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 Wystawa europejska w Metz (Francja) 
W dniach 13-15.11. 2015 roku w Metz (Francja) odbyła się 28. Europejska Wysta-
wa Drobiu, Gołębi, Królików, Świnek Morskich i Ptaków Egzotycznych oraz 4. Euro-
pejska Wystawa Młodych Hodowców. W wystawie wzięły udział narodowe Związki 
hodowców z 24 państw Europy, w tym i z Polski. Polscy hodowcy wystawili: 19 ho-
dowców – 190 sztuk gołębi rasowych, 14 hodowców – 106 sztuk drobiu i 7 hodow-
ców - 47 sztuk królików, czyli w sumie 343 zwierzęta. Była to jedna z mniejszych 
reprezentacji narodowych na wystawie. Najwięcej zwierząt wystawili Niemcy – 
17009 sztuk, na drugim miejscu byli Francuzi – 10386 zwierząt. Najmniej wystawili 
Rosjanie – 6 świnek morskich.  

 Na wystawie było wystawione ogółem prawie 40 tyś. zwierząt, w tym: drobiu 
prawie 13 tyś., królików 12 tyś., gołębi ponad 12 tyś., świnek morskich 351 sztuk, 
ptaków egzotycznych 2364 szt. 

 Z nieoficjalnych danych wynika, Ŝe polscy hodowcy, mimo tak skromnej repre-
zentacji zwierząt na wystawie zdobyli:  

− w gołębiach lotnych 4 hodowców zdobyło Championa Europy i kilka Mistrzów 
Europy,  

− w królikach dwóch hodowców zdobyło Championa Europy i Mistrza Europy 
w rasie kalifornijski.  

− wystawcy drobiu z Polski równieŜ zdobyli nagrody i wyróŜnienia. 

 Na uwagę zasługuje katalog wystawy, który chociaŜ jest napisany w języku fran-
cuskim, zawiera spisy poszczególnych gatunków wystawianych zwierząt, w tym ras 
w porządku alfabetycznym, oraz wykaz  hodowców z danymi adresowymi. Katalog 
liczy 500 stron formatu A4.   

 Więcej informacji o wystawie w Metz ukaŜe się w biuletynie Polskiego Związku 
„Gołębie”. 

 Następna wystawa europejska odbędzie w 2018 roku w Herning (Dania). 
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Gołębie… goł ębie… goł ębie… 

 Olbrzym rzymski (EE 1) 

N: Römer, F: Romain, A: Runt 

Pochodzenie 
JuŜ w czasach Cesarstwa Rzymskiego na Półwyspie Apenińskim hodowano ol-
brzymie gołębie, które były źródłem mięsa, głównie dla rzymskiej arystokracji i le-
gionów rzymskich. Nie wiemy dokładnie skąd sprowadzone były na Półwysep Ape-
niński. Być moŜe, Ŝe z Afryki Północnej, głównie z okolic Kartaginy, kolonii załoŜo-
nej przez kupców fenickich. A więc prawdopodobnie pochodzenie jego jest mało-
azjatyckie. Nie wiemy teŜ kiedy olbrzymie gołębie z Kartaginy przywiezione zostały 
do Italii. Być moŜe juŜ za czasów etruskich (Etruskowie mieszkali w środkowej czę-
ści Półwyspu Apenińskiego jeszcze przed załoŜeniem Rzymu [według Liwiusza 
w 753 roku przed n. Chr.]). Wskazuje na to stara nazwa rzymskich olbrzymów – 
gołębie liworno (Livorno, miasto w Włoszech – ang. Leghorn) 

 Olbrzymy przywiezione zostały takŜe w staroŜytności na Półwysep Iberyjski 
(Hiszpania), gdzie równieŜ docierali kupcy z Fenicji. Na półwyspie Iberyjskim wy-
tworzył się iberyjski typ olbrzyma (czasem mówi się o hiszpańskim olbrzymie). Jed-
nak wielu badaczy historii powstawania ras gołębi twierdzi, Ŝe takiego olbrzyma 
nigdy nie było.  

 Fot. Zdzisław Jakubanis 

 Z biegiem czasu te typowo mięsne ptaki przywiezione zostały do Galii (obecnie 
Francji), gdzie teŜ zostały udoskonalone pod względem formy. Dlatego dawniej 
nazywano takŜe olbrzymy rzymskie gołębiami paryskimi. Współczesne olbrzymy 
rzymskie mają w sobie krew dawnych gołębi rzymskich z Livorno oraz dawnych 
olbrzymów, hodowanych na Półwyspie Iberyjskim, nazywanych czasem gołębiami 
hiszpańskimi (?), ale nie hiszpanami. Współczesne hiszpany powstały w Niemczech 
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i nie na gruncie starych olbrzymów hiszpańskich (iberyjskich). Nazwa rasy − hisz-
pan, nie nawiązuje do miejsca pochodzenia tej rasy gołębi. Hiszpany wyhodowane 
zostały około 1840/50 roku w Niemczech, w Turyngii, głównie między Elsterą a So-
ławą. 

