18

16

13

11
-

20

18

-

22

20

15

Dominikańska

20

18

15

Dorking

22

20

15

14

Drezdeńska

20

18

15

13

16

-

-

20

-

;
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15

13
13

-

-

-

13

11

16

-

-

16

13

11

15

13

18

-

-

16

-

18

12

12

-

-

13

11

11

-

-

24

-

16

-
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75.

Kukułka z Rennes

22

20

-

-

76.

Kura alzacka

18

16

-

-

77.

Kura z Touraine

20

18

-

-

78.

Lafleszka

20

18

15

13

79.

Lakenfeldzka

18

16

16

15

80.

Landaise

18

16

-

-

81.

Lang shan Croada

24

22

16

82.

Le Mans

20

18

-

-

83.

Le Merlerault

20

19

-

-

84.

Leghorn

18

16

16

15

85.

Lyońska

18

6

-

-

86.

Mantes

18

16

-

-

87.

Maran

22

20

15

88.

Mewka wschodniofryzyjska

18

16

13

11

89.

Minohiki

16

15

-

-

90.

Minorka

20

18

15

13

91.

Mozelska

24

22

-

-

92.

Nadreńska

18

16

13

12

93.

Niemiecka fawerola

24

22

16

15

94.

Niemiecka jastrzębiata

20

18

15

13

95.

Niemiecka zagrodowa

20

18

15

13

96.

Niemiecki lang shan

22

20

15

97.

Olbrzym z Jersey

24

20

3

3

98.

Onagadori

16

15

-

-

Orawska
100. Orfowska
101. Orpington

22

20

99.

22

15

13

13

15

13

20

15

14

22

20

15

102. Pavilly
103. Plymutrok

18

16

-

-

22

20

15

13

104. Polbar
105. Ramelslorska

18

16

-

-

20

18

-

106. Redcap
107. Rodajlend

20

18

-

22

20

15

108. Saksońska
109. Saseks

20

18

14

22

20

15

18

-

110. Satsumadori
111. Shoukoku

20

112. Sówka brodata
113. Styryjska
114. Sulmtalska

16
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13

13
12
13

15

-

-

18

16

13

11

18

16

13

11

20

18

15

13
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115. Sułtan
116. Sumatra

18

16

18

16

13

117. Sundhaimska
118. Szumawska

22

20

15

14

20

18

15

13

119. Szurpata
120. Śpiewający z Berg

20

18

15

13

20

18

15

13

121. Tomaru
122. Totenko

20

18

-

-

16

15

-

-

123. Totleger westfalski
124. Trzęsacz z Berg

18

16

-

-

18

16

15

13

125. Turyńska brodata
126. Wajandota

18

16

13

12

20

18

15

127. Welsumska
128. Wędkarz z Limousirte

20

18

15

18

16

129. Wielki bojowiec pólnocnofrancuski
130. Włoszka

22

131. Wronogtowa holenderska
132. ZielononóŜka polska

20

18

18

16

20

18

16

11

13
13

-

-

16

14

13

11

13

11

-

-

Karzełki właściwe
L.p
.

Rasa

1.0

0.1

1 Bantamka
2 Bassetenka

11
13

9
11

3 Brodacz antwerpski

11

9

4 Brodacz watermalski

11

9

5 Karzełek frankfurcki

16

15

6 Karzełek holenderski

11

9

7 Karzełek kochin

16

15

8 Karzełek łapciasty

16

15

9 Karzełek niemiecki

13

11

10 Karzełek polski

13

11

11 Ohiki

13

11

12 Rulanka

16

15

13 Sebrytka

11

9

14 Serema

11

10

15 Szabo

13

11

16 Szabo daruma

13

11

17 Szabo maruha

13

11

18 Szabo okina

13

11

19 Szabo taikan

13

11

62

Nr 3 (lipiec – wrzesień 2014)

63

