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Słowo wstępne
W Polsce od pewnego czasu toczy się dyskusja na temat polskiego rysia. Ryś przed
laty był jednym z najczęściej hodowanych gołębi. Hodowali go hodowcy zrzeszeni
w róŜnych związkach, ale takŜe hodowcy, którzy nie naleŜeli do jakiegokolwiek związku. Cieszył oko swoim pięknem i dostarczał cennego mięsa na niejeden stół. Był płodny i zaradny. Chętnie Ŝerował na polach, szczególnie po Ŝniwach.
Rysie – to ponad wszelką wątpliwość polska rasa, wyhodowana w okolicach Krakowa i na Podkarpaciu. Odznaczają się wyjątkowo efektownym rysunkiem upierzenia.
Być moŜe – jak chcą niektórzy – początki tej rasy sięgają panowania króla Zygmunta I
Starego (1467 – 1548).
Na przełomie wieku XIX i XX zainteresowali się rysiem hodowcy niemieccy. Usiłowali nawet przekonać gołębiarski świat, Ŝe ryś nie jest gołębiem polskim.
Pierwsze rysie zostały sprowadzone do Niemiec na przełomie lat siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych XIX wieku. W 1882 roku po raz pierwszy zostały wystawione
w Halle. 17 lutego 1906 roku podczas narodowej wystawy we Frankfurcie nad Menem,
siedemnaście osób załoŜyło specjalistyczny klub hodowców rysi. Od tego czasu rozpoczęła się międzynarodowa kariera polskiego rysia. Polskie rysie szybko stały się popularne takŜe w Danii i Francji.
W latach trzydziestych ubiegłego wieku ukazały się w literaturze niemieckiej dwa artykuły (Taubenzüchter 17/1924; 8/ 1927), których autorzy sugerują, Ŝe rysie są produktem pracy hodowców francuskich, a do Niemiec dostały się za pośrednictwem Polski.
H. Marks (Formentauben, Risen- Sport- und Trommeltauben, 1977, s. 29) uwaŜa, Ŝe te
doniesienia nie mają Ŝadnego uzasadnienia w dokumentacji powstania rysi. H. Marks
wspomina prace i doniesienia prof. Rozwadowskiego, które zaprzeczają tezom autorów powyŜej wspomnianych artykułów.
J. Zaleski w swoim artykule pt. W sprawie terminologii gołębi (Hodowca drobiu,
1903) pisze, Ŝe Niemcy przyjeŜdŜają i wykupują nasze rysie. SkarŜy się takŜe, Ŝe dla
zysku hodowcy wyzbywają się najlepszych pokrojowo gołębi.
W Niemczech rozpoczęła się teŜ praca nad „uszlachetnieniem” rysia, w wyniku
której ryś otrzymał zwartą budowę i niemalŜe perfekcyjny rysunek, z drugiej zaś strony
utracił dotychczasowe atuty gołębia wiejskiego. Współczesne rysie nie lecą na pola
i nie Ŝerują juŜ na ścierniskach po Ŝniwach. Obecnie hodowane rysie mają domieszkę
krwi mondaina, strassera i kinga, prawdopodobnie takŜe szpaków i niemieckich polnych
jednobarwnych. UwaŜa się, Ŝe najwięcej zasług w rozwoju rysi mają hodowcy z okolic
Halle, w szczególności Edmund Krebs.
Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie zaczęto pracować nad przekształcaniem
budowy rysia. Kiedy niemiecki związek hodowców gołębi rasowych zgłosił rysia na listę
EE, bez jakiejkolwiek reakcji polskich hodowców, została otwarta droga do zupełnego
przekształcenia polskiego rysia. Praca nad przekształceniem rysia szybko posuwała
się naprzód. Obecny ryś hodowany w Niemczech juŜ nie wiele ma wspólnego z naszym oryginalnym rysiem. Przyznać trzeba, Ŝe niemieccy hodowcy dopracowali rysunek, a właściwie rysunki rysia, jednakŜe pod względem budowy juŜ nie przypomina
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naszego rysia. Raczej rysie hodowane w Niemczech przypominają strasera i mondaina. Rysie w Niemczech stały się prawie nielotami. Nie potrafią się wznieść
w powietrze, mają trudności w zajmowaniu wyŜej połoŜonych boksów w gołębniku.
Hodowane są w wolierach. śerują najwyŜej na podwórkach. Zachodzi uzasadniona
obawa, Ŝe w przyszłości ryś (EE 24) zostanie po prostu nazwany rysiem niemieckim,
bowiem juŜ odbiega wyraźnie od formy wyjściowej kilkoma cechami (np. figurą, cięŜarem i kilkoma cechami w budowie). MoŜe z naszym rysiem stać się tak, jak stało się
z lang shanem Croad’a (rasa kur), hodowanego jeszcze w Anglii i USA. W Niemczech
ta rasa kur została przekształcona i u naszych zachodnich sąsiadów hodowany jest
lang shan niemiecki.
Dopóki w Polsce są jeszcze jakościowo dobre rysie starego typu, istnieje pilna potrzeba opracowania dla niego wzorca, aby został on zachowany dla potomnych.
Niniejszy numer specjalny kwartalnika Rasowe gołębie, drób, króliki i inne zwierzęta
poświęcamy polskiemu rysiowi. Przypominamy czytelnikom naszego kwartalnika niektóre artykuły o rysiu, które ukazały się w Polsce. Umieszczamy takŜe zdjęcia, które
obrazują jak zmieniał się ryś w Niemczech. Pragniemy takŜe zwrócić uwagę, Ŝe zmieniały się takŜe w Polsce poglądy na rysia. Np. E. A. Terlecki dopuszcza wolowatość
rysia, zaś J. Stoch uwaŜa, Ŝe rysie z tą cechą powinny być eliminowane.
Na końcu kwartalnika umieszczony został uporządkowany wzorzec rysia (zgodnie
z wymogami EE), podany w artykule J. Stocha.
Powstaje teŜ zasadne pytanie: Czy nasz ryś starego typu, powinien nazywać się ryś
polski, czy teŜ ryś staropolski, czy ryś małopolski? Pytanie jest o tyle zasadne, Ŝe jeszcze Anglicy nazywają rysia (EE 24) Lynx Polish. Niemcy i Francuzi odstąpili od nazwy
– ryś polski.
Właściwie większość rysi hodowanych w Polsce są mieszańcami rysia (EE 24)
i rysia dawnego typu.
Manfred Uglorz

Artykuły archiwalne
GOŁĘBIE POLSKIE
Ryś polski. (Polnische Luchs-Taube)
Gołąb ten chowany od wieków przez wieśniaków z okolicy Krakowa opisany
został w r. 1880 przez profesora Rozwadowskiego z Krakowa. Z Polski wprowadzono
go do Niemiec, a stąd do innych państw Europy. Z pośród wszystkich ras gołębi jest on
najbardziej obdarzony znakomitemi zaletami gospodarskiemi, bo bardzo wytrzymały
na zimno i słotę, a znakomicie się mnoŜy. Jedna para wysiaduje rocznie do 10 par
młodych, które z wszystkich ras gołębi dają najsmaczniejsze mięso i dochodzą do 1 kg
Ŝywej wagi. Zalety te poznano zaraz w Niemczech, to teŜ popyt za tym gołębiem
znaczny, i rok rocznie wysyłają go handlarze w setkach par do Niemiec. Niemcy hodują
go umiejętnie tak, Ŝe moŜe dziś piękniejsze mają okazy, niŜ my. Mimo to sprowadzają
go ciągle od nas dla odświeŜania krwi. Warto tedy zająć się nim, bo cena jego za do-
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brą parę dochodzi 30-40 koron. Niestety większa ilość naszych wieśniaków sprzedała
piękne sztuki tak, Ŝe n.p. w Krakowie trudno juŜ spotkać na targu wielkie i piękne okazy. To teŜ w ostatnich latach kilku inteligentnych hodowców zajęło się wdzięczną i interesującą hodowlą tego gołębia i dziś chów jego rozpowszechnił się juŜ w całym kraju.
Gołąb ryś polski jest budowy krępej, na niskich czerwonych nogach, o szerokich
silnych piersiach i barkach ze stosunkowo krótką szyją. Lotki i ogon są stosunkowo do
innych części ciała krótkie. Głowa taka jak u zwykłego polnego gołębia (polucha), obwód tułowia wynosi 32 cm.; jest to miara, do której tylko niektóre największe rasy dochodzą, a Ŝadna rasa tej miary nie przewyŜsza. Wymiary są następujące:
od końca dziuba do czoła 21 mm.
Od końca dzioba do czoła – 21mm
„

