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Słowo wstępne
Motto:
„Jesień wino i owoc rozmaity dawa,
potem do gotowego gnuśna zima wstawa”
Jan Kochanowski

Nadeszła jesień. Drzewa i krzewy obsypały się kolorowymi liśćmi, które powoli
i cicho opadają na ziemię. Trawniki pokrywają się wielobarwnym dywanem zeschniętych liści. Za niedługo rozwieje je wiatr.
Ucichł świergotliwy śpiew ptaków, a nad polami rozlegnie się
głośne krakanie wron, które przylecą ze wschodu, zwiastując nadchodzącą zimę.
Jesień jest dla hodowców gołębi, kur i królików okresem porządkowania gołębników, kurników i stajenek. NaleŜy wyczyścić
pomieszczenia, pomalować boksy i klatki, bo zima minie i rozpocznie się kolejny sezon rozpłodowy.
Wielu hodowców przegląda swoje stado hodowlane, usuwa zwierzęta nie nadające się do dalszej
hodowli, pozostałe zaś przygotowuje do wystaw.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Do klatek wystawowych powinny trafić jedynie zwierzęta
zdrowe, o właściwym geno- i fenotypie, dobrze przygotowane do
wystawy, przede wszystkim zaszczepione. Szczepienie gwarantuje nam zdrowe przezimowanie,
pewne wejście w nowy sezon
hodowlany, a takŜe bezpieczne
uczestniczenie w wystawach naszych zwierząt.

Wszystkim hodowcom Ŝyczymy sukcesów na wystawach,
zadowolenia z osiągnięć
i dobrego, nowego sezonu hodowlanego.
Redakcja
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Gołębie… gołębie… gołębie…
Karno
Grupa I – uformowane
EE 7
Carneau,
Carneau,
Carneau

Obrazek z wzorca niemieckiego i polskiego

Pochodzenie
Francja jest ojczyzną kilku ras gołębi, naleŜących do I grupy (Uformowane), hodowanych głownie na mięso. Jednak ostatnio, niektóre z tych ras pokazywane są
licznie na wystawach. Hodowcy dąŜą do poprawienia rysunku i szlachetności budowy tych ras gołębi. Gołębie duŜe zawsze cieszą się zainteresowaniem u zwiedzających.
Do ras duŜych, pochodzących w Francji, a dość często hodowanych w Polsce
naleŜą: koszua (EE 8. Cauchois, Cauchois, Cauchois) i olbrzymy rzymskie (EE 1.
Römer, Romain, Runt), które wbrew nazwie nie pochodzą z Rzymu, ale z okolic
ParyŜa. Przodkami ich są jednak gołębie, które w czasach świetności Imperium
Rzymskiego zostały przywiezione do Galii (obecna Francja) z Półwyspu Apenińskiego. Mniej popularne są karno, niebieskie gaskońskie (EE 14. Gascogne-Taube,
Bleu de Gascogne, Gascogne Pigeon) oraz gołębie zwane u nas giers (EE 9. Giertaube, Gier, Gier).
Karno pochodzą z północno-wschodniej Francji. Dawniej hodowane były wyłącznie mięso, dzięki czemu zawdzięczają swoją nazwę. Nazwa rasy pochodzi bowiem od łacińskiego rzeczownika cara, carnis, który znaczy ‘mięso’, ‘ciało’.
W 1910 roku wywieziono duŜą ilość karno do Ameryki (USA), gdzie w krótkim
okresie czasu powstały liczne fermy hodowlane tych gołębi. Obecnie istnieje europejski i amerykański typ rasy. Te dwa typy róŜni od siebie głównie budową głowy.
Typ europejski posiada bardziej szlachetną budowę.

Ogólna charakterystyka
Karno jest gołębiem o mocnej budowie, o szerokich piersiach i plecach, o prawie
poziomej postawie. Dorosłe gołębie waŜą około 600 gramów.
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Oko czerwonego karno

Czerwony karno
www.agraria.org.

Biały karno

śółty karno z róŜą
www.agraria.org.

Opis budowy
Karno typu europejskiego ma głowę średniej wielkości i dobrze zaokrągloną.
Począwszy od wysoko podniesionego czoła, tworzącego z dziobem prawie kąt
prosty, linia głowy aŜ po potylicę – patrząc boku – powinna być bez jakichkolwiek
wyraźnych załamań. Oczy u karno są koloru zdecydowanie pomarańczowego,
zbliŜonego do koloru płomieni ognia, z tym, Ŝe wokół źrenicy powinien występować
wyraźnie jaśniejszy, Ŝółty pierścień. Brak tego pierścienia jest duŜą wadą. Wokół
trójkolorowych oczu występują wąskie, dobrze i regularnie zaokrąglone brwi koloru
jasnego (cielistego). Podobnego koloru jest niezbyt długi i mocny dziób, na którym
woskówki są małe i dobrze przylegające do górnej części dzioba.
Tak zbudowana głowa spoczywa na średniej długości szyi. Nie moŜe być ona
zbyt mocna, jednak szeroka u podstawy, ale zwęŜająca się ku górze. Szyja u karno
typu amerykańskiego jest szeroka prawie na całej długości.
5
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Charakterystyczna u karno jest szeroka i dobrze umięśniona pierś. RównieŜ
szerokie, nieco opadające plecy tworzą z niezbyt długim i zwartym ogonem jedną,
prawie prostą linię. Ogon nie moŜe dotykać ziemi. Szerokie skrzydła dobrze przylegają do tułowia.
Mniej niŜ średniej długości nogi muszą być szeroko rozstawione, a skoki nie
mogą być upierzone. Pazurki powinny być koloru cielistego.
Całe upierzenie powinno być gęste, jednak trochę luźne.
Wadami w budowie są: za długi, lub zbyt słaby i mały korpus, wąska pierś,
wysoka postawa, zdecydowanie masywnie zbudowana głowa, płaskie czoło, szerokie brwi i słabo upierzone plecy.

Kolory i rysunek
Karno występują w kolorze białym, czerwonym i Ŝółtym. Gołębie czerwone
i Ŝółte mogą mieć na obu skrzydłach tzw. róŜe, składającą się z od 12 do 16 białych
piór, moŜliwie nie stykających się z sobą.
Wadami w kolorze i rysunku są: nieczyste kolory, głównie z odcieniem niebieskim, wadliwie uformowane róŜe oraz brak Ŝółtego pierścienia wokół źrenic.

Uwagi dotyczące hodowli
Karno posiadają dobrą zdolność lotną. Hodowla gołębi rasy karno jest łatwa.
Karno są gołębia plennymi i dobrze odchowującymi swoje potomstwo.
Obrączka numer 9.

Manfred Uglorz

Garłacz śląski
Grupa IV – dęte
(EE 323)
N. Schlesischer Kröpfer
F. Boulant de Silésie
A. Silesian Cropper

Obrazek z wzorca niemieckiego i polskiego

Pochodzenie
Na Śląsku, głównie na Górnym Śląsku, najbardziej popularny jest górnośląski garłacz koroniasty. Bardzo rzadko hodowany jest garłacz śląski.
Śląski garłacz – jak nazwa wskazuje – pochodzi ze Śląska, gdzie był hodowany
od bardzo dawna przy stajniach i stodołach rolników. Znany był takŜe na północy
Moraw i w Czechach. Od 1913 roku, po spotkaniu hodowców garłaczy śląskich we
6
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Wrocławiu, rozpoczęła się jego racjonalna i ukierunkowana hodowla. Po II wojnie
światowej stopniowo zanikał i w niektórych rejonach Śląska obecnie w ogóle jest
nieznany. Dzięki szybkiemu rozprzestrzenieniu się po II wojnie światowej hodowli
śląskich garłaczy na teren Saksonii, Frankonii i Turyngii, uniknął on zagłady. Ostatnio pokazywany jest na niektórych wystawach w Polsce.
Centrum hodowli garłaczy śląskich obecnie znajduje się we Frankonii, w Niemczech, gdzie w Norymberdze na wystawach pokazywanych jest około 1000 garłaczy śląskich w róŜnych odmianach barwnych.
Przez cały XIX wiek garłacz śląski opisywany był zawsze jako mocny, dobrze
zbudowany gołąb na stosunkowo krótkich nogach. Garłacze śląskie na róŜnych
terenach pokrojowo róŜniły się od siebie.