 Początkowo krzyŜowano dawne olbrzymy rzymskie z róŜnymi rasami, bez jakie-
gokolwiek planu. Chodziło głównie o uzyskanie jak największych gołębi. Nawet 
obecnie najwaŜniejszą cechą olbrzyma rzymskiego wciąŜ pozostaje wielkość i wa-
ga. Z rozpiętością skrzydeł około 1 metra i wagą od 1000 do 1300 gramów, naleŜy 
olbrzym rzymski do największych gołębi i wymaga duŜej przestrzeni hodowlanej, 
a poniewaŜ w powietrzu jest wolny i ocięŜały najlepiej hodować go w pokaźnych 
rozmiarów wolierach. RównieŜ boksy hodowlane muszą być odpowiednio duŜe. 
Przyjmuje się, Ŝe jedna para hodowlana potrzebuje 1 m2 podłogi. Ze względu na 
swoją historię znany jest jako olbrzym rzymski, ale takŜe jako − jak zostało powie-
dziane powyŜej − olbrzym paryski, bo właśnie w okolicach francuskiej stolicy roz-
powszechniony był najbardziej. Wzorce współczesne mówią jedynie o olbrzymie 
rzymskim.  

 W roku 1860 olbrzymy rzymskie zostały przywiezione do Niemiec. Tu zajęto się 
ujednoliceniem rasy. W 1905 roku powstał pierwszy wzorzec niemiecki olbrzyma 
rzymskiego.  

Budowa 
 ChociaŜ olbrzym rzymski jest gołębiem typowo rzeźnym, to mimo tego nie powi-
nien być tylko masywnym i niezgrabnym kolosem, bez Ŝadnej formy. Współcześnie 
pragnie się nadać mu formę bardziej kompaktową, to znaczy, Ŝe nie powinien być 
za długi, a raczej cechować się mocną i proporcjonalną figurą.    

 Fot. Zdzisław Jakubanis 
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 WaŜną rolę przy ocenie budowy olbrzyma rzymskiego odgrywa głowa , która 
musi być duŜa i szeroka, zaokrąglona, proporcjonalna do reszty ciała i nie moŜe 
przechylać się do tyłu. Przez długie lata nie przywiązywano wagi do osadzenia 
dzioba . Dziś wymaga się, aby czoło nie było mocno pochylone, co szczególnie 
często występuje u gołębi czerwonych i Ŝółtych. Od 1990 roku, gdy na zachodzie 
Europy uzupełniono wzorzec nowymi odmianami barwnymi, wymagane jest oko  
perłowe, otoczone dobrze ukształtowaną, ale nie za szeroką, ognistoczerwoną 
brwią.  Jedynie ptaki niebieskie mogą mieć brwi  nieco ciemniejsze, ale w Ŝadnym 
wypadku sinoniebieskie.  

 Istotną cechą rasy jest teŜ dziób , mocny i szeroki, ale nie za długi, tak, aby pa-
sował do wielkości głowy. Niestety, nadal czerwone, Ŝółte i czarne miewają dzioby 
za cienkie. Kolor dzioba teŜ ma duŜe znaczenie. Jedynie brązowopłowe ptaki mogą 
mieć dziób w kolorze ciemniejszego rogu. Gołębie niebieskie i czarne miewają je 
ciągle stanowczo za ciemne. TakŜe dwukolorowe dzioby, z jaśniejszą częścią gór-
ną, dyskwalifikują ptaki z dalszej hodowli. Woskówki  powinny być gładkie i jasne.  

 Wymaga się, aby pierś była szeroka, tułów – co prawda długi – ale proporcjo-
nalny, grzbiet lekko opadający ku tyłowi. Skrzydła  powinny być długie i nie muszą, 
jak u większości ras, przykrywać grzbietu, wystarczy, Ŝe nie wloką się po ziemi. Aby 
zachować proporcje, olbrzym rzymski powinien stać na nogach  szeroko rozstawio-
nych, mocnych, średniej długości i bez piór. Pazurki powinny być w kolorze dzioba. 
Imponujący wygląd dopełniają szerokie i długie pióra.   

 DuŜymi wadami w budowie s ą: mała i wąska figura, obwisłe skrzydła, upierzo-
ne nogi.  

Kolory i rysunek 
 Jak większość odmian mięsnych, olbrzym rzymski hodowany jest w podstawo-
wych odmianach barwnych: niebieskiej z czarnymi pasami, czarnej, białej, czerwo-
nej, Ŝółtej, brązowo-płowej, niebieskiej grochowej. Ponadto znane są szeki czarne, 
niebieskie, czerwone i Ŝółte.  

 Ptaki niebieskie z pasami powinny być jasne, jedynie głowa z szyją, brzuch 
i ogon mogą być ciemniejsze. Szyja powinna połyskiwać fioletem i zielenią. Pasy 
muszą być od siebie dobrze oddzielone i nie powinny być za szerokie. Warto pa-
miętać, Ŝe z powodów genetycznych samice są zawsze ciemniejsze od samców. 
Z kolei niebieskie grochowe, obok ciemnych pasów, na całej tarczy muszą mieć 
równomiernie rozłoŜony rysunek. Gołębie brązowopłowe mogą mieć te same partie 
upierzenia nieco ciemniejsze, co ptaki niebieskie z pasami. TakŜe ich szyja powinna 
połyskiwać fioletem i zielenią. Tarcze ich skrzydeł są jaśniejsze, a na nich znajdują 
się brązowe pasy bez obramowania. Plecy mają białe.  

 Czarne, czerwone i Ŝółte ptaki muszą mieć nasycone barwy. Wśród czarnych 
preferowane są gołębie z zielonym połyskiem, z kolei u czerwonych poŜądana jest 
barwa kasztanowa, a w Ŝadnym wypadku miedziana. śółte, które są za blade albo 
za ciemne, równieŜ są niepoŜądane.  