„

„

do kącika ust - 27mm

„

„

„

do środka oka – 40mm

„

„

„

do karku – 60mm

„

„

„

do końca ogona – 380-400mm

rozpięcie skrzydeł wynosi – 710mm, a obwód piersi - 320mm
Głowa jest zazwyczaj gładka, rzadko ozdobiona czubkiem. Oko pięknie ognisto
czerwone z czerwoną obwódką. Nogi, rzadko upierzone, powinny być nieupierzone,
gładkie, czerwone, niskie. PowyŜej kolan upierzenie winno teŜ być kolorowe, a nie
białe. Co do barwy to stawiam ze względu na obecny postęp hodowli następujący podział:
A) Rysie białolotkowe po 9 lotek białych w obu skrzydłach.
a) Jednobarwne: niebieskie z białymi głazami (głazy), czarne z białymi pasami (kopciuchy) czerwone, Ŝółte i bronzowe równieŜ z białymi pasami, – są to barwy rzadkie.
b) łuskowane, gdzie białe pióra na skrzydłach mają obwódkę kolorową. Im cieńsza ta
obwódka i im regularniejszy układ piór w rzędy równoległe na skrzydłach, tem jest
gołąb piękniejszy i droŜszy. Łuskowane zachodzą w kolorach niebieskim, czarnym,
bronzowym i czerwonym.
B) Rysie o lotkach barwnych
a) jednokolorowe t. j. upierzenia tego co cały gołąb, a więc niebieskie, czarne, bronzowe, czerwone, Ŝółte, wszystkie naturalnie z białymi pasami, które winny być równe
i wyraźne
b) łuskowane we wszystkich powyŜszych kolorach
Rysie o lustrowatych lotkach (łuskowano lotne) mają tylko rysie łuskowane i zachodzą we wszystkich kolorach, prócz Ŝółtego (ostatni kolor zdarzyło mi się tylko dwa razy
widzieć u hodowcy tej odmiany p. St. Baranowskiego w Krakowie.)
Rysie barwno-lotkowe i o łuskowanych lotkach zwą takŜe rysiami karpackimi, czyli
górskimi, bo pochodzą one z gór Karpat w zachodniej Galicyi. Rysie karpackie są
mniejsze, niŜ rysie białolotne, są mędrsze, ostroŜniejsze, nie dadzą się tak łatwo
schwycić jastrzębiowi, Wytrzymalsze na zmiany powietrza, mniej wybredne w poŜywieniu, mają lŜejszy chód i lot, łagodniejszy głos. Ryś górski zdaje się być praojcem
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rysia białolotnego, a mianowicie w ten sposób, Ŝe z łuskowatych lotek wyrodziły się
z czasem lotki białe, a przez lepsze Ŝywienie nad Wisłą gołąb ten lepiej wyrósł. Upierzenie rysi jest bardzo zbliŜone do azyatyckiego gołębia blondynetty uchodzącego do
dziś dnia obok siwka krakowskiego (o którym później) do najpiękniejszych gołębi. Wogóle co do barwy ryś polski zachowuje się bardzo podobnie jak blondynetta: jak
u blondynetty, tak i tu jest ogromna rozmaitość kolorów, blondynetty czerwone i Ŝółte
są tak samo rzadkie i przez to bardzo drogie jak i rysie tych kolorów. I blondynetty
i rysie jaśnieją po kaŜdem wypierzeniu, dlatego nazwałbym go „polskim blondynettą".
RóŜnic naturalnie jest wiele, bo blondynetta to niepokaźny gołąb, ale o szlachetnej
główce i chodzie, to arystokrata bardzo delikatny i skłonny do chorób, kaŜe swoje jajka
wysiadywać „mamkom“, młodziki jego chowają się trudno, wręcz przeciwnie jak u rysi.
Upierzenie u obydwóch ras nigdy nie jest stale dziedzicznem, często zdarza się. Ŝe np.
rysie niebiesko-łuskowane mają młode całkiem niebieskie z białymi pasami. Barwa
więc w obu tych rasach nie jest, dziedziczną, nie jest to jednak wadą, gdyŜ to samo
zdarza się nie tylko u blondynett, ale nawet w niemieckich rasach, które są z nadzwyczajną dokładnością zwłaszcza „na kolor hodowane. Jakkolwiek z rysi łuskowanych wszystkich 3-ech grup A, B i C najwięcej lubowników mają rysie z jasną
łuską na skrzydłach o lśniącej szyi i głowie, tu jednak z pary takich dostaniemy zazwyczaj młode, które po wypierzeniu się kilkakrotnem będą na skrzydłach całkiem białe i
na karku, a nawet na szyi. Dlatego hodując jedną grupę rysi, najlepiej mieszać ciemniejsze na skrzydłach z jasnymi. Z młodych zaś pozostawiać do chowu ciemniejsze, a
jasne zabijać. Piękne bardzo są rysie z pary, gdzie jedno jest jasno łuskowane, drugie
zaś niebieskie z pasami, pióra na barkach u młodych z takiej pary są zazwyczaj niebieskie z dwoma kropkami białemi po obu stronach szypułki. Biała kropka otoczona
jest obwódką Ŝółtą, przez co powstaje piękna gra barw, miła bardzo dla oka.
Aby mieć piękne rysie jednokolorowe, naleŜy parzyć w tym samym kolorze i naturalnie w tej samej grupie, a wybierać do chowu z niebieskich tylko jasno niebieskie, z
czarnych tylko silnie czarne, naturalnie uwaŜać takŜe na równość pasów i inne znamiona rysi: przedewszystkiem wielkość, równą ilość lotek i najlepiej po 9 bez tak zwanych „wylotów" : (czarne pióra w lotkach). Mówiąc o barwie rysi, muszę takŜe wspomnieć, Ŝe u rysi białolotkowych podogonie bywa często białe. Nie jest, to wielka wada,
jeśli jednak jest ono wielkie, czasem tak, iŜ pół brzucha zajmuje, to młode takie naleŜy
zuŜyć na zabicie. Najpowszechniejszy kolor u rysi i wogóle u gołębi to niebieski, po
nim idzie czarny, to teŜ do niedawna nasze rysie tylko w tych dwóch kolorach były
znane i to zazwyczaj niebieski był ciemny, czarny zaś niebieskawy. W ostatnim dopiero
czasie, mamy jasno niebieskie rysie i Iśniąco-czarne. Za tem poszło, Ŝe i szlachetniejsze barwy dziś spotkamy, a mianowicie: bronzowe, czerwone, Ŝółte, barwy te jednak nie są jeszcze dobrze hodowlą wyrobione. Przytem pokazało się, Ŝe rysie bronzowe mają dziób nie rogowy (ciemny;, ale szary, a rysie czerwone dziób biały: charakterystyczne znamię uszlachetniającej się rasy. JednakowoŜ z uszlachetnieniem rasy
idzie w parze i mniejsza odporność przeciw zarazom, to teŜ rysie czerwone są delikatniejsze od niebieskich i czarnych.
NajwaŜniejszem znamieniem rysia jest jego wielkość, naleŜy tedy przy chowie starać się przez obfite Ŝywienie o silny wzrost. Naturalnie para rysi musi być niepokrewną
sobie, gdyŜ wiadomo, Ŝe przez kazirodztwo wszystkie zwierzęta, więc i gołębie karło-
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wacieją, stają się słabsze. Rysie z wiosennego lęgu (do lipca) są teŜ silniejsze, niŜ
jesienne. Aby otrzymać rysie większe, dobrze jest pozostawiać w gnieździć tylko jedno
młode, to będąc obficiej Ŝywione wyrasta większe.
Ozdobą rysia jest jego nadymanie się, które czasem bywa tak silne, Ŝe ryś taki nie
ustępuje garłoczowi. Stąd tez Niemcy chcą wyprowadzić, Ŝe ryś pochodzi od polucha i
garłacza niemieckiego. Na dowód dodają, Ŝe podbrzusze białe takŜe za tem przemawia, nie jest to jednak prawdą, gdyŜ mamy rysie, które tego dowodu nigdy nie mają, a
mianowicie rysie o barwnych i łuskowanyeh lotkach, a jednak nadymają się dobrze^ I
rysie białolotkowe bywają czasem dobrze zabite t. j. bez plamki podkuprowej. Rysie w
niebieskich kolorach -mają pręgę na ogonie t. j. koniec piór ogonowych ciemniej zabarwione; rysie czarne róŜnych odmian muszą mieć silnie czarny ogon, czerwone i
Ŝółte rysie czerwony względnie Ŝółty ogon, choć u obu ostatnich zwykle ogon ma odcień niebieskawy lub brudny. Nadogonie (kuper) winno być tego koloru co gołąb, choć
najczęściej jest ono we wszystkich kolorach rysi, jaśniejsze lub niebieskawe.
Ryś chowany w gołębnikach, gdzie jest duŜo gołębi, nie wiedzie się dobrze. Najlepiej trzymać tę rasę osobno w gołębniku (lub tylko z wielkimi rasami) i urządzić dla
kaŜdej pary skrzynkę 1 m długą 35 cm szeroką, wysoką i głęboką, przedzieloną na
dwa przedziały.
W przedniej ścianie, która otwiera się na zawiaskach ku górze znajdują się dwa na 12
– 15 cm. wielkie kwadratowo otwory opatrzone wystającym kawałkiem listwy, na którym gołębie mogą siadać, wchodząc do gniazd.
W ten sposób kaŜda para, będąc niejako odosobniona swoim domkiem, w którym równocześnie ma młode i jaja, nie bije się i nie dzióbie z innymi gołębiami, tylko w spokoju
wychowuje swe młode: W podobnych skrzynkach, jak opisałem, hodują go wieśniacy
w zachodniej części kraju, zawieszając je na ścianie domu pod strzechą, ryś musi mieć
takŜe wolny wylot na podwórze i pola, gdyŜ tylko wtedy jego hodowla się udaje.
Rysie znakomicie karmią swoje młode i jako mamki dla młodzików innych ras są
niezrównane. Są tez ogromnie przywiązane do swego gołębnika, łatwo przyzwyczajają
się do nowego miejsca i stają się tak łaskawe, Ŝe z ręki jedzą.
Z tych powodów ryś polski kaŜdego lubownika gołębi musi zadowolnić tem więcej,
Ŝe jest gołębiem okazałym, poŜytecznym i naszym krajowym.
W następnych numerach opiszę gołębia polskiego olbrzymiego i wyliczę resztę
polskich gołębi w celu zapoznania czytelników z naszemi rasami, z których niektóre
przez nieświadomość są bardzo zaniedbane tak, Ŝe juŜ są na wymarciu.
Dr. B. O.
Z Przewodnika Kółek Rolniczych z 1900 roku. Przewodnik ten był wydawany we Lwowie, nakładem Zarządu Głównego Towarzystwa Kółek Rolniczych z drukarni udziałowej – Lwów Lindego S., s. 364-365, s. 349-351. Autorem jest dr Bronisław Obfidowicz,
lekarz pułkowy, który w tych czasach wchodził w skład „wydziału” czyli zarządu I Galicyjskiego Towarzystwa Chowu Drobiu i Królików (później nazwa ta się zmieniała, dopisane bowiem do nazwy zostały gołębie). Przewodnik Kółek Rolniczych był "Organem
Towarzystwa" czyli moŜna nazwać to biuletynem.