Opis budowy
To gołąb o eleganckiej budowie, o podniesionej postawie o długiej szyi i szerokim, w kształcie gruszki wolu, którego koniec wyraźnie widoczny jest na linii rozpoczynającej pierś.
ChociaŜ pierś nie jest zbyt szeroka, to jednak dobrze zaokrąglona. Mostek jest
długi i sięgający aŜ do brzucha. W ramionach garłacz śląski takŜe nie jest zbyt szeroki, ale za to posiada długie plecy,
0
opadające pod kątem 45 w kierunku
dobrze zwartego ogona. PoniewaŜ posiada niezbyt wysokie nogi, dlatego
ogon sięga prawie aŜ do ziemi.
Głowa u śląskiego garłacza w odróŜnieniu od garłacza górnośląskiego
koroniastego jest gładka, bez koronki,
wyraźnie zaokrąglona, jednakŜe nieco
podłuŜna. Posiada czoło wypukłe i zaokrąglone. U wszystkich odmian, z wyjątkiem białych i białogłowych, oczy są
pomarańczowe lub Ŝółte. Gołębie posiadające białą głowę mają oczy ciemne. Oczy otacza cienka brew, której
kolor zaleŜy od barwy upierzenia.
Średniej długości dziób osadzony jest
w głowie pod kątem rozwartym. Jego
kolor takŜe zaleŜy od barwy upierzenia.
Fot. Zdzisław Jakubanis

Wady w budowie są: za mały lub
za długi korpus, za mało lub za mocno podniesiona postawa, upierzone nogi, wadliwie osadzone gardło

Kolory i rysunek
Jednobarwne występują w bardzo wielu odmianach barwnych. Znane są jednobarwne garłacze śląskie w kolorze czarnym, białym, czerwonym, Ŝółtym, niebieskim bez lub z czarnymi pasami, niebieskopłowe bez lub z ciemnymi pasami, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe, tzw młynarze bez lub z ciemnymi pasami, skowronkowate,
grochowe niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe oraz białe z czer7
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wonymi lub Ŝółtymi pasami. Szymle występują w kolorze niebieskim, czerwonym
i Ŝółtym.
Białogłowe – jak nazwa wskazuje – są całe kolorowe. Biała jest u nich tylko
głowa. Linia oddzielająca biel od kolorowej części głowy biegnie przez oczy. Białogłowe w kolorze czarnym, czerwonym i Ŝółtym mogą mieć białe pasy na skrzydłach.
Znana jest takŜe odmiana niebieska z czarnymi pasami, lecz takŜe niebieska
z białymi pasami i bez pasów.
Ponadto hodowane są niebieskie
grochowe, niebieskopłowe z lub
bez ciemnych pasów, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe oraz grochowe
niebieskopłowe, czerwonopłowe i
Ŝółtopłowe. Odmiana ta we wzorcu polskim traktowana jest jako
oddzielana rasa.
Szalaster posiada białe skrzydła, pozostałe części są kolorowe. JednakŜe tarcze skrzydeł nie
są całe białe. Pióra na ramionach
są kolorowe. Tworzy się więc u tej
odmiany pięknie, głęboko wykrojone serce. Występują w czterech kolorach: czarnym, niebieskim, czerwonym i Ŝółtym. (daw.
tzw. garłacz rybnicki).
O rysunku mnicha oraz gołębie z białymi lotkami pierwszego
rzędu występują w kolorach: czarnym, czerwonym, Ŝółtym, niebieFot. Z. Jakubanis
skim z lub bez czarnych pasów,
niebieskopłowe z lub bez ciemnych pasów, czerwonopłowym, Ŝółtopłowym, grochowe niebieskie, niebieskopłowe, czerwonopłowe i Ŝółtopłowe. Mnichy posiadają
białą głowę i białe lotki (niepełny rysunek mnisi). Białych lotek powinno być sześć.
Wadami w kolorze i rysunku są: matowy i nieczysty kolor. U jednobarwnych
białe plecy, krótkie i nieczyste pasy, słaba grochowatość na skrzydłach oraz pokazujący się trzeci pas. U szymli duŜą wadą są: nieregularna szymlowatość, nieregularny i słaby rysunek na szyi, u niebieskich szymli biały brzuch, plecy i klin, u czerwonych szymli niebieski brzuch i klin, u Ŝółtych szymli mocno nieczysty dziób.
U gołębi o rysunku zwanym szalaster wadami są: jasny dziób, białe pióra na
głowie, plecach brzuchu i w okolicach odbytu, za szerokie serce na ramionach oraz
kolorowe lotki II rzędu.
U gołębi z biała głową wadą są: jasna dolna część dzioba u niebieskich i czarnych, nieczysta górna część dzioba, nierówna dolna linia białej łyski, tzw. wąsy,
u gołębi z białymi pasami, pasy zbyt krótkie, z rdzawym nalote, oraz pokazujący się
trzeci pas.
U mnichów wadą są: nieczysty dziób oraz biel głowy sięgająca głęboko na szyję.
8
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Uwagi dotyczące hodowli
ChociaŜ jest to garłacz śląski, to jednak rzadko spotyka się go w hodowlach na
Śląsku. Zasługuje jednak na większą uwagę.
Garłacze śląskie mają te same wymagania hodowlane, co garłacze górnośląskie
koroniaste, a więc potrzebują dość przestronnego gołębnika i stosunkowo wysokich
boksów do gniazdowania.
Obecnie garłacz śląski, hodowany głównie w wolierach, utracił dawne cechy
lotne.

Fot. Manfred Uglorz

Obrączka numer 8.
Manfred Uglorz
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Węgierski lotny oszroniony (deresz)

Grupa IX – Lotne.
EE 966.
N: Ungarischer Dunkelgestorchter Hochflieger,
F: Haut-volant Hongrois cigogne foncé,
A: Hungarian darkstorked Highflyer,
W: Magasröptő magyar deres
www.magyarvagyok.com/kultura

Pochodzenie

Węgierski lotny oszroniony, zwany takŜe dereszem, pochodzi – jak nazwa wskazuje – z Węgier. Wyhodowany został w Budapeszcie i w okolicy. Jest to stosunkowo
młoda rasa, ale szybko stała się popularną. Hodowana jest w licznych krajach,
w tym takŜe w Polsce. Ceniona jest głównie ze względu na ubarwienie ciemno
szymlowate i dobrą sprawność lotną.
Deresz jest gołębiem o średniej
wysokości, harmonijnej budowie
ciała i Ŝywym temperamencie.
Długość tułowia od wola do
krańca sterówek wynosi 23-26 cm,
wysokość zaś 23-25 cm.

Opis budowy
Węgierski lotny oszroniony ma
głowę gładką, bez jakichkolwiek
ozdób z piór. Powinna być krótka,
proporcjonalna, o lekko spłaszczonym ciemieniu. Linia czoła łagodnym łukiem powinna opadać w
kierunku dzioba. Tylna część głowy
musi być lekko zaokrąglona. Biała tęczówka wyraźnie kontrastuje z ciemną głową.
Delikatne czerwone Ŝyłki na tęczówce są dozwolone. Oczy obramowane jest wąskimi, ciemnoszarymi brwiami.
Niezbyt długi dziób, o długości od 14 do 16 mm, powinien być średniej grubości
Grzbiet dzioba łączyć się musi z linią czoła bez zagłębień. Woskówki deresza są
małe, delikatne i przypudrowane.
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Szyja, pierś i plecy harmonijnie łączą się z sobą. Pierś powinna być szeroka,
wystająca i dobrze umięśniona. Szyja u węgierskiego lotnego oszronionego zwęŜa się w kierunku głowy i tworzy z nią pod dziobem dobrze
wykrojone podgardle. Plecy myszą być w ramionach szerokie, zwęŜające się delikatnie w kierunku ogona. Wymagane są skrzydła dobrze
rozwinięte, przylegające do ciała, a lotki spoczywające na sterówkach, Nie mogą one sięgają
końca dobrze zwartego ogona, o 12 sterówkach.
Nogi muszą być proporcjonalne do długości
szyi i są koloru czerwonego. Pazurki muszą być
czarne.
Całe upierzenie u deresza jest zwarte, przylegające do ciała.
DuŜymi błędami w budowie są: spłaszczona
sylwetka, okrągła głowa, zapadnięte ciemię, wysokie czoło, skierowany ku dołowi lub haczykowaty dziób, upierzone skoki, krzyŜujące się końce skrzydeł.

Kolor i rysunek:

Fot. Zdzisław Jakubanis

Deresz występuje jedynie w kolorze niebiesko-szarym. Jest ciemnym szymlem. Głowa
i szyja są zdecydowanie ciemne, prawie czarne.
Tarcze skrzydeł są jasnoszare, lub średnio szare,
równomiernie oszronione. Szczególnie cenione
są gołębie, których końce piór na tarczach skrzydeł są ciemniejsze. Kolor tarczy skrzydeł łagodnie przechodzi w biało-szare podbrzusze. Lotki,
pasy na skrzydłach i ogonie powinny być czarne.
Na ramionach widoczna jest jasna róŜa (rozeta).
Na głowie i na szyi pióra są ciemnoniebieskie,
o metalicznym połysku. Występujące kontrasty
w ubarwieniu ciemno-szarym, czynią z deresza
gołębia atrakcyjnego.