Uwagi dotycz ące hodowli 
 Olbrzym rzymski wychowuje z reguły od 4 do 6 młodych rocznie. Jeśli nawet 
zdarzy się para bardziej płodna, jej młode nie osiągną na wystawie wysokich ocen, 
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poniewaŜ nie zdąŜą do jesieni osiągnąć odpowiedniej wielkości ani wagi. Do wzor-
cowych rozmiarów młode dorastają dopiero w drugim roku Ŝycia.  

 Doświadczenie pokazuje, Ŝe nawet, pomimo zapewnienia gołębiom przestron-
nych boksów lęgowych, większość par zakłada gniazda bezpośrednio na podłodze. 
Dlatego powinny mieć do dyspozycji wystarczająco duŜe gołębniki, aby nie niszczy-
ły jaj.  

 Ze względu na rozmiary olbrzymów rzymskich, jaja często nie są zapłodnione.  
Czterotygodniowe młódki miewają od 500 do 600 gramów.   

 Dorosłe ptaki bardzo chętnie jedzą orzeszki ziemne i wykazują duŜą odporność 
na choroby. 

Obrączka numer 11. 

Manfred Uglorz 

Mewka barbarisi (EE 725) 

N: Barbarisi-Mövchen F: Cravaté Barbarisi A: Barbar isi Owl  

Pochodzenie 
To prawdopodobnie najstarsza rasa mewek, która dała początek mewkom orien-
talnym i europejskim. Pochodzi z Bliskiego Wschodu, głównie z południowow-
schodniej części Turcji, Syrii i Libanu. Dzisiaj uwaŜa się, Ŝe mewka barbarizi jest 
rasą syryjską, skąd niedawno została sprowadzona do Europy. Budzi w zachodniej 
Europie zainteresowanie głównie dzięki ciekawemu ubarwieniu, które zostało czę-
ściowo przekazane współczesnym mewkom.  

Opis budowy 
 Mewka barbarizi – to gołąb średniej wielkości, o niezbyt wysokiej postawie, 
zwartym tułowiu  i o lekko opadających plecach. Jej gładka, bez jakichkolwiek 
ozdób z piór głowa  jest prawie okrągła, bowiem tylko nieco wydłuŜona. Charaktery-
zuje ją szerokie i dobrze wypełnione czoło. Jak u wszystkich mewek, musi mieć 
ciemne oczy , wokół których mało widoczne są jasno cieliste brwi . Jedyną ozdobą 
z piór mewki barbarisi jest bogaty w pióra Ŝabot na przedniej części szyi.  

 Dla hodowców, przyzwyczajonych, Ŝe mewki mają krótkie, a nawet czasem bar-
dzo krótkie dzioby , zaskoczenie moŜe być długość dzioba mewki barbarisi. Jest on 
u niej mniej niŜ średniej długości, od jasnego do rogowego. Tworzy on z czołem 
mocno rozwarty kąt. Woskówki  jak u wszystkich mewek są bardzo słabo rozwinię-
te.  

 Mewka barbarisi posiada szeroką i dobrze zaokrągloną pier ś. Wychodzi z niej 
średniej długości szyja . Pod dziobem dobrze widoczna jest Ŝyła, występująca 
u wielu mewek i innych wschodnich ras gołębi (np. syryjski Ŝylasty, Ŝylasty z Basry, 
libański i inne). Charakteryzują ją szerokie plecy , nieco opadające i zwęŜające się 
w kierunku krótkiego, zwartego ogona . Jak przystoi na gołębia dość dobrze latają-
cego, posiada szerokie, przykrywające plecy i spoczywające na ogonie skrzydła . 
Nogi  mewki barbarisi oczywiście są nieopierzone.   
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 Fot. Z. Jakubanis   

Kolory i rysunek 
 Mewka barbarisi występuje trzech kolorach: czarnym, czerwonym i Ŝółtym. Za to 
ma ciekawy rysunek na głowie. Ze względu na rysunek na głowie, mówi się o mew-
ce barbarisi czteropunktowej lub trzypunktowej.  

 Czteropunktowa posiada na białej głowie kolorowe czółko, plamkę na ciemieniu 
(korona) oraz plamy na policzkach, które muszą dotykać oczu. Pomiędzy plamami 
na głowie powinny obowiązkowo występować białe przestrzenie. Dopuszczalne jest 
występowanie kilku kolorowych małych piór w okolicach oczu. Plamy na policzkach 
powinny biec równolegle od podgardla w kierunku tylnej części szyi. Forma i wiel-
kość kolorowych plam powinna być równomierna i harmonijna. 

 Trzypunktowa posiada rysunek podobny do czteropunktowej, jednak nie posiada 
czółka. Plama na ciemieniu nie powinna być przesunięta zbytnio do przodu.  

 Mewka barbarisi – jak u większości mewek posiada kolorowe tarcze, wraz 
z piórami skrzydełka. Od 7 do 10 lotek pierwszego rzędu powinny być białe. Nie jest 
wadą kilka kolorowych piór z tyłu ud.  

 Wadami w budowie s ą: krótki lub niezgrabny korpus, za wysoka lub za głęboka 
postawa, długa szyja, za kotki dziób, kanciasta głowa i mocno wypukłe czoło.  

 Wadami w strukturze upierzenia s ą: upierzone nogi, występowanie koronki, 
lub czubka, brak Ŝabotu.  