7

Numer specjalny – nr 7 (lipiec – wrzesień 1015)

Zachowana została dawna pisownia

Gołąb, ryś polski
(Columba dom. agr. robusta, Polnische Luchstaube)
Gołąb ten pochodzi z okolicy Krakowa i jest bezsprzecznie jednym z najpoŜyteczniejszym gołębi. Wielkość jego, płodność, troskliwość w wychowaniu młodych,
wytrzymałość na wszelkie zmiany powietrza a wreszcie niewybredność w poŜywieniu,
gdyŜ najchętniej sam po polach Ŝeruje, postawiły go na pierwszym miejscu między
gołębiami poŜytecznymi nie tylko u naszych ale i zagranicznych hodowców, szczególnie zaś w Niemczech, gdzie bywa setkami od nas sprowadzany.
Długość jego od początku dzioba do końca ogona wynosi 38 – 40 cm, postawa
krótka lecz bardzo krępa, głowa duŜa, gładka, czasami z spiczastym czubkiem, czoło
średnio wysokie i szerokie, dziób ciemny i długi, oko czerwonawo-Ŝółte, szyja krótka a
gruba, wól cokolwiek się wydymający, krzyŜe bardzo szerokie, owalne, nogi krótkie
nieopierzone, uda niewidoczne, końce lotek spoczywające ponad ogonem, jednak nie
schodzące się, ogon dość krótki, prawie poziomo noszony.
Upierzenie gładkie i przylegające bywa rozmaite.
Głównie bywają czarne bez połysku, (matowe) i siwe (niebieskie) o białych wiązaniach na skrzydłach i końcach lotek białych, jakoŜ takŜe same o tarczy na skrzydłach
łuskowatej, karpiatej jak rysunek (stąd przez niektórych hodowców mylnie karpackimi
zwane), z końcami lotek o 6 –8 piórach białych lub ciemnych; z tych ostatnie, jeŜeli
maść ładna, prawie czarna a szyja o fioletowym połysku, są najwięcej poszukiwane.
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Pojawiają się tu i owdzie czerwono-łuskowane, wyprowadzone najprawdopodobniej
z krzyŜowania z innymi rasami, okazy jednak duŜe i z ładną maścią bywają rzadkością.
Charakter jego jest nadzwyczaj niezgodliwy, szczególnie z małymi rasami nigdy się
nie zgodzi a chowany w zamknięciu więcej szkody aniŜeli poŜytku przynosi, bije mniejsze gołębie zadziubując ich na śmierć z gniazda, gdy sobie upodoba, wyrzuca jajka lub
młode a sam się w nim gnieździ; skłonny jest równieŜ w samnięcia do dyfteryi, a jeśli
zachowa pewną ilość młodych, to te dla braku ruchu i powietrza karłowacieją a z czasem pozostają miniaturą rodziców; albowiem chów tego gołębia tylko na wolności daje
dobre wyniki.
Zainteresowanie się zatem hodowlą rysia, jeŜeli takowa nie jest racjonalnie prowadzona, musi przedwcześnie ostygnąć.
Jak Prof. Rozwadowski opisuje, zdarzyło się to przed laty 25-ciu w Niemczech,
gdzie pierwszy raz poznano ryśka nie tylko jako bardzo poŜytecznego lecz i na jego
nieszczęście, rzucono się tedy jak zwykłe w takim wypadku z całą zapalczywością i
pośpiechem do hodowli tegoŜ, skupując wszystko, co się dało i nie kładąc większej
wagi na dobór rozpodłodników i jego naturę.
Chowano na strychach, krzyŜowano z innymi rasami, by jeszcze większe i ładniejsze osobniki wyprowadzić, w ogóle chciano zrobić z niego „nowego wystawowego
gołębia” mając na myśli (jak przypuszczam) odmienić go cokolwiek w upierzeniu i
krztałcie i by mu odebrać starą nazwę „polnische Taube”, nasz jednak chłopski arystokrata wiernie widocznie polskim zasadom nie dal się przemocą zmienić, a wynik wskutek działania przeciw naturze zwykły w takich razach; Ŝadnego spodziewanego potomstwa, wspólne zabijanie się i choroby tak, Ŝe po kilku latach powiedziano „die Rasse
taugt nicht”; dziś przekonawszy się, Ŝe jest to gołąb nadzwyczaj poŜyteczny, kładąc
większy nacisk na to aniŜeli na na upierzenie i stoją w hodowli ryśków prawie na równi
z nami.
By ryś polski odpowiadał wszelkim odf niego Ŝądanym warunkom t. j. by był duŜy,
wywodził swe młode 6 do 8 razy rocznie, które stanowią bardzo smaczny pokarm,
mogą waŜyć po oskubaniu i wyczyszczeniu do ¾ funta i więcej a wreszcie nie podlegal
chorobom, naleŜy:
1. Zakupywać rozpłodniki tylko w jesieni z młodych i takowe przezimować i przyzwyczaić do nowego gołębnika: nabywanie z wiosną tychŜe bywa najniekorzystniesze,
kaŜdy bowiem dobry hodowca zatrzymuje dla siebie najlepsze, a wybrakowanych
chętnie się pozbywa.
2. UwaŜać na to, by z wiosną naleŜycie poparować, jednokolotrowe moŜna z łauskowanymi łączyć, co najczęściej daje najładniej upierzone młode, natomiast nie powinno
się łączyć łuskowatych białolotek z takimiŜ o ciemnych lotkach, potomstwo bowiem
dostaje zazwyczaj duŜo białych piór w skrzydłach i na piersi.
3. Nie wysyłać w letniej porze na dalsze wystawy, czem się traci najlepszy czas wysiadywania młodych, a stare zazwyczaj powracają umęczone, przez dłuŜszy czas niezdolne do rozpłodu, a wreszcie
4. co najwaŜniejsze; dać kaŜdej przez po 2 gniazda, nejlepiej pod dachem i trzymać na
wolności, by mogły dowolnie latać i Ŝywić się same, co leŜy w ich naturze i do rozrostu
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jakoŜ zdrowia i rozmnaŜania się jest niezbędnym warunkiem, a gdy w ten sposób prowadzić się będzie hodowlę tego ptaka, z dumą będziemy powtarzać zdanie całego
świata gołębiarskiego, Ŝe gołąb, ryś polski, jest królem poŜytecznych gołębi.
A. KrzyŜanowski
Hodowca drobiu, 1/1/1900, s/2.3.
Zachowana została dawna pisownia

Gołąb ryś polski, Columbii domestica agrestis robusta, die polnische Luchstmibe, the Polish Lynx Pigeon
Pochodzi z okolic Krakowa, a nazwa „ryś" powstała od podobieństwa centków lub
łusek tego ptaka ze znakami na skórze kota, rysiem zwanego. Jest on gołębiem par
excellence poŜytecznym a to ze względu na swoją wielkość, płodność i tuczność, ilość
i jakość mięsa – wreszcie wytrzymałość na wszelkie zmiany klimatu, – dlatego teŜ
najbardziej nadaje się do hodowli w naszym kraju. Lubi wolne przestrzenie i szuka
sobie sam najchętniej poŜywienia, a Ŝe Ŝeruje znakomicie po polach, dlatego teŜ
z trudnością, daje się hodować w większych miastach. – Gnieździ się 6–7 razy do roku; wychowuje troskliwie swoje pisklęta i potrafi chronić się nawet przed napastliwymi
zamachami drapieŜnych ptaków.
Cechy czystej rasy są: postawa krótka, krępa, bardzo silna, szeroka pierś, na której
spoczywa stosunkowo krótka nieco wciągnięta szyja, opatrzona wolem powietrznym.
Głowa miernie wielka, gładka, czoło szerokie, dziób ciemny nieco wydłuŜony, oko (jasno-) Ŝółto-czerwone. KrzyŜe nieco krótkie, bardzo szerokie, cokolwiek wypukłe.
Skrzydła nieco krótkie nie dosięgają końca ogona, ale stykają się ponad nim; ogon
krótki, szeroki i prawie poziomo bywa noszony. Podbrzusze pełne, wypukłe; uda schowane w pierzu, nogi krótkie, nieopierzone, bardzo rzadko kiedy nieco papuciate. Wymiary długości pojedynczych części ciała są według Priltza następujące:
od końca dzioba do czoła

21 mm.

od końca dzioba do kątów dzioba 27 mm
od końca dzioba do środka oczu 40 mm
od końca dzioba do karku 60 mm
od końca dzioba do końca ogona 380 mm
Rozpiętość skrzydeł 710 mm,
Obwód piersi