Na marginesie warto zaznaczyć, Ŝe zdjęcie
węgierskiego lotnego oszronionego, znajdujące się w polskim wzorcu, nie przedstawia deresza, tylko innego gołębia węgierskiej rasy
Błędy w kolorze i rysunku
Trzeci pas na tarczach skrzydeł, jasny koniec ogona, szare pióra na udach,
mocno przekrwione oczy są zaliczane do małych błędów. Do duŜych błędów zalicza
się: jasną brew lub w kolorze cielistym, Ŝółtą tęczówka, białe pazurki, jasnoszarą
głowa, nakrapianą szyję, białe pióra na czole, ciemnoszary brzuch, jednobarwny
biały grzbiet i nasada ogona.
11
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Uwagi dotyczące hodowli
Deresze są łatwe w hodowli. Są ruchliwe i dobrze odchowują swoje młode. Lot
dereszy trwa około 3 godzin, w tym około 30 minut w zakryciu.
Obrączka numer 7.
Manfred Uglorz
***
Od 1 października obowiązuje nowa lista ras uznanych w EE
***

Uwagi dotyczące
przygotowania gołębi na wystawę
KaŜdy

hodowca powinien wiedzieć, na co naleŜy zwrócić uwagę przy wyborze
gołębi na wystawę i czym kieruje się przy ocenie gołębi sędzia. Od czego rozpoczyna ocenę i na co zwraca głównie uwagę. Wzorce nakazują rozpocząć od oceny
ogólnego wyglądu, na który składają się róŜne cechy konkretnej rasy gołębia, ale
teŜ przygotowanie gołębia do wystawy. Kiedy zbliŜamy się do klatek wystawowych,
zauwaŜamy, Ŝe jedne gołębie zachowują się spokojnie, inne są nerwowe i starają
się z nich wydostać. Jedne spokojne i dumnie patrzą na obserwujących ich hodowców i zwiedzających wystawę, inne nieustannie się poruszają, jeszcze inne siedzą
skulone. Zazwyczaj garłacze są spokojne, ruchliwe są gołębie lotne, niektóre bagdety i gołębie z grupy V. Jeśli jednak gołębie wyraźnie się boją, są zestresowane, to
przyczyną tego jest niewłaściwe przygotowanie ich do wystawy.
Na kilka tygodni przed wystawą, wytypowane gołębie na wystawę naleŜy
umieszczać w klatkach, takich lub zbliŜonych do tych, które uŜywa się na wystawach, aby ptaki mogły się przyzwyczaić do klatek. NaleŜy równieŜ pamiętać, Ŝe
gołębie muszą być zaszczepione i posiadać właściwe, związkowe obrączki. W drugiej kolejności naleŜy ocenić gołębie pod kątem cech rasowości, barwy i rysunku
upierzenia typowego dla danej rasy.
Głowa
Nie wszystkie gołębie mają jednakową budowę głowy. TakŜe róŜnią się budową
dzioba, woskówek, kolorem oka i brwi. We wzorcach występuje szereg terminów,
które opisują głowę gołębia. Znalazły się one w niniejszej ksiąŜce.
Wzorzec danej rasy dokładnie opisuje kształt głowy, kolor oczu, brwi oraz kształt
i kolor dzioba. Wszelkie odstępstwa od wzorca są wadą. Dziób z czołem moŜe tworzyć linię prostą, lub być osadzony w głowie pod kątem. Oko „złamane”, „cięte”,
„rozlane”, a więc np. częściowo ciemna i częściowo czerwona tęczówka jest wadą.
Wadą jest takŜe nie domykający lub krzyŜujący się dziób, niewłaściwy kolor
i ukształtowanie brwi. Pomocna dla hodowcy w ocenie tych elementów moŜe być
niniejsza ksiąŜka.
Szyja, pierś, ramiona, ogon i skrzydła
Mocno zróŜnicowana jest budowa szyi u rasowych gołębi domowych. Często
obok głowy budowa szyi jest zaliczana do charakterystycznych cech danej rasy.
Jedne gołębie mają szyję krótką, inne długą, lub średniej długości. U jednych moŜe
12
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być szyja przysadzista, u innych cienka, jeszcze u innych pozbawiona piór, lub bogata w pióra o charakterystycznej dla danej rasy strukturze.
Szyja długa, krótka, szeroka lub cienka w duŜej mierze decyduje o sylwetce
gołębia. Gołębie o długiej i cienkiej szyi zazwyczaj mają delikatny, wysmukły korpus, zaś o krótkiej i mocnej szyi, są najczęściej przysadziste, mają szeroką pierś
i stoją na stosunkowo niskich i szeroko rozstawionych nogach. Bagdety mają na
szyi tzw. węzeł bagdetowy. Jego występowanie u gołębi, które nie są typowymi
bagdetami jest błędem (np. u hiszpana).
Skrzydła mogą być długie lub krótkie, noszone na ogonie lub pod ogonem.
O układzie skrzydeł decyduje wzorzec danej rasy.
Ogon rozwidlony jest duŜym błędem. Wzorzec jednak wymaga, aby występował
on u niemieckiego turkota z rozwidlonym ogonem. Błędem są skrzydła krzyŜujące
się, na ogonie i sięgające poza koniec ogona (inaczej jest u garłacza staroniemieckiego), a takŜe w wypadku większości ras, dotykające ziemi. Kształt i ustawienie
ogona opisany jest we wzorcu. Wzorzec moŜe dopuszczać lekko krzyŜujące się
skrzydła.
Struktura upierzenia
Ciało ptaków pokryte jest piórami, które spełniają w Ŝyciu ptaka waŜną rolę, nie
wiele mniejszą, niŜ wewnętrzne narządy. Pióra chronią go przed utratą ciepła i pozwalają się unosić mu w powietrzu. Są teŜ źródłem pewnych wraŜeń estetycznych.
Strukturę upierzenia, a takŜe jakość całego upierzenia określa wzorzec. U gołębi
strukturalnych przy ocenie decydującą rolę odgrywa – obok ogólnego wyglądu –
struktura upierzenia. Wszelkie odstępstwa od wzorca są duŜą wadą.
Pióra gołębia mogą być miękkie, spręŜyste, przylegające do tułowia, szerokie,
długie, wąskie itp. Ocena jakości i struktury upierzenia moŜe zostać dokonana
przez zmysł wzroku, ale teŜ i przez dotyk. Jednak ciągłe chwytanie gołębi nie jest
wskazane. MoŜe przy tej czynności nastąpić uszkodzenie i zniszczenie struktury
upierzenia. Do minimum naleŜy ograniczyć chwytanie np. lazurków i damasceńskich, loczków i gołębi chińskich. U pierwszych przez chwytanie pozbawia się ich
niezbędnego pudru, u drugich moŜe dość do zniszczenia charakterystycznej struktury upierzenia.
Na głowie gołębia mogą występować ozdoby z piór w postaci koronki, czubka,
lub goździka. Koronka moŜe być z rozetami, lub bez rozet. Wszystkie mewki (grupa
VIII) obowiązkowo muszą mieć na szyi Ŝabot. Zdecydowanie zróŜnicowaną strukturę upierzenia mają gołębie naleŜące do grupy VII – strukturalne.
Struktura piór na głowie i szyi moŜe być podobna do peruki. U murzyna szmalkaldzkiego u góry występuje tzw. kapelusz, z przodu kolia, z tyłu i dołu grzywa.
Podobny lecz bardziej rozbudowany układ jest u perukarza.
Nieco inna jest struktura upierzenia u gołębia chińskiego. Na strukturę upierzenia chińskiego gołębia składa się kołnierz, górna poduszka, dolna poduszka i bufiaste spodenki. Pomiędzy górną a dolną poduszką występuje poziomy przedziałek.
Obowiązujący wzorzec wymaga występowanie wszystkich elementów upierzenia.
Charakterystyczna jest struktura upierzenia na skrzydłach loczka. KaŜde pióro
na tarczach powinno tworzyć szeroki, zakręcony i zamknięty lok. Loki na pasach
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podnoszą wartość struktury lokowatości. Słabsze loki od strony szyi są dopuszczalne.
Nogi u gołębia mogą być pozbawione upierzenia (tak jest u większości gołębi),
ale mogą teŜ być pokryte piórami. Jeśli jedynie skoki pokryte są niewielkimi, delikatnymi piórkami, to mówimy, Ŝe gołąb ma spodenki, jeśli dodatkowo ma pokryte
podobnymi piórkami takŜe palce, wówczas mówimy, Ŝe ma pończoszki. Ale nogi
gołębia mogą być obrośnięte długimi spręŜystymi pióra, wtedy określamy je jako
łapcie. Długie pióra na udach nazywane bywają piórami sępimi.
ZróŜnicowana jest takŜe u wielu gołębi struktura piór w ogonie. U pawika angielskiego głowa spoczywa na tzw. poduszce. Ogon u niego jest w kształcie wachlarza,
trochę wklęsły, kolisty, po obu stronach lekko dotykający podłoŜa.
Nieco inaczej ukształtowany jest ogon pawika indyjskiego. Ogon u niego trzymany jest nie tak wysoko jak u pawika angielskiego. Górne sterówki wystają tylko
około 4 centymetry powyŜej głowy. Ogon ma nieco lejkowatym kształt. Patrząc z
tyłu, zarys ogona nie moŜe być mniejszy niŜ trzy czwarte koła.
Rysunek
Dzięki pracy hodowlanej wielu pokoleń hodowców gołębi doszło do przekształcenia nie tylko budowy gołębia skalnego, ale takŜe jego ubarwienia i rysunku. W rysunku i ubarwieniu występują róŜne warianty. We wzorcach rasowych gołębi oraz
w niniejszej ksiąŜce funkcjonują róŜne terminy dotyczące rysunku, takie jak:
 bródka – białe lub kolorowe piórka na podgardlu;
 czółko – kolorowe pióra na czole w kształcie kreski, lancetu lub gruszki;
 krymka – kolorowa górna część głowy, a linia podziału biegnie od nasady dzioba
przez oko aŜ do koronki lub tyłu głowy;
 łyska – biała górna część głowy, a linia podziału biegnie od nasady dzioba przez
oko aŜ do koronki lub tyłu głowy;
 księŜyc na piersi – brzegi księŜyca u góry i na dole wyraźnie odcinające się od tła,
bez braków, po bokach moŜliwie ostro zakończone, nie sięgające tylnej części
szyi;
 tarcze na skrzydłach – kolorowe pióra na skrzydłach, lotki białe;
 róŜa – białe pióra na ramionach;
 grochowatość – ciemniejsze plamki na tarczach skrzydeł;
 pasy na skrzydłach – pasy mogą być kolorowe lub białe;
 rysunek tygrysi – na kolorowym tle pojedyncze białe pióra, lotki i ogon kolorowy,
bez białych piór;
 rysunek zięby – białe lub kolorowe plamki na końcach lotek;
 rysunek gołębia pstrokatego – na białym tle pojedyncze kolorowe pióra;
 rysunek gąski – biała jest głowa z niewielkim śliniaczkiem, brzuch i skrzydła, pozostałe upierzenie jest kolorowe, kolor na plecach głęboko sięga na skrzydła, tworząc tzw. serce. (Rysunek gąski moŜe być uzupełniony o czółko, jak u rakownickiego wywrotka, lub kolorowe policzki, jak np. u bagdety norymberskiej);
 rysunek sroczy – białe są skrzydła i brzuch, pozostałe upierzenie jest kolorowe,
a kolor na plecach głęboko sięga na skrzydła, tworząc tzw. serce;
 rysunek mnicha – mnichy mają białą głowę, białe pasy na skrzydłach, ogon i łapcie, pozostałe upierzenie jest kolorowe;
14
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rysunek czajki – podstawowy kolor biały, kolorowe są skrzydła i czółko;
rysunek jaskółki – podstawowy kolor biały, kolorowe są skrzydła i krymka;
rysunek krymki – podstawowy kolor biały, kolorowa są krymka i ogon;
rysunek białogona – upierzenie kolorowe, białe jest czółko i ogon. (Nie zawsze
musi występować białe czółko);
 rysunek kanika – kanik ma kolorowe tarcze skrzydeł, ogon i głowę, zaś białe są:
czółko, lotki, szyja, pierś, i brzuh. (Kanik moŜe mieć takŜe biały ogon);
 rysunek strassera – białe są tylna część szyi, pierś oraz brzuch;
 rysunek kuraka srokatego – na białym tle upierzenia kolorowe są policzki, skronie, podgardle, bardzo długi i szeroki śliniak, takŜe ogon i tarcze skrzydeł, białe są
takŜe skrajne lotki w liczbie od 6 do 11, na głowie i na szyi wyraźnie widoczny jest
biały pas, biegnący od woskówek, przez całą głowę i tylną część szyi aŜ do ramion.
 rysunek lahore – kolorowa jest górna część głowy, potylica, tylna część szyi oraz
tarcze skrzydeł, pozostałe upierzenie jest białe;
 rysunek skowronka – rysunek skowronka jest zróŜnicowany, charakterystyczne
u skowronka są plamki na skrzydłach w kształcie trójkątów. (Mogą być jednak
skowronki bez plamek);
 rysunek złotawca – złotawiec ma miedziane, połyskujące skrzydła, pozostałe
upierzenie jest intensywnie czarne;
 rysunek gila – gile mogą być miedziane i złote, a miedziane lub złote są: głowa,
szyja, piersi i brzuch, zaś skrzydła, ogon, plecy mogą być czarne, niebieskie lub
białe;
 rysunek bociana – podstawowy kolor jest biały, kolorowe jest czółko i dolna krawędź skrzydeł;
 rysunek murzyna – podstawowy kolor jest biały, kolorowa jest głowa i szyja z niewielkim śliniaczkiem, ogon z piórami pokrywowymi i klinem;
 rysunek zakonniczki – podstawowy kolor jest biały, kolorowa jest głowa i szyja
z niewielkim śliniaczkiem, ogon z piórami pokrywowymi i klinem oraz lotki;
 rysunek izabeli – kolor upierzenia ŜółtoróŜowy, na skrzydłach białe pasy;
 rysunek gołębia wielobarwnego – podstawowy kolor migdałowy, na tle którego
występują cętki (przynajmniej trzy kolory);
 rysunek gołębia cętkowanego – podstawowy kolor jest biały, na białych piórach
występują kolorowe cętki lub maleńkie plamki.
Na terenie Polski uŜywane są czasem lokalne nazwy na rysunek, kolor i budowę
korpusu. MoŜna je uŜywać, pod warunkiem, Ŝe hodowcy będą świadomi tego, Ŝe
lokalna nazwa nie jest obowiązująca. Wzorzec moŜe zawierać inne terminy, a lokalna nazwa nie wejdzie w przyszłości do wzorca. Oznaczałoby to utrwalanie istniejącego bałaganu terminologicznego, z którym gdzie indziej dawno się juŜ uporano.
Wskazane jest uŜywanie terminów znajdujących w aktualnych wzorcach gołębi.
Spotyka się sytuację, Ŝe hodowcy nie potrafią się pomiędzy sobą porozumieć, bowiem uŜywają róŜnych terminów np. na ten sam rysunek. Mówi się czasem o szpakach z białymi głowami, ale właściwie nie wiadomo o jakie szpaki chodzi, czy chodzi o szpaki łyski, czy teŜ o szpaki mnichy. Czasem czerwonopłowe gołębie nazywa
się izabelami. Tymczasem we wzorcach niemieckich, polskich, a takŜe innych, iza-
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bele mają upierzenie jasno Ŝółto-róŜowe i obowiązkowo muszą mieć białe pasy na
tarczach skrzydeł.
Zniknąć powinny wyraŜenia w Ŝargonie, uŜywanym przez hodowców: gołąb jest
na związkowych obrączkach, lub gołąb jest na białych pasach. Powinno się mówić:
gołąb ma białe pasy oraz gołąb ma na nodze związkową obrączkę.
W artykułach na temat gołębi powinno się zaprzestać pisania nazw ras gołębi
duŜymi literami. Tego wymaga np. język niemiecki, ale w języku polskim taka praktyka jest błędem. Podobnie powinno być na kartach ocen i w katalogach.
Z ksiąŜki: Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, T. I, Jasienica 2014