 Wadami w kolorze i rysunku s ą: matowy kolor, mniej niŜ 7 lub więcej niŜ 10 
białych lotek pierwszego rzędu, brak lub niejednakowej wielkości plamki na policz-
kach.  
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Uwagi dotycz ące hodowli 
 Mewka barbarisi jest mewką nie sprawiającą kłopotów w hodowli. Jedyną trud-
nością jest uzyskanie właściwego rysunku na głowie. Przed wszystkim doskonale 
lata i wychowuje swoje młode.  MoŜna ją hodować z innymi gołębiami średniej wiel-
kości.  

 MoŜe być ozdobą niejednej wystawy.  

Obrączka numer 7 .  

 

Felegyhazer   (EE 858)  

N: Felegyhazaer Tümmler, F: Culbutant de Felégyhaza , A: Felégyhaza Tumbler. 

Pochodzenie 
Popularny wśród hodowców „felek” stwarza kłopoty z oryginalną nazwą i wymową. 
Po węgiersku nazywa się on: lotny z Kiskunfelegyhaza.  Miasteczko Kiskunfelegy-
haza leŜy na Wielkiej Nizinie Węgierskiej, na południowy wschód od Budapesztu. 
Na Zachodzie Europy były znacznie większe niŜ u nas kłopoty z wymową. Skróco-
no więc nazwę miasta. Francuzi i Anglicy mają lotny z Felegyhaza. Niemcy zgodnie 
z  gramatyką języka niemieckiego dodali do nazwy miasteczka „er”, wskazujące na 
miejsce pochodzenia, a więc „felek” nazywa się Felegyhazaer. U nas przyjęła się 
nazwa niemiecka, co nie jest szczęśliwym rozwiązaniem. Znacznie lepszą byłaby 
nazwa: felegyhazański. Rasa została wyhodowana w końcu XIX wieku i stała się 
szybko dość popularną, takŜe poza granicami Węgier. 

Budowa 

 Fot. Z. Jakubanis 
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 Felegyhazer jest gołębiem lotnym, mniej niŜ średniej wielkości, krępym, o pozio-
mej postawie. Szyja  „felka” jest stosunkowo krótka i gruba, osadzona na szerokiej 
i dobrze zaokrąglonej piersi . Szerokie piersi harmonizują z szerokimi ramionami. 
Plecy  ku ogonie wyraźnie zwęŜają się i tworzą z ogonem klin. Błędem są wąskie 
piersi i pozostałe przednie części tułowia.  

 Najbardziej charakterystyczna jest głowa , zarówno pod względem rysunku, jak i bu-
dowy. Musi być ona dobrze zaokrąglona, bez jakichkolwiek kantów i ostrych zała-
mań. Zdobi ją szeroka, bogata w pióra koronka, z wyraźnymi, dobrze ukształtowa-
nymi rozetami z obu stron. Podniesione czoło tworzy z średniej wielkości dziobem 
rozwarty kąt. Obowiązkowo dziób  musi być koloru cielistego, woskówki  zaś biało 
przypudrowane, małe i u nasady szerokie.  Łączy się z szyją poprzez dobrze wykro-
jone podgardle. Zbyt długa wąska, kanciasta głowa, zaliczana jest do duŜych wad. 
TakŜe słaba i zbyt nisko osadzona koronka oraz długi i cienki dziób są duŜymi błę-
dami. 

 Oczy  otoczone bladymi, od cielistego do nieco zaczerwienionymi brwiami , usy-
tuowane są raczej bliŜej czoła. U białych i gąsek są ciemne, u pozostałych odmian 
barwnych  perłowe.  

 „Felki” są gołębiami lotnymi, dlatego mają szerokie pióra, silne i dobrze umię-
śnione skrzydła , spoczywające na ogonie. Nogi  mają krótkie, nieupierzone, a pa-
zurki jasne. 

DuŜymi wadami w budowie s ą: gruba albo wąska figura, długi korpus i głowa, wysoka 
postawa, długa szyja, długi dziób, rzadko upierzona, z przerwami i nisko osadzona korona.  

Kolory i rysunek 
 Felegyhazery mogą być jednokolorowe i o rysunku gąski. Jednokolorowe są 
białe, czarne, niebieskie, czerwone i Ŝółte. „Felki” o rysunku gąski występują w ko-
lorze  czarnym, niebieskim, czerwonym i Ŝółtym. Wszystkie kolory powinny być 
intensywne i czyste. U gąsek kolorowe są: dość szerokie czółko, jednakŜe nie doty-
kające brwi, zewnętrzna część koronki, tylna część szyi, ramiona, plecy, ogon z kli-
nem, pióra przy odbycie oraz pierś. Biała zaś jest pozostała część upierzenia, 
a mianowicie głowa (z wyjątkiem czółka), wewnętrzna część koronki, śliniak sięga-
jący do piersi, brzuch, uda oraz skrzydła. Tzw. serce powinno być dość głębokie.  
Wadą są u gąsek kolory matowe. 

Wadami w rysunku i barwie s ą: duŜe błędy w rysunku, matowy i nieczysty kolor. 