320 mm

Baldamus i Grünhaldt są zdania, Ŝe ryś polski prawdziwy tylko w niebieskiem
i czarnem opierzeniu występuje, i rozróŜniają: 1. rysie czarne z białymi wiązaniami, 2.
rysie niebieskie białowiązy, 3. czarno i niebiesko łuskowane, które takŜe i jako 4. ciemnoloty występują (odpowiadające zupełnie karpackim) i z reguły są mniejsze niŜ pierwsze. Natomiast nasi znani hodowcy Jamka i Rozwadowski opisują takie rysie o Ŝółtem i
czerwonem upierzeniu. Co się tyczy nazwy Rysia karpackiego (die Karpathenluchstaube), którą to nazwę jako najodpowiedniejszą podaje p. Jamka, to jednak z mego
stanowiska nie mogę się w tym punkcie z nim zgodzić, poniewaŜ jak to słusznie p. Dr.
10
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Beill w swoim artykule w Nr. 2. „Hodowca drobiu" z r. 1902 zamieszczonym zauwaŜył,
nie powinniśmy się pozbywać i tak z trudem uzyskanej i przez Niemców przyjętej nazwy Ryś polski (die polnische Luchstaube), która bardziej odpowiada cechom i własnościom tej polskiej rasy gołębia. W tym względzie powinniśmy nawet dobitnie zamarkować jego polskie pochodzenie. Zgadzam się zupełnie na nomenklaturę i podział
tych. gołębi według p. S. Baranow-skiego. Pozwolę sobie przytoczyć ten podział z tą
tylko róŜnicą, Ŝe w miejsce rysia karpackiego uŜyję nazwy ryś polski ciemnolot (którą
to nazwę ciemnolot Szanowny autor tylko nawiasowo przytoczył).
I. Ryś polski białolot, die polnische Weissschlag-Luchstaube.
a) 1. Ryś polski biały, die polnische weisse Luchstaube z białą nieco nakrapianą
tarczą i niebieskim ogonem, 2. Ryś polski biało łuskowany, die polnische wiessgesäaumte Luchstaube;
b) ryś polski niebiesko centkowany, die polnische blaugeschuppte Luchstaube, jest
on albo jasno lub ciemnoniebiesko centkowany a ogon posiada niebieski.
c) Ryś polski czarno centkowany, die polnische schwarsgesclntppte Luchstaube. –
Ogon powinien być czarny. – W Krakowskiem „Pancerem" zwany.
d) Ryś polski niebieski białowiąz, die polnische blaueweissbindige Luchstaube.
”
Ogon niebieski. Popularnie „Głozem zwany.
e) Ryś polski, czarny białowiąz, die polnische schwarze weissbindige Luchstaube.
Ogon czarny. Posiada w Krakowie pospolitą nazwę „Kopciuch".
f) Ryś polski czerwony, die polnische rothe Luchsłaube.
1. o białej tarczy ( Weissschildige Luchstaube),
2. o łuskowanej tarczy (Weissgesdumte Luchstaube),
3. o czerwono-centkowany (Rothgeschuppte Luehst.).
Rysie o zabarwieniu czerwonem (Ŝółtem) naleŜą do rzadkich okazów. Ogony bywają zazwyczaj niebieskie albo białawe, jednakowoŜ powinny być Ŝółto-czerwone. Dzioby
są szaro-białe lub białe, a więc odpowiadają wzajemnemu działaniu barw upierzenia i
dzioba.
II. Ryś polski ciemnolot, die polnische dunkelschlägige (dunkelschwingige) Luchstaube (ryś karpacki), nieco mniejszy od rysia białolota. Występuje w tych samych co
on odmianach. Pierwsze cztery odmiany posiadają lota ciemne, niekiedy lustrowe, a
ogon niebieski.
Ryś polski ciemnolot (karpacki) czarno centkowany, die polnische dunkelschwingige, schioarzgeschuppte Luchstaube, posiada ogon i lota czarne.
Ryś polski ciemnolot niebieski białowiąz, takŜe Ŝałobnikiem niebieskim zwany, die
polnische dunkelschwingige blaue Trauer-Luchstaube lub krótko die polnische blaue
Trauertaube; ogon niebieski, lota ciemne.
Ryś polski czarny czyli Ŝałobnik czarny, die polnische schwarze Trauer-Luchstaube,
die polnische schwarze Trauertaube; ogon i lota czarne.
Ryś polski ciemnolot czerwony (Ŝółty), die polnische dunkelschwingige rothe Luchstaube, występuje równieŜ w tych samych odmianach co i ryś polski czerwony białolot.
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Düringen podaje 6 odmian tego gołębia, wyłącznie tylko w upierzeniu czarnem
i niebieskiem i tak: a) ryś niebieski z biało-łuskowaną tarczą białowiąz, białolot; b) ryś
niebieski z biało-łuskowana. tarczą białowiąz, ciemnolot; c) ryś czarny z biało-łuskow.
tarczą, białowiąz, białolot; d) ryś czarny z biało-łuskowaną tarczą, białowiąz ciemnolot;
e) ryś niebieski gładki białowiąz, białolot; f) ryś czarny gładki białowiąz, białolot.
Przy ocenianiu tych odmian – pisze dalej Düringen – nie naleŜy wielki nacisk kłaść
na równą ilość białych lotów, o wiele waŜniejsze są: wielkość, siła, regularny rysunek
centek, czyste jednobarwne upierzenie (bez przymieszki białych piór) na głowie, szyi
i podbrzuszu. Centkowane rysie ciemnoloty rzadko kiedy w ładnych egzemplarzach
występują. Rysie gładkie białe i czarne są mniej smukłe niŜ inne odmiany; niekiedy
brak im jednostajności w barwie upierzenia, mają bowiem czasami nieodpowiednie
białe piórko na brzuchu i kuprze a czarne niekiedy na pokrywach skrzydeł.

Prof. Rozwadowski a takŜe i Grünhaldt w swojem dziele opisuje, iŜ gdy rasa ta
przed dwudziestu kilku laty ukazała się w Niemczech, z całym pośpiechem, ba nawet
z pewną zapalczywością rzucono się do jej chowu. Jak wszelka nowość tak i ta rasa
była przedmiotem szczególnego zajęcia się, jednakowoŜ bez Ŝadnego systemu, bez
Ŝadnych reguł... Skupowano rozmaite egzemplarze, parowano osobniki wedle własnego upodobania, nie zwaŜając na temperament i naturę gołębia – włóczono je po
rozmaitych wystawach, przezco rasa ta straciła na swojej sile i wytrzymałości, a stalą
się tylko słabym skarłowaciałyin egzemplarzem wystawowym. – Po takim wyniku hodowli spostrzegli się Niemcy, Ŝe mylny kierunek obrali, Ŝe w takich razach wielką wagę
naleŜy kłaść na temperament i dobór sztuk, Ŝe gołąb ten jest więcej gołębiem gospodarczym, w innych więc warunkach winien być hodowany jak wystawne gołębie zbytkowe.
Niektóre punkta racyonalnej hodowli rysiów przytacza dalej Grünhaldt: 1. Pary zarodowe powinny się składać ze sztuk w jesieni nabytych a przez zimę za-
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aklimatyzowanych. 2. Rozpłodniki nie naleŜy wysyłać na dalsze wystawy, bo takie
transporty osłabiają zwierzęta. 3 JeŜeli rysie mają wolno latać i same sobie poŜywienie
szukać, to naleŜy u takich par dbać juŜ na wiosną o trwało i ścisłe sparowanie się.
4. Unikać naleŜy parowania jednakowo znaczonych gołębi: najlepiej łączyć jest jednobarwne (gładkie) rysie z centkowanymi, i to białoloty z białolotami a cieinnoloty
z ciemnolotami, bardzo często bowiem otrzymuje potomstwo za duŜo tych białych piór
w na piersi i w skrzydłach, – a nawet występują białe piórka w całkiem nieodpowiedniem miejscu.
Charakter posiada ryś niezgodliwy, jest bardzo bitny i zadzióbuje szczególnie rasy
mniejsze i słabsze nieraz na śmierć. Dlatego teŜ chować go naleŜy z rasami wielkiemi,
najlepiej zaś, o ile moŜności, w przedziale odosobnionym lub skrzynce osobnej, którą
najodpowiedniej umieścić moŜna pod okapem.
E. A. Terlecki, Chów gołębi, Lwów 1907, s. 58-63.
Zachowana została dawna pisownia

Gołębie opasowe typu gołębia polnego
1) Rasy polskie
Rysie polskie naleŜą do typu gołębi najbardziej uŜytkowych. Głowę mają stosunkowo duŜą, dziób średniej długości i grubości, oko nieduŜe, o czerwonopomarańczowej tęczówce i wąskiej, mało widocznej obwódce (brwi). Szyja krótka, u
nasady szeroka. Pierś pełna, szeroka (w obwodzie winna posiadać najmniej 32 cm).
Długość całego gołębia od końca dzioba do końca ogona ok. 38 cm. Nogi b. krótkie,
silne, nieopierzone. Skrzydła szerokie, sięgające prawie do końca ogona. Ogon poŜądany jest jak najkrótszy.
Wzorzec uwzględnia opierzenie rysi ciemnolote i białolote w barwach: niebieskiej,
czarnej, czerwonej, Ŝółtej i płowej. Pasy na skrzydłach – tylko białe. Wzorzec dopuszcza opierzenie jednobarwne z pasami białymi i lotkami barwnymi lub białymi, oraz łuskowane i nakrapiane. Barwa opierzenia winna być intensywna, a szyja i piersi posiadać metaliczny połysk. U rysi niebieskich białe pasy na skrzydłach winny być ciemno
obrzeŜone. Gołębie białolote winny posiadać w skrzydle 7-9 białych lotek pierwszego
rzędu.
Do duŜych wad budowy naleŜy - zbyt mała waga gołębia, wąska pierś, długie plecy,
długi ogon, wysokie nogi. Do wad barwy i opierzenia - białe pióra na głowie, karku,
piersiach i na spodzie, czub, rdzawy odcień na białych piórach, brak białych pasów na
skrzydłach, wyraźne opierzenie stopu i mniej niŜ 6 lotek białych u sztuk białolotych.
Rysie polskie cieszą się powodzeniem nie tylko w kraju ale i za granicą. AŜeby nie
zatracić ich cech uŜytkowych, naleŜy dobierać do rozpłodu okazy dobrze rozwinięte,
cięŜkie, płodne i dobrze karmiące swe młódki.
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4

Maurycy Trybulski, Gospodarski chów ptactwa domowego, Warszawa-Kraków 1948,
s. 188.
Zachowana została dawna pisownia.