Drób… drób… drób…
Sundhaimska
Pochodzenie:
Wyhodowana została w latach 80-tych XIX wieku w Niemczech, w Sundheim
i w okolicy (Kehl, Kook i inne) w Badenii. Była odpowiedzią na zapotrzebowanie
hotelarzy, którzy poszukiwali duŜo
dobrego mięsa drobiowego. Materiałem wyjściowym były miejscowe
kury wiejskie, które krzyŜowano z dorkingami i brahmami, odmiany gronostajowej. Nieco później posłuŜono się takŜe fawerolami i houdunami. W konsekwencji otrzymano
rasę, która zadowalała kucharzy
w licznie występujących w okolicach hoteli.
Na początku XX wieku, najpierw powstało zrzeszenie hodowców nowej rasy,
która takŜe była pokazywana coraz częściej na wystawach drobiu.
Obecnie jest to średniej wagi, nie za wysoka kura z delikatnym kośćcem, o wypełnionym korpusie i niezbyt upierzonymi nogami.

Cechy uŜytkowości
Sundhaimskie są szybko dojrzewającą ogólnouŜytkową rasą, łatwo tucząca się,
dostarczająca jaj i dobrego, delikatnego mięsa. Charakteryzuje ją bardzo wysoka
nieśność. Kura składa rocznie około 200 do 220 jaj, o wadze około 55 gramów.
Jednak nie zawsze tak było. Początkowo, jeszcze po II wojnie światowej, kury
sundhaimskie znosiły zaledwie 120 jaj rocznie. Ostatnio poprawiono takŜe ich gronostajowy rysunek. Dawniej był on niepełny i ledwo zauwaŜalny.
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Opis budowy
Cechy rasowości koguta
Zarówno głowa koguta, jak i kury jest średniej wielkości, lecz szeroka, z pojedynczym, małym, liczącym od 4 do 5 ząbków grzebieniem. Blaszka u koguta biegnie wzdłuŜ karku, jednak do niego nie przylega. Policzki są czerwone porośnięte
małymi białymi piórkami. Dzwonki powinny być krótkie i dobrze zaokrąglone, zausznice zaś wydłuŜone, cienkie, przylegające do głowy, koloru czerwonego.
Oczy mogą być pomarańczowe lub czerwone. W głowie osadzony jest mocny
koloru jasnorogowego dziób.
Głowa osadzona jest na bardzo szerokiej u podstawy szyi,
o średnio bogatej grzywie. Powinna być średniej długości. Wymagana jest szeroka, dobrze
wypełniona pierś. RównieŜ grzbiet
powinien być szeroki, średniej
długości i płaski, szczególnie szeroki w ramionach. Masywnego
wyglądu dodaje kogutowi wypełniona pierś i szerokie plecy.
Cały tułów powinien być
średniej długości, pełny, głęboki,
dobrze zaokrąglony, w kierunku
ogona nieco zwęŜający się, o prawie poziomej linii grzbietu. RównieŜ powinien być pełny, szeroki,
mocno rozbudowany brzuch oraz
uda mniej niŜ średniej długości,
ale
wyraźnie zaznaczające się,
Fot. Artur Jakubanis
mocne i dobrze upierzone. Podobnie skoki powinny być mniej niŜ średniej długości, ale szeroko rozstawione.
Zewnętrzna strona skoków o kolorze cielistym, jest słabo upierzona.
Siodło jest tylko nieznacznie podniesione, z pełną, średniej długości poduszką.
Ogon o niezbyt długich sierpówkach, powinien być mniej niŜ średniej długości,
nieco podniesiony i nieco luźno noszony. Całe upierzenie, z szerokimi piórami, jest
pełne i mocno przylegają. Kogut nosi skrzydła wysoko, mocno przylegające do
tułowia. W łokciu powinny być nieco wypełnione,.
Cechy rasowości kury
U kury cechy rasowości podobne są do cech rasowości koguta, z wyjątkiem właściwych dla kury. Szerokie i pełne siodło i nieco bardziej unosi się w kierunku ogona aniŜeli u koguta.
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DuŜe błędy cech rasowości
Do błędów zalicza się: wąski korpus, wklęsłe plecy, płaska pierś, kanciaste ramiona, za wysoka, za niska lub za
wąska postawa, długa szyja, białawe
zausznice, długi ogon, zbyt ubogie
upierzenie nóg, łapcie na palcach
oraz sępie pióra.