Warto wiedzie ć 
 „Felki” są gołębiami lotnymi, jednakŜe ostatnio są hodowane głównie w wo-
lierach, dlatego zatraciły swoje zdolności lotne. Są to gołębie bardzo Ŝywe, ufne, 
dające się oswoić. Boksy do gniazdowania nie muszą być zbyt obszerne. Są sto-
sunkowo płodne i dobrze wychowujące swoje potomstwo. TakŜe dobrze przekazują 
geny, które są odpowiedzialne z rysunek.  

Obrączka o średnicy 7 mm 

Manfred Uglorz 

For. Zdzisław Jakubanis 
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Kury 

Lang shan niemiecki 

Historia rasy 
Rasa wyhodowana została w końcu XIX wieku w Niemczech. Jest wynikiem krzy-
Ŝowania Lang shana Croadsa z róŜnymi rasami, między innymi z orpinktonami 

i plymutrokami.  

 Lang shany Croadsa od wieków były hodo-
wane na południu Syberii na północ od rzeki 
Jangcy w Chinach. Nazwa rasy wywodzi się od 
chińskiej prowincji Lang shan (Wilcza góra) 
i majora Croada, który pierwsze lang shany 
przywiózł w roku 1872 na dwór królewski 
w Anglii. Lang shany Croadsa  zostały w 1879 
roku sprowadzone z Anglii do Niemiec. W Niem-
czech zostały wyparte przez niemiecką linię 

lang shanów, będących − jak zostało wyŜej powiedziane − krzyŜówki Lang shanów 
Croadsa z innymi rasami. 

  

Charakterystyka rasy 

 Lang shany niemieckie są rasą kur o wysokiej postawie, z długim tułowiem, skie-
rowanym nieco do góry i wznoszącą się linią pleców. Charakterystyczny jest niezbyt 
duŜy ogon i długie nogi.  
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Charakterystyka u Ŝytkowo ści 

 Wymagają duŜych wybiegów i duŜo dobrego pokarmu, aby osiągnąć odpowied-
nią wagę i właściwą dla tej rasy nieśność, która wynosi około 180 jaj rocznie, 
o wadze 58 gramów. Skorupki jaj są koloru od słomkowego do brązowo-Ŝółtego.  

 Kogut powinien waŜyć od 3000 do 4500 gramów, kura zaś od 2500 do 3500 
gramów. 

 

Opis budowy 

Budowa koguta 

Głowa  koguta w stosunku do wielkości korpusu i wysokości nóg jest mała. Powinna 
być wąska, jednak lekko wypełniona. Kogut ma policzki słabo porośnięte piórami, 
gładkie i czerwone, zaś zausznice  stosunkowo długie, wąskie, cienkie i czerwone. 
RównieŜ pojedynczy grzebie ń jest mały, stojący i nieznacznie wypełniony. Dzwon-
ki  są małe, zaokrąglone i nieco podłuŜne, o delikatnej strukturze. W małej głowie 
centralnie umieszczone są czarne-brązowe oczy . Dziób  koguta Lang shana powi-
nien być średniej długości, mocny, a kolor jego zaleŜy od koloru upierzenia.   

 Tułów  koguta jest mocny i dobrze wypełniony, przez całą długość jednakowej 
szerokości. Długa szyja wychodząca z szerokiej i głębokiej piersi  powinna być 
lekko zgięta i z umiarkowanie bogatą grzywą. Charakterystyczny są szerokie ra-
miona  i długi grzbiet . NajniŜsza część grzbietu znajduje się tuŜ za szyją. Grzbiet 
od tego miejsca stopniowo wznosi się kierunku ogona bez jakichkolwiek załamań. 
Plecy powinny być szerokie i zaokrąglone, takŜe siodło musi być szerokie, pełne, 
z boku zaokrąglone, wznoszące się ku krótkiemu ogonowi  z duŜą ilością miękkich, 
lecz szerokich sierpówek. 

 Szeroki, pełny, głęboki i bogaty w pióra puchowe brzuch  wywołuje wraŜenie, Ŝe 
koguty lang shana niemieckiego są atletycznie zbudowane. Do korpusu mocno 
przylegają skrzydła , które są wysoko noszone. Całe upierzenie  jest spręŜyste 
i mocno przylegające do ciała.  
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 Najbardziej charakterystyczne są nogi , o średniej długości udach, dobrze upie-
rzonych, bez tzw. poduszek (pufów), lecz o długich, nieopierzonych skokach.  

Budowa kury 

 U kury występują te same cechy jak u koguta, z wyjątkiem cech przynaleŜnych 
wyłącznie kurze. Kura musi być szeroka w okolicach odbytu, jednakŜe bez wyraźnej 
poduszki siodła. Nieco luźno nosi ogon, który niewiele wystaje poza pióra pokrywy 
ogona. Grzebień kury powinien być stojący. 

DuŜe błędy  
 Do duŜych błędów w budowie zalicza się: wątłą budowę, opadające lub wąskie 
plecy, kąt pomiędzy ogonem a plecami, płaską lub wąską pierś, zdecydowanie bo-
gate w pióra siodło oraz sterówki wystające poza sierpówki.   