Ryś
Jest bezsporne, Ŝe rysie są jedną z najbardziej udanych ras gołębi polskiego pochodzenia, a bezkonkurencyjne, jeŜeli chodzi o polskie rasy gołębi typu gospodarczego. Popularność jaką cieszą się te gołębie, uzasadniona jest szybkim dojrzewaniem
w wieku pisklęcym, bardzo dobrą mięsnością i dość duŜym cięŜarem. Odznaczają się
one równocześnie wyjątkowo efektownym rysunkiem na upierzeniu. Poza tym rysie,
mimo swej wielkości i cięŜaru, chętnie w polach Ŝerują, są bardzo płodne, odporne na
złe warunki atmosferyczne, niewybredne jeŜeli chodzi o karmę i wytrwale znoszą
wszelkie niewygody. Są to więc gołębie reprezentujące wybitne właściwości uŜytkowe.
Piękny wygląd zewnętrzny, który moŜe zaspokoić w pełni amatorskie upodobania
hodowlane oraz wysokie walory uŜytkowe, zjednały rysiom duŜe uznanie u hodowców
zagranicznych. Stąd są one najbardziej w świecie znaną rasą gołębi polskiego pochodzenia i w wielu krajach znacznie szerzej rozpowszechnione niŜ w samej Polsce. Dotyczy (to szczególnie takich krajów, jak NRD, NRF i Czechosłowacja. Co więcej, coraz
trudniej jest napotkać u nas egzemplarze tej rasy o tak delikatnym i regularnym rysunku na tarczach skrzydeł oraz o tak czystej, jasnej i jednolitej barwie upierzenia, jak to
widzi się u rysi hodowanych za granicą. Poza tym kaŜdym rokiem bywa w Polsce rysi i
wiele w tej rasie juŜ wyginęło. Nawet tak piękne i lubiane dawniej u nas odmiany barwne jak „kopciuchy” (jednobarwne czarne z białymi pasami na skrzydłach), czy nawet
„głozy” (jednobarwne niebieskie z małymi pasami na skrzydłach), są odmianami coraz
rzadziej ostatnio spotykanymi. Dzięki temu, Ŝe rysie spotkały się za granicą z bardzo
dobrą opieką hodowlaną nie grozi im jednak los podobny do losu wielu innych polskich
ras gołębi dawniej istniejących, które istnieją dzisiaj jedynie w stanie szczątkowym lub
teŜ wyginęły całkowicie.
Dawni hodowcy krakowscy – prof. Popek i Drozdowski oraz nieŜyjący jut takŜe dzisiaj wytrawny hodowca rysi – mgr St. Opala, byli zdania, Ŝe historia powstania tej rasy
polskich gołębi jest o wiele starsza niŜ się przypuszcza i Ŝe sięga odległych od nas
czasów, bo jeszcze okresu panowania Zygmunta I Starego. Z wykazu sporządzonego
przez ówczesnego podskarbiego koronnego Mikołaja Szydłowieckiego wynika, Ŝe włoski kuchmistrz Hieronim, który pozostał wraz z królową Boną w Polsce, dla urozmaicenia polskiego jadłospisu postarał się takŜe o sprowadzenie róŜnego uŜytkowego ptactwa domowego hodowanego we Włoszech. W ten sposób z biegiem lat włoskie kury
wskutek krzyŜówek z miejscowymi kurami, miały przyczynić się do powstania polskich
kur zielononóŜek, a bliŜej nieznane rasy gołębi włoskich miały przyczynić się między
innymi do powstania polskich rysi. Są to oczywiście tylko przypuszczenia, oparte na
materiałach poszlakowych i porównawczych, bo Ŝadnych opisów o początkach i rozwoju najstarszych polskich ras gołębi przecieŜ nie mamy. KsiąŜki oraz innego rodzaju
publikacje traktujące o europejskich rasach gołębi domowych pojawiły się przewaŜnie
dopiero w ubiegłym wieku; z faktu tego nie naleŜy jednak wyciągać wniosków co do
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powstania znacznej większości polskich ras gołębi dopiero w XIX w. Obserwując procesy związane z tworzeniem się jakiejś rasy gołębi powstałej w ciągu ostatnich dziesięcioleci moŜna domyślać się, Ŝe okres potrzebny do ostatecznego wykształcenia się
poszczególnych ras gołębi był w dawnych czasach o wiele bardziej wydłuŜony niŜ
obecnie. Z róŜnych opisów wiemy, Ŝe około połowy XIX w. w Krakowie i jego okolicach,
a takŜe na całym Podkarpaciu i w okolicach Lwowa, były rysie gołębiami szeroko juŜ
rozpowszechnionymi, Ŝe odgrywały tam duŜą rolę, jako gołębie typu gospodarczego
oraz, Ŝe istniały róŜnorodne odmiany barwne w tej rasie. Okoliczności te wskazują, Ŝe
początków powstania rysi naleŜy szukać istotnie w czasach dawniejszych, oraz Ŝe nie
przypadają one dopiero na wiek XIX.
Pierwszy etap w tworzeniu się rasowości rysi w Polsce trwać musiał niewątpliwie
bardzo długo, jeŜeli uwzględni się proces stopniowych przemian w wyglądzie tych gołębi, które powstały ze zlepku cech gołębi włoskich z miejscowymi gołębiami typu polnego, uzupełnionych następnie takŜe cechami pochodnymi od białolotnych garłaczy
śląskich. Cechami łączącymi ze sobą na tym etapie niejednolite jeszcze rasowo gołębie była z jednej strony ich rosła budowa i duŜa przydatność gospodarcza, a z drugiej
strony – charakterystyczny wygląd łuskowanego czy teŜ cętkowanego rysunku
w umaszczeniu występującym na tarczy skrzydła gołębia. Od tego rysunku wywodzi
się nazwa gołębi, bo w gwarze ludności wiejskiej „ryśkami” nazywano takŜe koty, które
na burym tle futra posiadały ciemne cętki lub pręgi, co upodobniało je do rysi – drapieŜników z rodziny kotów Ŝyjących dziko w lasach podkarpackich. W warunkach hodowli wiejskiej nie przykładano jednak większej uwagi ani do czystości ubarwienia
i regularności rysunku, ani jednolitego typu tych gołębi; chodziło przede wszystkim
o uzyskanie duŜych i dobrze umięśnionych gołębi, gdyŜ młódki dzięki tym zaletom były
pokupne na placach targowych. Dopiero gdy wielkość i mięsność zostały doprowadzone do poŜądanych rezultatów podjęte zostały starania o nadanie rysiom jednolitego typu i ich wyodrębnienia rasowego. Doskonalenie wyglądu rasowego opisywanych gołębi, ostatni etap w hodowli tej rasy, przypada na drugą połowę XIX wieku i
trwa do chwili obecnej. W tym czasie wytworzono za granicą nowe, nieznane przedtem
w Polsce odmiany barwne rysi (czerwoną i Ŝółtą) oraz uszlachetniono barwę i rysunek
u gołębi tej rasy.
Dawne znaczenie gospodarcze rysi wycisnęło swe piętno zarówno na przepisach
wzorca uchwalonego w Warszawie w 1930 r. jak i na kształtowaniu się pojęć na temat
ich wyglądu rasowego. Hodowcy polscy przywiązują duŜe znaczenie do wielkości,
mięsności i ogólnej budowy rysi. Jest duŜo racji i podstaw do podtrzymywania nadal
takiej właśnie interpretacji przepisów wzorca i przeciwstawianiu się dąŜeniom do przekształcenia rysi w gołębie barwne. Z drugiej strony hodowcy polscy powinni zdawać
sobie sprawę z tego, Ŝe na rysia nie moŜna ciągle spoglądać tak, jak pięćdziesiąt lat
temu. Postęp w hodowli gołębi rasowych w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci jest na
świecie ogromny, zwłaszcza jeŜeli chodzi o barwę i rysunek u gołębi. Współczesny ryś,
chociaŜby posiadał nadzwyczaj piękną budowę i wyróŜniał się szczególną wielkością
i mięsnością, ale który równocześnie posiada bardzo ciemną, brudną, „zakopconą”
barwę niebieską, lub teŜ cechujący się niewyraźnym, rozlanym i nieregularnym rysunkiem na tarczach skrzydeł, na którym w obramowaniu rysunku i na białych pasach na
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skrzydłach występuje tzw. „rdza” – taki ryś nie wzbudza zainteresowań i nie znajduje
uznania wśród zagranicznych hodowców.
Nie ulega wątpliwości, Ŝe nie jest łatwo hodować rysie, które odpowiadają w pełni wymogom wzorca, zarówno pod względem wielkości i mięsności, jak i pod względem barwy i rysunku. Utrzymanie cięŜaru i mięsności wymaga posługiwania się metodami hodowlanymi zgoła odmiennymi od metod, jakimi posługiwać musi się hodowca, który
chce osiągnąć prawidłową barwę i rysunek u gołębia. DuŜy wzrost i cięŜar nie są
u tych ptaków cechami dziedzicznymi i posiadanie gołębi na stale większym niŜ normalny wzrost: poziomie jest moŜliwe w praktyce hodowlanej dzięki właściwej selekcji
i doborowi pod względem wzrostu u osobników pochodzących z krzyŜówek. Barwa
i rysunek oparte są natomiast na odpowiednich czynnikach genetycznych, a udoskonalony obraz rysunku lub barwy jest rezultatem długotrwałych i Ŝmudnych poszukiwań
oraz rozwiązań genetycznych – do czego dochodzi się poprzez wyodrębnianie a następnie łączenie ze sobą i utrwalanie wielu poszczególnych cech i do czego najprostsza, najbardziej pewna droga prowadzi przez chów w pokrewieństwie. Mamy więc
w hodowli rysi do czynienia z dwoma przeciwstawnymi co do stosowanych metod zagadnieniami hodowlanymi, z którymi mozolić się trzeba oddzielnie, a równocześnie
trzeba o nich myśleć równolegle, aby splatały się ze sobą w jedną całość. Koncentrując całą uwagę na zagadnieniach związanych z barwą i rysunkiem doprowadzamy
u gołębi duŜych typu uŜytkowego do wyraźnego obniŜenia się u nich wielkości i mięsności. Odwrotnie, praca ukierunkowana na powiększenie cięŜaru gołębi odbija się
natychmiast na jakości barwy i rysunku. Trzeba więc nieustannie przeciwdziałać opisanym ujemnym zjawiskom oraz umieć znaleźć kompromisowe rozwiązanie dla tych
problemów, jeŜeli chcemy posiadać rysie odpowiadające moŜliwie jak najbardziej
wszystkim kryteriom określonym we wzorcu.
Kryteria, jakimi kierujemy się przy ocenie współczesnego rysia, są coraz bardziej
zaostrzone. Imponujący wygląd uzyskuje ten gołąb tylko dzięki ogólnemu pokrojowi
a więc: budowie, wielkości, mięsności, zdrowiu i Ŝywotności oraz barwie i rysunkowi.
O rasowości decyduje nie jedna lub dwie spośród wymienionych cech. Wszystkie cechy rasowości muszą u rysia występować równocześnie oraz tworzyć razem zgraną
całość. JuŜ pierwszy rzut oka powinien nas zorientować, czy mamy do czynienia rzeczywiście z typowym przedstawicielem rasy, czy teŜ nie. JeŜeli tak, dopiero wówczas
przyglądamy się rysiowi bliŜej i analizujemy wartość poszczególnych cech jego wyglądu. Przede wszystkim rozpocząć naleŜy od tego, czy gołąb ma odpowiednią wielkość,
cięŜar i budowę. Następnie, czy ma dostatecznie szeroką i zaokrągloną pierś i tzw.
„głęboką postawę”, przy której krótkie i dość szeroko rozstawione nogi osadzone są
moŜliwie blisko tylnej partii tułowia. Szerokie rozstawienie nóg stwarza lepsze warunki
rozwojowe dla muskulatury brzucha i piersi; poza tym pierś wydaje się wtedy szersza
i cały gołąb robi wraŜenie masywniejszego i cięŜszego. WaŜny jest takŜe wygląd głowy, bo duŜa głowa stanowi nie tylko zgodne uzupełnienie całego wyglądu gołębia, ale
– w przekonaniu hodowców – predyspozycja do duŜego wzrostu jest u gołębi właściwością, która trafia się częściej u osobników mających odpowiednio ukształtowane
i duŜe głowy. Dopiero po sprawdzeniu zdrowotności i ogólnej kondycja ptaka, moŜemy
przejść do oceny barwy i rysunku. Nie naleŜy przez to rozumieć, Ŝe barwa i rysunek