Rodzaje kolorów
Sundhaimskie występują jedynie
w odmianie czarnej gronostajowej.

Uwagi dotyczące hodowli
Zarówno kury, jak i koguty mają
spokojne usposobienie. Bardzo słabo
fruwają i nie muszą znajdować się za
wysokim ogrodzeniem. DuŜe stadko
potrzebuje dość duŜego wybiegu.

Fot. Artur Jakubanis

Sundhaimskie chętnie Ŝerują na
zielonym wybiegu. Aby kurczęta szybko rosły i dojrzewały, potrzebują dobrej paszy.
Waga: kogut od 3000 do 3500 g, kura od 2000 do 2500 g
Nieśność roczna: 220
Masa jaja: 55 g
Barwa skorupy jaja: od jasnej do ciemnobrunatnej, takŜe o nakrapianej skorupce
Wielkość obrączek: kogut 22, kura 20.

Miniatura
Pochodzenie:
Miniaturowe sundhaimskie wyhodowane zostały w Niemczech w 1930 roku.
Waga: kogut – 1100 g, kura – 900 g
Nieśność roczna: 160
Masa jaja: 45 g
Barwa skorupy jaja: brązowawa, takŜe o nakrapianej skorupce
Wielkość obrączek: kogut 15, kura 14.
Manfred Uglorz
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Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Wilga (Oriolus oriolus)
Wśród naszych krajowych ptaków jest kilka gatunków wyjątkowo pięknie upierzonych. Jednym z nich jest wilga – jedyny krajowy przedstawiciel tropikalnej rodziny wilg oriolidae, który kolorytem upodabnia się do swoich barwnych, egzotycznych
kuzynów i zarazem spośród tej rodziny jest najbardziej na północ rozpowszechnionym gatunkiem. Ze znalezionych kopalnych szczątków wynika, Ŝe przebywała na
terenie Polski juŜ w przerwach pomiędzy ostatnimi zlodowaceniami (Bocheński et
al. 2012). To, Ŝe ten gatunek występuje w kraju juŜ od wieków i nie rozpowszechniał
się współcześnie razem z takimi kolonizatorami jak sierpówka czy kulczyk zdaje się
takŜe potwiedzać popularność wilgi wśród ludu, który od dawna znał ptaka i jego
fletowy śpiew. Dowodzi tego wielość nazw: wywiołga, wywielga, Ŝółtaczek, wilga
czarnoŜółta, boguwola, drozd złotnik, zofija. Nazwa wilgi „zofija” oprócz głosu,
kojarzona jest z datą imienin Zofii – przypadającą na 15 maja, kiedy to zwykle
przylatujace z zimowisk wilgi osiągają swoje miejsca lęgowe i są szczególnie
aktywne głosowo (Sokołowski 1958). W języku angielskim ten gatunek określany
jest jako golden oriole a w niemieckim jako Pirol. W naszym kraju występuje podgatunek O.o. oriolus.
Wilga – to gatunek wielkością i proporcjami ciała zbliŜony do naszego kosa,
z nieco krótszym ogonem, o bardziej zwartej budowie ciała i mocniejszym dziobie.
U samców rzuca się w oczy intensywny, Ŝółty kolor piór tułowia (pióra okrywowe),
kontrastujący ostro z czarnymi skrzydłami i ogonem. Występują niewielkie kontrastowe wstawki na zewnętrznych piórach ogona koloru Ŝółtego i podobnie niewielkie
Ŝółte sierpy u podstaw lotek dłoni, natomiast dominacja Ŝółtego koloru ciała przerwana jest wąską czarną przepaską sięgającą od dzioba do oka. Samica upierzona
jest bardziej skromnie – czarny kolor piór lotnych przechodzi w bardziej szary odcień. Wierzch ciała Ŝółtawozielony z Ŝółtą partią w okolicach kupra i Ŝółtymi końcami zewnętrznych sterówek. Spód ciała białawy z zielonkawoszarym kreskowaniem
i Ŝółtawymi bokami ciała i podogonia. Niektóre dorosłe samice mogą zatracić kreskowanie i mieć bardziej Ŝółty koloryt, czym przypominają dorosłego samca. U obu
płci czerwony dziób i niebieskawoszare nogi. Juvenalne (młode) ptaki mają zielonkawy wierzch ciała, spód białawy z zielonkawym nalotem i drobnym zielonkawoszarym kreskowaniem. Dziób blado czerwonawy, nogi szaroniebieskawe. Pomimo
intensywnych i rzucających się w oczy barw samców wilgi, są one trudne do zauwaŜenia, gdyŜ przebywają w koronach drzew, wśród gęstego listowia i niecodzienne są momenty, kiedy moŜna je wypatrzeć i podziwiać gołym okiem bądź przy
uŜyciu sprzętu optycznego.
Długość ciała ptaka około 25 cm, długość skrzydła u samca 147–-160, a u samicy 142–156 mm, rozpiętość skrzydeł 44-47 cm, ogon 9 cm, waga samca i samicy
56–79 g (Snow, Perrins 1998).
Śpiewem wilgi jest piękne, fletowe i znane wielu zawołanie „iglijo” w ludowym
przekazie określane jako „zofijo” – jak opowiadała mi babcia pochodząca z okolic
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Tarnowa. Jak pisze Sokołowski: „Ten wybitnie melodyjny i donośny głos moŜna
słownie najlepiej naśladować wymawiając wyrazy „iglio, wigilio”. Często taki śpiew
moŜemy usłyszeć juŜ w marcu czy później, ale musimy zachować czujność, gdyŜ
szpaki bardzo chętnie i umiejętnie naśladują śpiew wilgi, wplatając ich frazę do
swojej melodii. Ostatniej wiosny jakiś „wyjątkowo utalentowany” szpak umiejętnie
naśladował głosy kilkunastu innych gatunków ptaków, co niekiedy jest pułapką dla
mniej wprawnych ornitologów. Często wilga przerywa śpiew skrzekliwą frazą „wjeeet”.
Pokarm wilgi stanowią duŜe gąsienice i poczwarki oraz wiosną chrząszcze, natomiast jagody, czy małe owoce (czereśnie, wiśnie) latem, jesienią i zimą (Snow,
Perrins 1998).
W Polsce wilga zasiedla mozaikę krajobrazową z duŜą ilością skrajów lasu, korytarzy leśnych, drobnych zadrzewień oraz niewielkich gospodarstw wśród ekstensywnie uŜytkowanych obszarów rolniczych ze sporą domieszką łąk, pastwisk i ugorów. Unika natomiast intensywnie uŜytkowanych obszarów rolnych i zwartych kompleksów leśnych, ale na obszarach pozbawionych optymalnego siedliska gniazduje
w mniej preferowanych przez nią miejscach (Kuczyński, Chylarecki 2012). Szczególnie preferuje zadrzewienia, często nadrzeczne z pewną domieszką starych
drzew, szczególnie dębów, topól czy olch.
Wilga buduje charakterystyczne gniazdo, zawsze na drzewach liściastych
w rozwidleniu cienkiej gałęzi (o grubości ok. 2 cm) w oddaleniu od pnia, na wysokości od 4 do kilkunastu metrów. Ta unikalna w naszym kraju konstrukcja gniazda
oparta jest na suchych trawach i włóknach roślinnych (często lipy), które oplecione
wokół gałęzi tworzą górną krawędź gniazda, którego czara zwisa poniŜej. Takie
gniazdo muszą budować wspólnie oba ptaki z pary, pomagając sobie nawzajem
oplatać włókna wokół gałęzi (Sokołowski 1958). Konstrukcja uzupełniona jest strzępami wełny, włóknami roślinnymi z dodatkami kory, czy papierów i szmat, a wypełniona wyściółką z cienkich, suchych traw, a czasem piór. (Gotzman, Jabłoński
1972). Gniazdo nie jest osłonięte ani ukryte, ale trudno dostrzegalne w gęstwinie
liści i często moŜna je zauwaŜyć dopiero jesienią czy później, gdy drzewa zrzucą
liście. Średnica zewnętrzna około 11 cm a wewnętrzna 8 cm, a głębokość 5 cm.
Brzeg czary jest silnie zawinięty do wewnątrz (Gotzman, Jabłoński 1972).
Samica składa przeciętnie 3 – 5 jaj, najczęściej 4, które wysiadują oboje przez
13 – 15 dni, rozpoczynając od ostatniego. Jaja są białe z lekkim róŜowym odcieniem, z nielicznymi ciemnowiśniowymi, niekiedy czarnymi plamkami róŜnej wielkości. Są wydłuŜone, o wyraźnie zaostrzonym węŜszym biegunie. Pisklęta są okryte
Ŝółtawym puchem, wnętrze paszczy mają pomarańczowe. Przebywają w gnieździe
około 15 dni. Okres składania jaj przypada na koniec maja i początek czerwca,
a lęgi powtarzane po utracie pierwszych zdarzają się nie później niŜ w połowie
czerwca. Pisklęta przebywają w gnieździe około 15 dni (Gotzman, Jabłoński 1972),
a po wylocie trzymają się nadal rodziców, a stare ptaki bronią ich przed innymi ptakami i odpędzają znacznie silniejsze, lecz w locie mniej zwinne gatunki (Sokołowski
1958).
W Polsce areał lęgowy rozciąga się na niŜu, a w góry przenika wzdłuŜ dolin
rzecznych do wysokości około 500 m n.p.m. Śpiewające samce były odnotowywane
w polskich górach na wysokości do 900 m n.p.m. (Tomiałojć, Stawarczyk 2003) a w
Beskidzie Śląskim na wysokości 680 m n.p.m. W Polsce oprócz gór gatunek unika
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takŜe pobrzeŜa Bałtyku, a na Kaszubach prawie nie występuje pomimo sporej dostępności odpowiednich siedlisk. Przeciętne zagęszczenie krajobrazowe w przeli2
czeniu na obszar całego kraju wynosi 0,76 pary/km . Dla obrzeŜy Warszawy w nadrzecznych parkach leśnych ze starym drzewostanem podawano nawet zagęszcze2
nia 15,5 i 14,0 par/km (Luniak et al. 2001). Liczebność krajowej populacji szacuje
się na około 240 000 par lęgowych (Kuczyński, Chylarecki 2012) a ogólnoświatowej
na 2 - 4 milionów.