Rodzaje kolorów 
Jeśli chodzi o rodzaje kolorów, istnieje róŜnica w między wzorcem niemieckim 
a czeskim. Wzorzec czeski uznaje więcej odmian barwnych. Znane są lang shany 
niemieckie [według wzorca czeskiego] białe (oczy ciemnobrązowe, dziób i skoki od 
białych w odcieniu niebieskim do łupkowo-niebieskich), czarne (oczy ciemnobrą-
zowe, dziób i skoki czarne z odcieniem niebieskim, u zwierząt starszych łupkowo-
niebieskie), niebieskie (oczy ciemnobrązowe, dziób rogowy, skoki od czarnych do 
łupkowo-czarnych), niebieskie obramowane (dziób i skoki czarne z odcieniem 
niebieskim, u zwierząt starszych dopuszcza się skoki łupkowo-niebieskie), czerwo-
ne (oczy ciemnoczerwone, dziób rogowy, skoki niebieskie), czerwone kolumbij-
skie (oczy ciemnoczerwone,  dziób rogowy, skoki niebieskie), czarne srebrzysto-
pierśne (brzozowe) (oczy ciemnoczerwone, dziób i skoki rogowe), czarne złoci-
stopier śne (oczy ciemnoczerwone, dziób i skoki rogowe), czarne pomara ńczo-
wopier śne (oczy ciemnoczerwone, dziób i skoki rogowe), niebieskie pomara ń-
czowopier śne (oczy ciemnoczerwone, dziób i skoki rogowe), jastrz ębiate (oczy 
ciemnobrązowe, dziób rogowy, skoki od czarnych do łupkowo-niebieskich), podpa-
lane (oczy ciemnobrązowe, dziób rogowy, skoki od czarnych do łupkowo-
niebieskich). Niemiecki wzorzec mówi tylko o czterech kolorach (biały, czarny, nie-
bieski z obramowanymi piórami oraz czarny z brązową piersią. 

Miniatura 
 

Forma miniaturowa wyhodowana została w Niemczech w pierw-
szych latach XX wieku . Po raz pierwszy zostały wystawione w 

Hamburgu w 1910 roku. 

Waga koguta 1000, kury 900 gramów. 

Nieśność roczna około 160 jaj o wadze  35 gramów. 

Wielko ść obr ączek: kogut 15, kura 13 
Manfred Uglorz 

Fot. Artur Jakubanis 
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Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów 

Orlik grubodzioby ( Clanga clanga ) 
 Kiedy końcem lat 60-tych ubiegłego stulecia odkryto kilka rewirów lęgowych tego 
gatunku w dolinie Biebrzy, od razu przystąpiono do badań nad tym fenomenem, 
a przypadek i wyjątkowość tego zjawiska sprawiła, Ŝe badaniami zajęło się między-
narodowe grono ornitologów. Kilka lat później znaleziono pierwsze gniazdo, a w ko-
lejnym sfotografowano oba ptaki z pary lęgowej. Kilkadziesiąt lat po tym odkryciu 
analiza fotografii wspomagana współczesną wiedzą o ubarwieniu ptaków pozwoliła 
stwierdzić, Ŝe samcem w tej parze był orlik krzykliwy i była to takŜe jedna z pierw-
szych obserwacji pary mieszanej. Takie korekty dla znających głębiej temat nie są 
zaskakujące, gdyŜ jeszcze w latach 80-tych przewodniki do rozpoznawania poda-
wały dla orlika grubodziobego jako diagnostyczne cechy upierzenia, które wystę-
powały takŜe u orlika krzykliwego (Mizera, et al., 2005). NaleŜy takŜe zachowac 
duŜą wstrzemięźliwość do innych faktów historycznych dotyczących orlika grubo-
dziobego. Ciekawy jest przykład odczytania obrączki na orliku grubodziobym, 
oznakowanym jako pisklę w 1935 roku. W tym roku w Rudce hrabina RóŜa Potocka 
zaobrączkowała aŜ 3 pisklęta w gnieździe. Z zachowanej dokumentacji wynikało 
jednak, Ŝe to były jastrzębie (Maciorowski, et al., 2014). 
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 Orlik grubodzioby jeszcze 2 lata temu zapisywany był w systematyce jako przed-
stawiciel rodzaju orłów Aquila (w tej formie zapisu występuje jeszcze w przytłacza-
jącej większości literatury), ale obecnie na podstawie badań genetycznych i biorąc 
pod uwagę róŜnice morfologiczne postanowiono wyodrębnić spośród orłów trzy 
gatunki orlików i utworzyć dla nich osobny klad Clanga.  

 Orlik grubodzioby jest jednym z najrzadszych orłów, szczególnie w Polsce, gdzie 
jego liczebność szacuje się na około 20 par, a populacja światowa podawana jest 
od dwu do kilku tysięcy par (Maciorowski, et al., 2014). Polską populację blisko 
z nim spokrewnionego orlika krzykliwego (Clanga pomarina) szacuje się na 1800 – 
2000 par (Cenian, et al., 2005). Klad Clanga uzupełnia jeszcze występujący w oko-
licach Indii orlik hinduski Clanga histata.   

 Orlik grubodzioby naleŜy do grupy orlików i – jak sugeruje nazwa – jest nieco 
mniejszy od blisko spokrewnionych orłów. Wielkość ciała 65 – 72 cm (ogon 21 – 24 
cm), rozpiętość skrzydeł 155 – 182 cm. Samica jest wyraźnie większa i do 50% 
cięŜsza od samca (Snow & Perrins, 1998). Ma sylwetkę klasyczną dla orłów z sze-
rokimi skrzydłami i krótki ogonem. MoŜna zauwaŜyć na rozpostartym skrzydle 7 
lotek dłoni, co odróŜnia go od orlika krzykliwego, u którego moŜna zaobserwować 6 
lotek. Od wspomnianego orlika krzykliwego odróŜnia się takŜe bardziej zwartą syl-
wetką z szerszymi skrzydłami i nieco krótszym ogonem oraz większym dziobem.  