maja u rysia drugorzędne, uboczne znaczenie przy ocenie jego wyglądu rasowego. Są
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to bowiem bardzo waŜne i równie o pokroju rasowym decydujące cechy. Chodzi jednak
o zrozumienie, Ŝe najpiękniejszy rysunek łuskowany i najczystsza barwa nie uczynią
z gołębia – o wąskiej piersi, długiej sylwetce, wysokich i wąsko ustawionych nogach
oraz innych wadach budowy — polskiego rysia- Barwa i rysunek zostały u gołębi tej
rasy doprowadzone do takiej doskonałości, Ŝe błędem byłoby te cechy stawiać na
pierwszym miejscu i tylko na ich podstawie oceniać ogólną wartość rasową rysia (co
często jeszcze stosuje się przy ocenie na wystawach zagranicznych).
Okres przejściowy, w którym dąŜono do uszlachetnienia barwy i rysunku, w którym
takie ulgowe podejście przy ocenie miało swój sens i uzasadnienie, dawno juŜ jest
poza nami. Podobnym błędem byłoby ocenianie dzisiaj wartości rysia przede wszystkim lub wyłącznie na podstawie budowy i wielkości gołębia, nie bacząc na raŜące braki
w jego u-barwieniu i rysunku (z takimi zacofanymi poglądami spotykamy się często
w Polsce). Chodzi o zrozumienie, Ŝe o wartości rysia' nie decyduje ani występujący na
białych pasach w skrzydle pylisty nalot szarej barwy, tzw. „pieprz”, ani kilka białych piór
na karku czy teŜ wokół odbytu, ani kilka zakopconej barwy piór na udach lub u nasady
ogona, ani teŜ jasne plecy (te ostatnie nie są w ogóle uwaŜane za błąd, jeŜeli szerokie
skrzydła mocno przylegają do tułowia i dobrze zakrywają plecy). Są to braki, o których
hodowcy powinni wiedzieć i pamiętać o nich jedynie przy doborze i zestawianiu par
hodowlanych, ale nie są to uchybienia dyskwalifikujące ogólnie dobrego rasowo rysia.
Prawidłowe przeprowadzenie oceny rysi na wystawach jest więc zadaniem trudnym,
wymagającym od sędziego gruntownej znajomości, problematyki hodowlanej, duŜego doświadczenia, rozsądku oraz długoletniej praktyki.
Na zakończenie części opisowej naleŜy
wspomnieć o hodowli rysi za granicą. Dzięki
artykułom prof. J. Rozwadowskiego z Krakowa
poświęconym rysiowi, zamieszczonym około
1880 r. w niemieckiej prasie hodowlanej, zainteresowali się bliŜej tym polskim gołębiem
hodowcy niemieccy. Wprawdzie rysie były tam
juŜ wcześniej znane w 1970 r. obchodzono
w Niemczech 100-lecie hodowli rysia), ale dopiero po 1880 r. wzrasta zainteresowanie dla tej
rasy, która wkrótce zdobywa ogromną popularność. Po raz pierwszy pojawiają się rysie na
zagranicznych wystawach gołębi w latach 1881
– 1885 w Halle, Minden i Frankfurcie nad Menem. W lutym 1906 roku zostaje u-tworzony w
Niemczech specjalny Klub Hodowców Polskich
Rysi. W piśmie okólnym z czerwca 1912 r. skieRyś jednobarwny niebieski (Głoz)
rowanym do Izb Rolniczych, pruski minister
rolnictwa zalecił udzielenie subwencji na popieranie hodowli rysi. Wszystko to przyczyniło się do bardzo szybkiego rozwoju i postępu hodowli rysi w Niemczech i za granicą,
gdyŜ stamtąd wiadomości o rysiach poszły w świat.
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Podobnie duŜe zainteresowanie naszą rasą gołębi wykazują hodowcy czechosłowaccy; Klub Hodowców Rysi w CSRS jest jednym z najsilniejszych specjalistycznych
ogniw związkowych hodowców gołębi w tym kraju. Rysie moŜna spotkać na wszystkich
większych wystawach europejskich i w USA. Na niektórych takich wystawach eksponowanych jest po kilkaset sztuk rysi, co samo mówi za siebie, jak bardzo cenionym
i lubianym za granicą gołębiem jest nasz ryś.
Odmiany czerwona i Ŝółta zostały wyprodukowane w Niemczech juŜ z końcem
ubiegłego wieku, ale na nowe tory została' skierowana hodowla rysi dopiero w okresie
międzywojennym. Hodowcy niemieccy pod przewodnictwem Edmunda Krebsa z Halle
nad Saale – ogromnie dla tej polskiej rasy zasłuŜonego hodowcy – podjęli się wówczas
syzyfowej pracy w zakresie doskonalenia barwy i rysunku u rysi. PosłuŜyli się w tym
celu krzyŜówkami rysia z róŜnymi gołębiami barwnymi, między innymi z niebieskimi
szpakami. NaleŜy podziwiać odwagę oraz ryzyko tego eksperymentu, który po kilkudziesięciu latach zakończony został jednak pełnym sukcesem dzięki nie tylko zbiorowemu wysiłkowi hodowców, ale takŜe – gruntownej znajomości problematyki hodowlanej, szczególnie dotyczącej rysi. Hodowane obecnie w Polsce najlepsze rasowe egzemplarze rysi pochodzą częściowo po rysiach hodowanych w Niemczech.
Rysie w odmianie czerwonej i Ŝółtej odbiegają wciąŜ jeszcze od pokroju wymaganego przez wzorzec. W pewnym stopniu dotyczy to takŜe odmiany czarnej. Natomiast rzadka, opisywana w XIX w. i istniejąca wtedy w Polsce odmiana biała
(z niebieskimi, ogonami oraz o łuskowanym czy całkowanym rysunku na pokrywie
skrzydła) wyginęła zupełnie. RównieŜ od wielu lat nie moŜna spotkać w hodowli odmiany płowej.
I jeszcze parę uwag na temat nazewnictwa. Rysie jednobarwne niebieskie o łuskowanym czy cętkowanym rysunku na pokrywie skrzydła nazywamy „tarczowymi”,
jeŜeli zaś w skrzydle zamiast białych mają ciemne lotki – to rysiami karpackimi. Odmiana czarna jednobarwna, o białych lotkach w skrzydle, to „kopciuchy”, natomiast gdy
zamiast białych gołąb ma czarne lotki – nazywany jest „Ŝałobnikiem”. Odmiana czarna,
o czarnym cętkowanym rysunku na tarczy skrzydła, to „koperfuły”.
WZORZEC
Głowa: dość duŜa, wydłuŜona, gładka o wysokim i szerokim czole; linia profilu począwszy od czoła opada umiarkowanie w dół w kierunku karku (orientacyjne wymiary
głowy: długość – od końca dzioba do karku – 60– 63 mm, szerokość mad oczami –
27–28 min).
Oko: w proporcji de ogólnej wielkości głowy jest nieduŜe, gałka oczna niewystająca,
tęczówka czerwono-pomarańczowa lub (pomarańczowa (w zaleŜności od rodzaju barwy upierzenia).
Brew: wąska, (pojedyncza, mało widoczna) szafirowoniebieskiej barwy.
Dziób: średniej długości i grubości, ciemny lub Jasny – w zaleŜności od barwy upierzenia; woskówki nosowe drobne, delikatne, dobrze przylegające, biało przypudrowane
(orientacyjna długość dzioba: 27–28 mm).
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Szyja: Krótka, pełna, szeroka u podstawy; podgardle dobrze zaokrąglone (lekkie, słabo widocznie nadęcie szyi powietrzem nie jest błędem).
Pierś: moŜliwie najszersza, pełna, zaokrąglona i doskonale umięśniona; brzuch pełny,
o znacznym obwodzie (orientacyjne wymiary: obwód piersi 300–330 mm; przy tym
obwodzie piersi długość gołębia – od końca dzioba do końca ogona powinna wynosić
380 mm).
Grzbiet: krótki, zaokrąglony, w barkach szeroki, w krzyŜu odpowiednio węŜszy.
Skrzydła: krótkie szerokie i mocno do tułowia przylegające; ramiona skrzydeł zakryte
piórami piersi; lotki mocne, zwarte, spoczywają na ogonie i zbliŜone są końcami lotek
ku sobie oraz dosięgają niemal do końca ogona.
Ogon: umiarkowanie krótki i zwarty, prawie poziomo noszony.
Nogi: krótkie, mocne, dość szeroko rozstawione, uda schowane w piórach podbrzusza; stopy nieopierzone czerwono-karmimowej barwy; palce średniej długości
prawidłowo rozstawione; pazurki jasne lub ciemno rogowe (w zaleŜności od barwy
upierzenia).
Barwa i rysunek: rysie występują w odmianach barwnych: niebieskiej, czarnej, czerwonej i Ŝółtej; mogą być jednobarwne lub mieć łuskowany czy teŜ cętkowany rysunek
na pokrywach skrzydła; zarówno jednobarwne. jak i tarczowe mogą być białe lub
ciemnolote; u wszystkich obowiązkowe są dwa białe, wyraźnie zaznaczone pasy na
skrzydłach.
U niebieskich barwa powinna mieć moŜliwie najjaśniejszy czysty i jednolity odcień.
Tylko na szyi i częściowo na piersi gołębia pióra mają ciemniejszy odcień oraz zielonkawy metaliczny blask. Na końcu ogona – ciemna wstęga. Czysto białe, równe i pełne
pasy, przebiegające poprzecznie przez całą szerokość skrzydła powinny być od zewnętrznej strony moŜliwie delikatnym czarnym szlaczkiem obrzeŜone. U białolotych
wymagane jest 7–8 sztuk białych lotek w kaŜdym skrzydle. Łuskowany lub cętkowany
rysunek u tarasowych powinien mieć czyste tło i być rozmieszczony równomiernie na
całej pokrywie skrzydła. Prawidłowy wygląd togo rysunku uzaleŜniony Jest od identyczności wyglądu barwnego wzorka, jakim nacechowane musi być kaŜde pióro pokrywy skrzydła. Odmiany barwne czarna, czerwona i Ŝółta powinny odznaczać się
barwą zdecydowaną oraz posiadającą jednolity odcień. U czarnych obowiązuje moŜliwie intensywna czerń, a piórka na szyi mieniące się zielonkowatym blaskiem.
Wygląd ogólny: bodowa masywna i zwarta; tułów szeroki i krotki pierś oraz brzuch –
pełne i bardzo dobrze umięśnione; głowa wydłuŜona, o wysokim i szerokim czole; szyja krotka i szeroka; nogi krótkie i dość szeroko rozstawione; ogon umiarkowanie krótki i
niemal poziomo noszony; obfite upierzenie. Pełen szlachetności i piękna wygląd rasowy uzaleŜniony jest od prawidłowe barwy i rysunku; cięŜar 500 do 600 g (przy pustym
wołu). Ogólnie biorąc rys robi wraŜenie okazałego, dumnego i pięknie umaszczonego
oraz pełnego krzepy i zdrowia gołębia typa uŜytkowego. Posiada on przy tym zawadiackie usposobienie.
DuŜe błędy
Mała, o niskim i wąskim czole głowa. Oko o barwie perłowej lub brązowej. Smukła
szyja. Nadmiernie nadymane powietrzem gardło. Wąska, słabo umięśniona pierś
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i brzuch. Luźno trzymane przy tułowia skrzydła. Długi ogon. Za wysokie nogi. Stopy
i palce porośnięte piórami. WydłuŜona, smukła sylwetka oraz ogólnie zbyt siała struktura fizyczna i mało zwarta budowa. CięŜar poniŜej 500 gram. Braki kondycyjne, zdrowotne oraz wszelkie objawy degeneracji.
Bardzo ciemna, niebiesko-czarna barwa podstawowa u odmiany niebieskiej, a takŜe brudnoszary odcień barwy niebieskiej na skrzydłach. Popielato-czarna barwa podstawowa u odmiany czarnej. Popielato-czerwona lub sino-Ŝółta barwa podstawowa u
odmiany czerwone i Ŝółtej. Zanik białych pasów na skrzydłach. Bardzo nieregularny i
nie w pełni wykształcony rysunek łuskowania lub cętkowania na pokrywie skrzydła.
„Rdza” widoczna na białych pasach lub na jasnym tle pokrywy skrzydła. Mniej niŜ
sześć białych lotek w skrzydle. „Biały spód”, czyli zgrupowana, większa ilość (białych
piór wokół odbytu, tworzących białą plamę średnicy powyŜej 1 cm.
mgr Józef Stoch
Artykuł ukazał się w: Hodowca Drobnego Inwentarza, (I) – (2/1971), 18-19,
(3/1971); 20-22;
Zachowana została dawna pisownia.