W Europie trend liczebności wilgi jest stabilny, aczkolwiek w ostatnich latach
wykazuje stałą tendencję wzrostową. Przewiduje się dalsze zwiększenie areału
występowania tego gatunku w kierunku północnym. W Polsce stwierdzono umiarkowany wzrost (zwłaszcza po roku 2006) przy stabilnym rozpowszechnieniu gatunku. Zagęszczenie populacji wilgi jest przede wszystkim limitowane czynnikami klimatycznymi. Gatunek ten występuje w klimacie kontynentalnym o wysokich średnich temperaturach rocznych, duŜych amplitudach dziennych temperatur, ciepłych
latach, niskich i silnie sezonowych opadach. W obrębie obszarów o odpowiednich
warunkach klimatycznych preferuje mozaikę krajobrazową z duŜym udziałem skrajów lasu, korytarzy leśnych, drobnych zadrzewień wśród ekstensywnie uŜytkowanych obszarów rolniczych ze sporą domieszką łąk, pastwisk i ugorów. Nie preferuje
zwartych kompleksów leśnych (Kuczyński, Chylarecki 2012). Areał lęgowy wilgi
rozciąga się na kontynent europejski z wyjątkiem Irlandii oraz Anglii i Półwyspu
Skandynawskiego, gdzie jest stwierdzana tylko w południowo-wschodnich skrawkach tych obszarów. Na południu rozciąga się na wąskie pasy wzdłuŜ wybrzeŜy
północno-zachodniej Afryki i dalej po Turcję, północny Iran i na wschód przez środkową Azję sięga szerokim pasem rzeki Jenisej, Mongolii i Tien Szan, opuszczając
się na wschodnim krańcu występowania szerokim pasem na południe do Jeziora
0
Bałchasz i Himalajów. Północny zasięg występowania nie wykracza poza 60 szerokości północnej (Huntley et al. 2007).
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Wilgi krajowe regularnie migrują i zimują w strefie subsaharyjskiej, sięgając nawet RPA. Lecą głównie nocą, a czasem w ciągu dnia – to zwykle wiosną. Przylatują
do naszego kraju juŜ dosyć późno – nasilenie przylotów przypada na pierwszą
i drugą dekadę maja, wtedy pojawia się wiele śpiewających samców. Ptaki takŜe
wcześnie zaczynają odlatywać na swoje zimowiska – czynią to głównie w sierpniu
i w pierwszej połowie września. Oba przeloty są rozproszone – ptaki nie lecą stadnie – co najwyŜej kilka osobników razem. Krańcowe daty stwierdzeń krajowych to
najwcześniejszy pojaw w 03.04.1998 i najpóźniejsze stwierdzenie w 20.10.1994
(Tomiałojć, Stawarczyk 2003). Na bazarach krajów północnej Afryki moŜna spotkać
kramy z odłowionymi w czasie przelotów ptakami (głównie w sieci), które oferowane
są jako specjały kulinarne. W ten sposób razem z wilgą ginie wiele ptaków, szczególnie rzadkich.
Według Sokołowskiego przepowiednie oparte na śpiewie wilgi, a zapowiadające
deszcz, moŜna tłumaczyć w taki sposób: „gdy wilga odzywa się w lipcu lub sierpniu
(w miesiącach letnich poza typowym okresem rozmnaŜania) moŜemy być pewni, Ŝe
nazajutrz lub najdalej na trzeci dzień będzie deszcz. Biologicznie moŜna to tłumaczyć tym, Ŝe w suchych okolicach Afryki rozpoczyna się okres rozwoju roślin i rozmnaŜania ptaków porą deszczową. Gdy zbierają się chmury lub zanosi na deszcz,
wówczas zaczynają śpiewać i wić gniazda. PoniewaŜ wilga jest ptakiem pochodzenia afrykańskiego, zwiększenie się wilgoci w powietrzu powoduje u niej atawistyczny nastrój, objawiający się śpiewem”.
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KĄCIK KYNOLOGICZNY
Whippet
Pochodzenie
Pochodzenie whippeta – jednej z odmian chartów – nie jest do końca wyjaśnione, aczkolwiek wiadomo, Ŝe rasa ta była znana juŜ przeszło 600 lat temu [4], choć
ostatecznie whippety jako rasa datowane są na XIX wiek, wywodząc się z północnej Anglii i południowej Szkocji [2]. Jest to jedna z ras chartów, zaliczana – podobnie jak inne charty – do ras myśliwskich. Ciekawostką jest, Ŝe – inaczej niŜ pozostałe rasy myśliwskie – charty, w tym whippety goniąc zwierzynę wykorzystują przede
wszystkim zmysł wzroku, a nie węch, zatem dopóki zwierzyna się nie poruszy, będzie bezpieczna. Jednak współcześnie whippety, tak jak ich więksi „kuzyni”, są wykorzystywane przede wszystkim do wyścigów, gdzie biegną po torze za mechanicznym zającem bądź królikiem. Niektórzy kynolodzy przypuszczają, Ŝe whippet
moŜe mieć jako rasa domieszkę teriera, bo jest bardzo Ŝywy i ma duŜy temperament [3].
Początkowo nazwa tej rasy brzmiała „whappet” lub „wappet” i była wzięta
z wczesnych zapisów, oznaczając małego, głośnego psa o nieznanym pochodzeniu
[2]. Nazwa „whippet” pojawiła się dopiero pod koniec XIX w. RównieŜ wtedy ustalono ostatecznie obecne cechy rasy [1].