Upierzenie dorosłego orlika grubodziobego jest bardzo ciemne, ciemnobrązowe. 
W terenie w czasie krąŜenia widać, Ŝe pióra pokryw są ciemniejsze od lotek. Ta 
cecha takŜe ułatwia odróŜnienie go od orlika krzykliwego. Kolejną taką cechą jest 
występowanie u nasad lotek dłoni jasnego półksięŜyca,  w przeciwieństwie do orlika 
krzykliwego, u którego moŜemy wyróŜnić dwa takie półksięŜyce. Sprawę rozpozna-
wania komplikuje występowanie ptaków pochodzących z lęgów mieszanych oraz 
formy barwnej fulvescens i w takiej sytuacji obserwator musi szukać pomocy 
w specjalistycznej literaturze. Ptaki juvenalne mają podobny koloryt upierzenia, ale 
wyróŜnia je występowanie licznych białych plam na pokrywach i biała podkowa po-
kryw nadogonowych. 

 Zwarty areał występowania tego orlika rozciąga się równoleŜnikowo pomiędzy 
równoleŜnikami 52 a 64, począwszy od państw graniczących z nami od wschodu: 
Ukrainy, Białorusi, Litwy i północno-wschodnich fragmentów Rosji na zachodzie po 
Morze Japońskie na wschodzie. Wyspowe i nieregularne stanowiska moŜna zna-
leźć w kilku krajach: Rumunii, Bułgarii, Finlandii, Estonii, Mołdawii. W zachodniej 
części areału występowania orlik ten zmniejszył swoją liczebność nawet o 33% 
w okresie kilkudziesięciu lat zainteresowania się tym gatunkiem. W części rosyjskiej 
takŜe jednoznacznie widać trend spadkowy, chociaŜ trudno o dokładne wyniki 
(Maciorowski, et al., 2014). 

 Liczebność orlika grubodziobego na świecie oszacowano na kilka tysięcy par. 
Trudno o dokładniejsze szacowania z uwagi na to, Ŝe najliczniej występuje w Rosji 
na obszarze około 2 mln km2, który jest stosunkowo słabo zbadany – np. w ciągu 
ostatnich kilku lat odkryto nowy obszar występowania z około 500 parami lęgowymi 
– to stanowiło jedną trzecią szacowanej wtedy populacji. W zachodniej strefie wy-
stępowania często tworzy pary mieszane z orlikiem krzykliwym  np. połowa par lę-
gowych w Estonii to pary mieszane orlika grubodziobego z krzykliwym 
(Maciorowski, et al., 2014). W Polsce areał występowania ogranicza się jedynie do 
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Doliny Biebrzy. Wcześniej znane były stanowiska rozproszone z innych części kra-
ju, głownie z wschodniej Polski.  

 JuŜ sama nazwa „orzeł bagienny” wskazuje, Ŝe gatunek ten preferuje do lęgów 
zabagnione olsy i brzeziny, a poluje na otwartych, przyległych, rozległych terenach 
bagiennych. Podmokłe tereny są niezbędnym warunkiem występowania i pod tym 
względem jest gatunkiem konserwatywnym. Wraz z poszerzaniem terenów melio-
rowanych i zanikiem terenów bagiennych zanikają takŜe siedliska lęgowe tego ga-
tunku i zmniejsza się populacja (Maciorowski, et al., 2014). 

 Gniazdo zakłada najczęściej na brzozie omszonej i olszy czarnej i bardzo rzad-
ko wybiera inne gatunki drzew. Gniazda populacji biebrzańskiej były zlokalizowane 
w bagiennych lasach otoczonych turzycowiskami bądź mozaiką łąk kośnych i turzy-
cowisk. (Maciorowski, et al., 2005).  

 Samica składa 2, wyjątkowo jedno jajo (średnia wielkość zniesienia 1,9 jaja na 
lęg). We wszystkich kontrolowanych gniazdach zawsze stwierdzano odchowanie 
tylko jednego pisklęcia, głównie z uwagi na kainizm – starsze zabija młodsze za-
zwyczaj w ciągu pierwszych kilku dni po wykluciu. Na podstawie kilkudziesięciolet-
nich badań okazało się, Ŝe jedynie nieco więcej niŜ połowie par przystępujących do 
lęgu udaje się wychować młode. Najczęściej przyczyną strat jest niszczenie gniazd 
przez człowieka oraz drapieŜnictwo kuny i puchacza (Maciorowski, et al., 2005). 

 Ptak zdobywa pokarm najczęściej atakując z powietrza, czasem z zasiadki albo 
przeszukując pieszo teren. Skuteczność ataków jest na poziomie niewiele przekra-
czającą ¼ podejmowanych prób. U orlików biebrzańskich i rosyjskich aŜ 47% 
wszystkich ofiar stanowią ptaki. Około 38% stanowią małe ssaki – głównie norniki. 
Resztę – po około 10% stanowią płazy z gadami oraz chrząszcze (Maciorowski, et 
al., 2005). Udział procentowy poszczególnych grup uzaleŜniony jest od środowiska, 
na którym polują ptaki. 