Zdjęcia archiwalne przedstawiające rysia przed zmianami
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H. Marks, Formentauben, Riesen- Sport- und Tromeltauben, Wittenberg 1977, s. 33

Najnowsze zdjęcia rysia (EE 24) Luchstaube, Lynx Polish, Lynx

rgzverein-kv-herford.de
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http://www.luchstaube.de/Luchstaube/Bildergalerie.html
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Propozycja wzorca
Wzorzec oparty jest na wzorcu, który został opublikowany w artykule J. Stocha.
Został jednak dostosowany do wymogów EE.

Ryś staropolski (ryś małopolski)
Pochodzenie
Jest to bardzo stara polska rasa gołębi uŜytkowych. Historia powstania tej rasy jest
nieznana. Powstała na terenie Małopolski, co moŜe być potwierdzeniem poglądu, Ŝe
wywodzi się od gołębi sprowadzonych do Polski za czasów króla Zygmunta Starego.

Ogólny wygląd:
Jest to gołąb o budowie masywnej i zwartej, o tułowiu szerokim, o piersi i brzuchu dobrze umięśnionym, o długości 38 – 40 cm, o dumnej postawie, Ŝerującym na polach.
Jest gołębiem pełnym wigoru i o nieco zawadiackim usposobieniu.

Wzorzec: Cechy rasowości
Głowa:

Dość duŜa, wydłuŜona, gładka, o wysokim i szerokim czole. Linia
profilu – począwszy od czoła – opada łagodnie w dół w kierunku karku. (Orientacyjne wymiary głowy: długość – od końca dzioba do karku
– 60–63 mm, szerokość nad oczami – 27–28 min).

Oczy:

Tęczówka czerwono-pomarańczowa lub pomarańczowa (w zaleŜności od rodzaju barwy upierzenia).

Brwi:

Wąskie, pojedyncza, mało widoczne, szafirowo-niebieskiej barwy.

Dziób:

Średniej długości i grubości, ciemny lub jasny – w zaleŜności od barwy upierzenia. Woskówki nosowe małe.

Szyja:

Krótka, pełna, szeroka u podstawy; podgardle dobrze zaokrąglone
(słabo widocznie nadęcie szyi powietrzem nie jest błędem).

Pierś:

MoŜliwie najszersza, pełna, zaokrąglona i doskonale umięśniona;
brzuch pełny, o znacznym obwodzie (orientacyjne wymiary: obwód
piersi 300–330 mm; przy tym obwodzie piersi długość gołębia – od
końca dzioba do końca ogona powinna wynosić 380 mm).

Plecy:

Krótkie, zaokrąglone, w ramionach szerokie, zwęŜające się nieznacznie w kierunku ogona.

Skrzydła:

Stosunkowo krótkie, szerokie i mocno do tułowia przylegające; ramiona zakryte piórami piersi; lotki mocne, zwarte, spoczywają na ogonie i
zbliŜone są końcami lotek ku sobie oraz dosięgają niemal do końca
ogona.
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Ogon:

Umiarkowanie krótki i zwarty, prawie poziomo noszony.

Nogi:

Krótkie, mocne, dość szeroko rozstawione, uda schowane w piórach
podbrzusza; stopy nieopierzone czerwono-karminowej barwy; palce
średniej długości, szeroko rozstawione; pazurki jasne lub ciemno
rogowe (w zaleŜności od barwy upierzenia).

Upierzenie:

Obfite i zwarte.

Rodzaje kolorów:
Niebieski, czarny, czerwony i Ŝółty.