Charakterystyka rasy
Whippet wygląda jak mniejszy brat greyhounda, a zatem jest psem smukłym,
o budowie mocnej, a zarazem
eleganckiej. Ma bogato rozwiniętą muskulaturę. Skóra
whippeta jest cienka i przez to
podatna na skaleczenia. Whippety są psami zrównowaŜonymi, bardzo posłusznymi.
Chętnie przebywają z dziećmi. Ze względu na to, Ŝe
whippet jest psem stosunkowo małym, nie potrzebuje
duŜo przestrzeni Ŝyciowej, natomiast ma wysokie wymagania co do ruchu, który naleŜy
mu zapewnić w odpowiedniej
ilości, zwłaszcza w młodym
Fot. Marianna Uglorz
wieku. Jest psem zarówno
pokojowym, jak i gończym, dziś hodowanym w celach wyścigowych. Jest to rasa
bardzo inteligentna, ufna i lubiąca dzieci. Odznacza się równieŜ silnym indywidualizmem. Jest przy tym wielkim pieszczochem, nie sprawia kłopotów wychowawczych,
jest posłuszny. Ciekawostką jest to, Ŝe whippety prawie nie linieją [5].
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Opis budowy – wzorzec rasy [6] [4] (por. teŜ fot. 2)
W klasyfikacji FCI rasa ta została zaliczona do grupy X – charty, sekcja chartów
krótkowłosych.
Głowa: Długa, delikatna, o wyraźnie spłaszczonej czaszce, zwęŜająca się w kierunku kufy. Nos czarny, choć u whippetów niebieskich dopuszczalny niebieskawy,
a u białych lub łaciatych dopuszczalny jasny.
Oczy: Ciemne, owalne, błyszczące, czujne, dość szeroko rozstawione, z lekkim
stopem pośrodku, o Ŝywym wyrazie
Uszy: Małe, delikatne, w kształcie płatka róŜy (załamane do tyłu)
Kufa: Silne, proste szczęki z równym i kompletnym zgryzem noŜycowym
Szyja: Długa, muskularna, elegancko i wdzięcznie wygięta
Kończyny: Łopatka ukośna, przednie nogi proste, o niezbyt szerokim rozstawieniu,
w przeciwieństwie do tylnych, głęboko kątowanych i dobrze umięśnionych w udach,
silnie podpierających tułów
Ogon: Długi, stopniowo zwęŜający się, lekko wygięty ku górze, w ruchu wzniesiony
łagodnym łukiem, lecz nie ponad grzbiet. Jest pozbawiony pióra.
Tułów: Pierś głęboka, grzbiet szeroki, muskularny, lędźwie silne
Łapy: Zgrabne, wyraźnie wykrojone, wysoko wysklepione, opuszki grube i mocne.
Szata: włos delikatny, krótki, jak najściślej przylegający. W umaszczeniu dopuszczalne wszystkie kolory i ich kombinacje.
Wzrost: pies do 47 cm, suka do 44,5 cm.
Masa ciała: 9-12 kg.
Uwagi dotyczące pielęgnacji
Whippet jest chartem gładkowłosym, zatem jego szata nie wymaga szczególnie
intensywnej pielęgnacji. Natomiast baczną uwagę naleŜy poświęcić pielęgnacji
cienkiej, bardzo delikatnej skóry psa. Whippety są podatne na alergie, zarówno
pokarmowe jak i kontaktowe. Nie nadają się do trzymania na zewnątrz (kojec, buda), ze względu na to, Ŝe są bardzo wraŜliwe na warunki atmosferyczne, źle znoszą
zarówno silne nasłonecznienie jak i mróz.
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Fot. 1. Szczenię whippeta.
Źródło: http://www.warrenphotographic.co.uk/27170-brindle-and-white-whippet-pup

Fot. 3. Whippet w biegu.
Źródło: http://www.tipresentoilcane.com/2011/09/12/il-vero-standard-del-whippet/
Maria Mach-Król
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Okręgowy Związek Hodowców Drobnego Inwentarza
w Bielsku-Białej (oddz. nr 48 PZHGRiDI)
Sekcja Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego
oraz Sekcja Królików
organizuje

15 i 16 listopada 2014 roku
w Centrum Sportowo-Widowiskowym
w Kozach, pl. ks. Kochaja 1a
XXI WYSTAWĘ GOŁĘBI RASOWYCH I DROBIU OZDOBNEGO,
KRÓLIKÓW RASOWYCH
oraz
VII ŚLĄSKI KONKURS
GARŁACZA GÓRNOŚLĄSKIEGO KORONIASTEGO
przy współudziale Internationaler Starwitzer Club e.V.
Kontakt:
Kazimierz Majer, tel.(033) 8154818, 609320927, e-mail: KAZ2006@interia.pl,
Andrzej Liwczak, tel. (033) 8515718 , 668317123, e-mail: andrzej.liwczak@interia.pl
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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
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na wydanie autorskiego albumu gołębi rasowych. Powstała ksiąŜka, która jest unikatem w Polsce, a moŜe nawet w Europie.
Na 288 stronach, zawiera 1336 kolorowych zdjęć gołębi rasowych, 443 ras 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.
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Pierwszy rozdział tomu I poświęcony jest rasom gołębi naleŜących do grupy
I (uformowane). W drugim rozdziale omówione zostały gołębie naleŜące do
grupy II (brodawczaki), w trzecim naleŜące do grupy III (kuraki), a w czwartym
do grupy IV (dęte). Na pierwszej stronie kaŜdego rozdziału znajdują się niezbędne
wiadomości na temat danej grupy oraz spis ras, które zostały opisane w rozdziale.
KsiąŜka jest bogato ilustrowana. Nie wszystkie zdjęcia przedstawiają wysokiej
klasy gołębie, a więc znajdujących się na nich gołębie nie moŜna traktować jako
wzorcowe. Rysunki wzorcowe gołębi znajdują się we wzorcach.
Na końcu kaŜdego tomu ksiąŜki, tej, którą niniejszym oddaję do ręki 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

 Z dawnych ksiąŜek i czasopism
mgr Józef Stoch

Koroniarz sercaty
Początkowo gołębie tej rasy hodowane były na terenach Małopolski Wschodniej,
Słowacji i Węgier. Dlatego teŜ Gustaw Prütz pisząc o nich stosuje nazewnictwo
„węgierskie, względnie polskie białogłowe sroczki” (Illustriertes Mustertaubenbuch
str. 252), choć trzeba stwierdzić, Ŝe w XIX wieku podział tych gołębi na odmiany,
w zaleŜności od stref hodowlanych, był juŜ całkiem wyraźnie zarysowany i gołębie
hodowane w Polsce róŜniły się juŜ wówczas od gołębi węgierskich. W miarę upływu
lat i w miarę dalszego rozprzestrzeniania się hodowli gołębi tej rasy, lokalne róŜnice
w ich wyglądzie pogłębiały się i ustabilizowały ostatecznie i w róŜnych odmianach
i nazwach. Tym niemniej komarneńskie wywrotki, wiedeńskie gąski, lwowskie
gancle czy krakowskie sercate — to odmiany gołębi pozostających między
sobą w bliŜszym lub dalszym pokrewieństwie, naleŜące do jednej i tej samej
rasy. RóŜnice, jakie zachodzą w zewnętrznym wyglądzie tych odmian gołębi
(w zakresie rozmieszczenia barwnego rysunku, w ukształtowaniu głowy, wielkości
itp.), a takŜe pewne róŜnice W ich cechach wewnętrznych (wszystkie inne odmiany
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koziołkują w czasie lotu, a sercate nie) mają więc! wyłącznie podłoŜe w lokalnych
upodobaniach hodowców i w materiale, jakim się oni przez wiele lat pomocniczo
posługiwali w hodowli tej rasy gołębi. Dlatego teŜ choć nie kwestionuje się u nas
w Polsce ścisłego pokrewieństwa lwowskich gancli z krakowskimi sercatymi, a nawet niektórzy hodowcy uwaŜali, Ŝe jest to jedna i ta sama „rasa” (czytaj odmiana)
gołębi, to jednak odmienny wygląd tych dwu naszych odmian nie podlega równieŜ
Ŝadnej dyskusji. Nie podlega więc takŜe kwestii to, Ŝe komarneńskie wywrotki i wiedeńskie gąski, choć róŜnią się w wyglądzie od naszych polskich „gąsek” (bo tak się
te gołębie, prawidłowo biorąc, powinny nazywać) są one jedynie odmianami zagranicznymi gołębi „gąsek” jako rasy.
Lwowskie gancle, zwane W Czechosłowacji lwowskimi wywrotkami, cechowała
bardzo drobna budowa i bardzo przyjemna sylwetka ciała. Głowy miały one o szerokim i wysokim czole i ogólnym tzw. „kostkowym” charakterze. Skrzydła noszone
luźno przy tułowiu, z lotkami opuszczonymi zwykle poniŜej ogona, pierś o umiarkowanej szerokości uniesiona ku górze. Ogon, pomimo Ŝe zwarty, składał się często
z 14 sterówek. Właściwością tych gołębi było często koziołkowanie w czasie lotu.
Krakowskie sercate natomiast były nieco większe od gancli, głowy ich miały
kształt „orzeszkowy”, plecy ich były barwne, a nie białe, budowę ciała miały nieco
smuklejszą i nieco bardziej wydłuŜoną oraz nie koziołkowały w czasie lotu. Początkowo równieŜ terminologia dla gołębi sercatych była róŜna od obecnie stosowanej,
gdyŜ odmianę krakowską nazywano „ganclami krytymi” dla odróŜnienia ich od
gancli o typowym dla „gąsek” rysunku upierzenia, a więc o białej barwie pleców;
krakowskie gołębie miały plecy „kryte kolorem” i stąd ta nazwa. Nazwa „gancel”
pochodziła od gwarowego niemieckiego słowa „Gansel” (gąska) lub „geganselt”;
hodowcy niemieccy i austriaccy tego rodzaju określenie stosowali do wszystkich
gołębi, u których rozmieszczenie koloru białego i barwnego było następujące: głowa, skrzydła wraz z lotkami, podbrzusze, uda, podogonie i plecy są czysto białe,
a szyja, pierś, grzbiet między barkami i ogon są natomiast barwne.
W Krakowie nazwa gancel dla krakowskiej odmiany tych gołębi jednak nie przyjęła się i nie była stosowana; gołębie te nazywano tu zawsze „sercatymi” z uwagi na
okoliczność, Ŝe barwne plecy na tle białych ramion skrzydeł tworzyły na grzbiecie
gołębia rysunek serca. Ponadto chodziło o podkreślenie róŜnicy między odmianą
lwowską a krakowską tych gołębi, gdyŜ i wśród lwowskich gancli występowały nierzadko obok normalnie omaszczonych równieŜ gancle „kryte” tj. o barwnych plecach. Natomiast nazwa „dominikan”, jaką stosowano i stosuje się jeszcze dzisiaj do
gołębi sercatych czy lwowskich gancli, odnosiła się wyłącznie do egzemplarzy
o czarnym umaszczeniu (tak jak np. czarno umaszczone koroniarze końcate nazywa się „kopciuszkami”), a nie świadczy to bynajmniej o tym, Ŝe mamy do czynienia
z jakąś jeszcze inną odmianą tych gołębi. Jest to określenie gwarowe, (pochodzące
stąd, Ŝe dominikanie noszą habity o zestawie barw białej i czarnej.
Współczesna oficjalna nazwa „koroniarz sercaty” ma podkreślać znaczenie,
jakie przywiązuje się do wymogów wzorca w zakresie obowiązkowego ozdobienia
głowy tych gołębi moŜliwie obfitującą w piórka koronką, gdyŜ pod tym względem gołębie te wykazywały wiele braków dość tolerancyjnie traktowanych przy
ocenie rasowości sercatego. NaleŜy równieŜ w tym miejscu zwrócić uwagę, Ŝe termin „koroniarz” stosowany w nazewnictwie oficjalnym do gołębia sercatego nie ma
znaczenia o charakterze odnośnika klasyfikującego gołębia sercatego pod wzglę31
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dem rasowym na równi z koroniarzem końcatym. Pomimo pokrewieństwa i zbieŜności wielu cech gołębie sercate i końcate róŜnią się od siebie rasowo dość
wyraźnie i nie powinno się kojarzyć tych gołębi ze sobą, gdyŜ ujemne wyniki
takich kojarzeń widoczne są potem u wielu pokoleń gołębi pochodzących
z takich krzyŜówek. Zachodzące bowiem pomiędzy gołębiem sercatym a końcatym róŜnice nie dotyczą tylko odmiennego rysunku w umaszczeniu tych gołębi, ale
takŜe wielu odmiennych szczegółów w ich budowie. I tak sercaty ma nieco
szerszą i pełniejszą pierś, a poniewaŜ ma równocześnie nieco krótszy od końcatego korpus, dlatego budowa jego ma wygląd bardziej zwarty. Ogólnie biorąc sercate
są mniejsze od końcatych, odmienny mają przy tym układ i sposób noszenia szyi.
Przede wszystkim jednak odmienna jest budowa i wygląd głowy u tych gołębi,
o czym (wspomniano juŜ w poprzednim artykule, dotyczącym opisu wzorca gołębia
końcatego. Koronki są u sercatych zwykle znacznie słabiej wykształcone niŜ u końcatych, co nie znaczy jednak, Ŝe tak być powinno.
Koroniarz sercaty lata nieźle, gorzej, jednak niŜ koroniarz końcaty i tylko wówczas
jeŜeli poszczególne egzemplarze sercatych latają w stadzie wspólnie z innymi rasami gołębi lotnych. Natomiast są to gołębie bardzo ruchliwe, ustawicznie przelatują z dachu na dach, przy czym samczyki w locie przyklepują skrzydłami. Samce
noszą teŜ często skrzydła opuszczone poniŜej ogona i egzemplarze o tych właściwościach noszenia skrzydeł są przez hodowców szczególnie poszukiwane. Te
egzemplarze mają równieŜ skłonność do koziołkowania w czasie lotu, co wskazuje,
Ŝe płynie w nich krew dawnych lwowskich gancli. Zainteresowanie hodowlą koroniarza sercatego jest niewielkie, i w zasadzie ogranicza się ono do niektórych tylko
okolic Polski Południowej, w szczególności do Krakowa, Rzeszowa i Wrocławia.
W innych stronach Polski sercaty jest tylko sporadycznie spotykany, a zagranicą
prawie nieznany. Przyczyną tego stanu rzeczy jest okoliczność, Ŝe w przeciwieństwie np. do komarneńskich wywrotków sercate stanowią bardzo niejednolity materiał hodowlany i dobre egzemplarze tej rasy gołębi spotyka- się rzadko. A nawet
łącząc ze sobą te najlepsze pod względem rasowego pokroju gołębie nigdy nie ma
się pewności, jakie po nich będzie potomstwo, gdyŜ zdarza się, Ŝe często egzemplarze o wybitnych zewnętrznych cechach rasowości gołębia sercatego mają ukryte
cechy obcej rasowości, przekazane im z róŜnych poprzednio dokonanych krzyŜówek. Z tych względów hodowlę tę naleŜy uznać za trudną, tym bardziej, Ŝe istnieje
przy niej konieczność posługiwania się gołębiami „mamkami” przy wychowie młódków.
Wydaje się, Ŝe nawiązany kontakt z hodowcami węgierskimi umoŜliwi podrasowienie sercatych krwią wybitnych rasowo wywrotków komarneńskich, które choć budową głowy i w linii barwnego rysunku na głowie róŜnią się od naszych gołębi sercatych, to jednak pozostają one w stosunku do siebie w bliskim pokrewieństwie. Nie
moŜna tego przecieŜ powiedzieć ani o koroniarzach końcatych, ani tym bardziej o
mewkach, z którymi to dwoma ostatnimi rasami gołębi dość często w ostatnich
dziesiątkach lat hodowcy łączyli gołębie sercate, nie mogąc znaleźć innego bardziej
odpowiedniego do krzyŜówek materiału hodowlanego.
Artykuł ukazał się w: Hodowca Drobnego Inwentarza, 10(1965), s. 19.20
Zachowana została dawna pisownia.
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 Propozycje wzorców
Duńska wiejska (zagrodowa)

Rys. z wzorca duńskiego

Pochodzenie
Jest to bardzo stara duńska rasa, powstała z kur przywoŜonych na Półwysep Jutlandzki i sąsiednie wyspy jeszcze przed czasami rzymskimi. Na skutek selekcji
wyhodowano bardzo odporną na warunki pogodowe kurę. Z biegiem wieków doszło
do wielu krzyŜówek z kurami tu przywoŜonymi z kontynentu. W połowie XIX wieku
postanowiono wrócić do pierwotnej formy. W 1878 roku powstało koło hodowców
duńskiej kury wiejskiej. W 1879 po raz pierwszy została pokazana na wystawie.
W 1901 roku ukazał się pierwszy wzorzec. W połowie XX wieku okazało się, Ŝe tak
pieczołowicie odbudowana rasa jest prawie na wymarciu. Uczyniono wszystko, aby
znowu zagościła na wiejskich podwórkach.

WraŜenie ogólne
Bardzo mocna, Ŝywotna kura typu wiejskiego, o bardzo dobrej wydajności uŜytkowej.

Cechy rasowości koguta
Głowa średniej wielkości.
Dziób średniej długości, mocny, lekko wygięty, o kolorze zgodnym z kolorem nóg.
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Grzebień mały, pojedynczy, z od 4 do 6 ząbkami, niezbyt głęboko wyciętymi,
blaszka nie dotyka szyi.
Oczy duŜe, o Ŝywym wyrazie, brązowo-czerwone.
Policzki gładkie, nieupierzone, czerwone.
Zausznice małe, płaskie, zaokrąglone, białe.
Dzwonki dobrze zaokrąglone, mniej niŜ średniej wielkości.
Szyja średniej długości, dobrze wygięta do przodu, o bogatej grzywie, dobrze przykrywającej ramiona.
Tułów dobrze zaokrąglony, nieco w formie walca, prawie o poziomo noszonym
korpusie.
Ramiona lekko wystające, przykryte przez grzywę.
Pierś: szeroka, dobrze zaokrąglona i wysunięta do przodu.
Brzuch szeroki i pełny.
Plecy średniej długości, szerokie, lekko opadające.
Siodło dobrze upierzone, płynnie złączone z ogonem.
Skrzydła mocne, podniesione i dobrze przylegające.
Ogon bogato upierzony, szeroki, z wygiętymi sierpówkami i sterówkami ułoŜonymi
w formie wachlarza. Podniesiony, ale nie noszony pionowo.
Uda dobrze widoczne, mocne.
Skoki średniej wielkości, o delikatnych łuskach.
Palce średniej długości, dobrze rozwarte.
Upierzenie bogate i dobrze przylegające, szerokie, zaokrąglone pióra, bogate w
puch.

Cechy rasowości kury
W budowie podobna do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury. Brzuch dobrze rozwinięty, pierś wysunięta do przodu, korpus znacznie bardziej noszony poziomo niŜ
przez koguta.

Odmiana barwna
Kuropatwiana brązowa.

DuŜe błędy cech rasowości
Niezdarna i nieproporcjonalna figura, za wąski korpus, płaski brzuch, za niska postawa, za poziomo lub za pionowo noszony ogon, słabo rozwinięty brzuch, szczególnie
u kury, za bardzo słomkowy kolor w grzywie i siodle, przez całe pióra grzywy i siodła
kolor czarny wzdłuŜ stosiny u koguta, rysunek na piersi u koguta, u kury za jasny lub
zbyt szary kolor podstawowy, zlewające się kolory, trzcinowatość u obu płci.
Masa ciała: kogut – 2000 – 2500 g, kura – 1750 – 2000 g.
Masa jaja: 55 g.
Barwa skorupy jaja: biała.
Rozmiar obrączki: kogut – 16, kura – 15.
Tłumaczenie ze wzorca niemieckiego: Manfred Uglorz
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NadwyŜki hodowlane
Bernardyńskie srokacze, tel. 600-236-361;
Szpaki srebrne mnichy, 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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