Kolor i rysunek:
Rysie mogą być jednobarwne lub mieć łuskowaty, lub cętkowany rysunek na pokrywach skrzydła. Zarówno jednobarwne, jak i tarczowe mogą być białe lub z ciemnymi
lotkami. U wszystkich odmian barwnych obowiązkowo na skrzydłach występują dwa
białe, wyraźnie zaznaczone pasy.
U niebieskich barwa powinna mieć moŜliwie najjaśniejszy, czysty i jednolity odcień.
Tylko na szyi i częściowo na piersi gołębia pióra mają ciemniejszy odcień oraz zielonkawy metaliczny połysk. Na końcu ogona występuje ciemna wstęga. Czysto białe,
równe i pełne pasy, przebiegające poprzecznie przez całą szerokość skrzydła powinny
być od zewnętrznej strony moŜliwie czarno obrzeŜone. U białolotych wymagane jest od
7 do 8 białych lotek w kaŜdym skrzydle. Łuskowaty lub cętkowany rysunek u tarczowych powinien mieć czyste tło i być rozmieszczony równomiernie na całej pokrywie
skrzydła. Prawidłowy wygląd tego rysunku uzaleŜniony jest od identyczności wyglądu
kaŜdego pióra na pokrywach skrzydła. Odmiany barwne czarna, czerwona i Ŝółta powinny odznaczać się barwą zdecydowaną oraz posiadającą jednolity odcień. U czarnych obowiązuje moŜliwie intensywna czerń, a piórka na szyi mieniące się zielonkowatym blaskiem

DuŜe błędy:
Mała, o niskim i wąskim czole głowa. Oko o barwie perłowej lub brązowej. Smukła
szyja. Nadmiernie wypełnione powietrzem gardło. Wąska, słabo umięśniona pierś
i brzuch. Luźno trzymane przy tułowia skrzydła. Długi ogon. Za wysokie nogi. Stopy
i palce porośnięte piórami. WydłuŜona, smukła sylwetka oraz ogólnie zbyt słaba kondycja fizyczna i mało zwarta budowa. CięŜar poniŜej 500 g. Braki kondycyjne, zdrowotne oraz wszelkie objawy degeneracji.
Bardzo ciemna, niebiesko-czarna barwa podstawowa u odmiany niebieskiej, a takŜe
brudnoszary odcień barwy niebieskiej na skrzydłach. Popielato-czarna barwa podstawowa u odmiany czarnej. Popielato-czerwona lub sino-Ŝółta barwa podstawowa u odmiany czerwonej i Ŝółtej. Zanik białych pasów na skrzydłach. Bardzo nieregularny i nie
w pełni wykształcony rysunek na pokrywie skrzydła. Rdza widoczna na białych pasach
lub na jasnym tle pokrywy skrzydła. Mniej niŜ sześć białych lotek w skrzydle. Większa
ilość białych piór wokół odbytu, tworzących białą plamę o średnicy powyŜej 1 cm.
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Uwagi do oceny:
Ogólne wraŜenie – budowa korpusu i postawa – szyja i pierś – głowa – dziób i oczy –
kolor i rysunek.
Grupa I – Uformowane. Obrączka nr 9

Tłumaczenie wzorca rysia staropolskiego:

Altpolnische Luchstaube
Herkunft
Dies ist eine sehr alte polnische Rasse von Wirtschaftstauben. Wie sie entstanden ist,
bleibt ein Rätsel. Gezüchtet wurde diese Rasse in Kleinpolen, was die Theorie bestätigen könnte, dass sie ein Nachfolger von Tauben ist, die der König Sigismund der Alte
nach Polen gebracht hat.

Gesamteindruck:
Es ist eine Taube mit massiver und kompakter Körperform, mit breitem Rumpf (Lang:
38 – 40 cm), die Brust und der Bauch sind muskulös, die Haltung stolz, diese Rasse
ernährt sich auf Feldern. Diese Taube ist voll von Energie und ein bißchen streitlustig.

Standard: Rassenmerkmale
Kopf:

Ziemlich groß, länglich, glatt, mit einer hohen und breiten Stirn.
Profillinie – von der Stirn – senkt sich sanft nach unten bis zum
Hals. (Ungefähre Maße: Länge – vom Schnabel bis zum Hals –
60–63 mm, Breite oberhalb der Augen – 27–28 mm).

Augen:

Iris orangerot oder orange (abhängig von der Gefiederfärbung).

Augenrand:

Schmal, einzeln, kaum sichtbar, saphirblau.

Schnabel:

Von mittlerer Länge und Breite, dunkel oder hell – abhängig von
der Gefiederfärbung. Warzen klein.

Hals:

Kurz, voll, breit an der Basis; Kehle gut ausgerundet (schwer
sichtbarer mit Luft gefüllter Kropf ist kein Fehler).

Brust:

Möglichst breit, voll, ausgerundet und perfekt bemuskelt; Bauch
voll, mit erheblichem Umfang (ungefähre Maße: Umfang der Brust
300–330 mm; bei diesem Brustumfang sollte die Länge der Taube
– von der Ende des Schnabels bis zum Schwanz – 380 mm
betragen).

Rücken:

Kurz, abgerundet, breit in den Schultern, wird ein bisschen
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schmäler in Richtung Schwanz.
Flügel:

Relativ kurz, breit und am Oberkörper stark anliegend; Schulter
mit Brustfedern bedeckt; Schwungfedern stark, dicht, liegen auf
dem Schwanz und sind sich mit den Spitzen nah und reichen fast
bis zum Ende des Schwanzes.

Schwanz:

Gemäßigt kurz und dicht, fast waagerecht getragen.

Beine:

Kurz, stark, ziemlich weit voneinander entfernt, Schenkel in
Bauchfedern versteckt; Füße unbefiedert, karminrot; Zehen mittellang, weit voneinander entfernt; Krallen hell oder dunkel (abhängig
von der Gefiederfärbung).

Gefieder:

Üppig und dicht.

Farbenschläge:
Blau, schwarz, rot und gelb.

Farbe und Zeichnung:
Luchstauben können einfarbig, geschuppt oder getupft auf den Flügeln sein. Sowohl
einfarbige, als auch Schildtauben können weiß sein oder dunkle Schwungfedern haben. Bei allen farbigen Sorten gibt es zwei weiße, eindeutig gekennzeichnete Streifen.
Bei blauen sollte die Farbe den hellsten, klarsten und einheitlichsten Farbton haben.
Nur auf dem Hals und teilweise auf der Brust haben die Federn einen dunkleren Farbton und einen grünlichen metallischen Glanz. Am Ende des Schwanzes gibt es einen
dunklen Streifen. Reinweiße, gleiche und volle Streifen, die durch die gesamte Breite
der Flügel laufen, sollten von der Außenseite so schwarz wie möglich am Rande sein.
Bei Weißschwingigen sollte es 7 bis 8 weiße Schwungfedern in jedem Flügel geben.
Die schuppige oder getupfte Zeichnung bei Schildtauben sollte einen sauberen Hintergrund haben und gleichmäßig über den gesamten Flügel verteilt sein. Das korrekte
Aussehen dieser Zeichnung hängt von der Identität des Aussehens jedes Feders auf
dem Flügel ab. Bei schwarzen, roten und gelben Sorten sollte die Farbe eindeutig sein
und einen einheitlichen Farbton haben. Bei schwarzen gilt eine intensive Schwärze,
und die Federn auf den Hals weisen einen grünen Schimmer auf.

Grobe Fehler:
Kleiner Kopf mit niedriger und schmaler Stirn. Perlfarbiges oder braunes Auge. Schlanker Hals. Ein übermäßig mit Luft gefüllter Kropf. Schmale, schwach bemuskelte Brust
und Bauch. Locker getragene Flügel bei Oberkörper. Langer Schwanz. Zu hohe Beine.
Füße und Zehen mit Federn bedeckt. Lange, schlanke Figur, zu schwache Kondition
und wenig kompakter Körper. Gewicht unter 500 g. Schwache Kondition und Gesundheit, und alle Anzeichen von Degeneration.
Sehr dunkle, blauschwarze Farbe bei der blauen Sorte, und schmutzig grauer Farbton
von blau auf den Flügeln. Aschschwarze Farbe bei der schwarzen Sorte. Aschrot oder
bläulichgelb bei der roten und gelben Sorte. Das Verschwinden der weißen Streifen auf
den Flügeln. Sehr unregelmäßige und nicht voll ausgebildete Zeichnung auf dem Flü26
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gel. Rost auf den weißen Streifen oder auf hellen Hintergrund der Flügel. Weniger als
sechs weiße Schwungfedern im Flügel. Größere Anzahl von weißen Federn um den
Anus, die einen weißen Fleck mit einem Durchmesser größer als 1 cm bilden.

Bewertung:
Gesamteindruck – Körper und Haltung – Hals und Brust – Kopf – Schnabel und Augen
– Farbe und Zeichnung.
Gruppe I – Formentauben. Ringgröße: 9

Rysie dawnego typu (ryś staropolski, ryś małopolski)

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Zdzisław Jakubanis

RóŜnice:
Staropolski ryś jest nieco dłuŜszy od rysia (EE 24), za to ten ostatni ma głęboko
osadzoną pierś i brzuch. Głowa u rysia staropolskiego jest w tylnej części nieco
spłaszczona, zaś u rysia (EE 24) bardziej kulista. U rysia staropolskiego nieco
widoczne są uda, u rysia (EE 24) uda są niewidoczne. Rysie (EE 24) mają nieco
podniesiony ogon, zaś staropolskie rysie noszą ogon poziomo. RóŜnica takŜe
jest w zachowaniu. Rysie dawne typu nie zatraciły zdolności lotnych, rysie (EE
24) są ocięŜałe i są prawie „nielotami”.
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