 Gatunek ten jest gatunkiem wędrownym, ale do niedawna niewiele było wiado-
mo o kierunkach jego przelotów i miejscach zimowania. Dopiero po załoŜeniu na-
dajników satelitarnych stwierdzono, Ŝe ptaki z tej części Europy rozpoczynają wę-
drówkę na przełomie wrześnie i października i lecą na południe wzdłuŜ łuku Karpat, 
przez Bułgarię, Cieśninę Bosfor i środkową Turcję. Zimują częściowo w Grecji, Tur-
cji i bardziej na południe w Izraelu. Część ptaków leci jeszcze dalej na południe 
i końcem listopada dociera do zimowisk w północno-wschodniej Afryce, w Sudanie, 
Egipcie, Libii, Czadzie i Etiopii, a takŜe Zambii. Powrót z zimowisk w Sudanie do 
doliny Biebrzy zajmuje około 30 dni. Przylot na tereny lęgowe przypada na czas od 
końca marca do drugiej dekady kwietnia  (Maciorowski, et al., 2014). O zimowi-
skach w Zambii poinformowały dopiero nadajniki satelitarne, gdyŜ w miejscu i okre-
sie, kiedy zimują tam nasze orliki, tereny po porze deszczowej są zalane i trudno 
dostępne. Ptaki ze wschodniej części areału występowania zimują w południowej 
Azji. 

 Gatunek ten stał się pierwszym, któremu w Polsce załoŜono nadajniki satelitarne 
w 1992 roku. Zastosowano metodę, która ledwie zaczęła funkcjonować w bada-
niach nad wędrówkami ptaków, ale dzięki postępującej szybko miniaturyzacji na-
dajniki moŜna było zakładać na coraz mniejsze ptaki. Obecnie zakłada się nadajniki 
sprzęŜone z GPS, co pozwala obserwować aktywność dzienną ptaka – na którym 
drzewie śpi, na której łące poluje, gdzie najczęściej lata i podobne dane. Ptakom 
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zaopatrzonym w nadajniki nadano imiona i jest moŜliwość prześledzenia ich wę-
drówek w ostatnich latach internecie, np. na stronie: 

 http://orlikgrubodzioby.org.pl/artykul/mapy-przelotow 
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Mała Encyklopedia Goł ębi Rasowych 
 

(Błog w budowie) 
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Kącik filatelistyczny 
 

Filatelistyka – to zbieranie i kolekcjonowanie znaków pocztowych i współpoczto-
wych, stosowanych w słuŜbie pocztowo-telekomunikacyjnej. Człowiek mający takie 
hobby nazywany jest filatelistą.  

 Zbieractwo moŜe być tradycyjne lub tematyczne (historia, sport, religia, sztuka, 
flora i fauna, astronomia, motoryzacja i wiele innych). 

 Zbieranie etykiet zapałczanych to filumenistyka, dział filatelistyki, a człowiek 
zajmujący się tym hobby –  to filumenista. 

 Wypuszczanie znaków pocztowych (znaczków) do obiegu, zajmują się poczty. 
W Polsce jest to Poczta Polska. Cykl emisyjny od złoŜenia zamówienia, projektu do 
wypuszczenia znaczków pocztowych do obiegu trwa 2 lata. Znaki pocztowe są wła-
snością Poczty Polskiej. 

 Redakcja Kwartalnika pragnie zaprezentować w tym dziale, walory filatelistyczne 
i filumenistyczne, w postaci znaczków pocztowych, kopert pierwszego dnia obiegu, 
kartki pocztowe i etykiety zapałczane o tematyce gołębiarskiej, drobiarskiej oraz  
zwierząt domowych z róŜnych państw świata. 

 Walory te pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego i są prezentowane 
za jego zgodą. 

 Poczta Polska w 1994 roku wypuściła do obiegu serię znaczków pocztowych, 
przedstawiających polskie rasy gołębi. I tak, na bloczku jest pokazany polski gołąb 
pocztowy, na znaczkach pocztowych jest mewka polska, krymka białostocka, 
srebrniak polski i sokół gdański. Na kopertach pierwszego dnia obiegu są naklejone 
wymienione znaczki. 

 
Poczta Tajlandii w 2003 roku wypuściła serię znaczków przedstawiające kury rasy 
chabo (szabo) w róŜnych odmianach barwnych.   
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Opracowanie: Zdzisław Jakubanis 
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����    Czasopisma, biuletyny, ksi ąŜki… 

Zdzisław Jakubanis, Album goł ębi rasowych , Lublin 2013 

  

W styczniu 2013 roku ukazała się ksiąŜka o gołębiach 
rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na 
rynku w tej kategorii publikacji. "Album Gołębi Raso-
wych" 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 ksiąŜ-
ce i sposobach jej nabycia znajduje się na stronie: 
www.golebie.wombat.fc.pl 
 
Kontakt z autorem:  mailowy : niwela@gazeta.pl 

– telefoniczny:  stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom. 
724 791 240  

 

Manfred Uglorz, Barwny świat goł ębi rasowych , Tom I, Jasienica 
2014 
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu ho-

dowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej trakto-
wać jako obowiązujący wzorzec, poniewaŜ zgodnie 
z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu 
i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle 
ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.  

 KaŜdy opis rasy, znajdujący się w ksiąŜce, zawiera naj-
pierw krótką informację na temat pochodzenia rasy, 
następnie opis budowy wzorcowego gołębia, naleŜą-
cego 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 kilko-
ma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana zosta-
ła teŜ średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla 

danej rasy. 

Kontakt z autorem:  

e-mail: mku841@escobb.com.pl ; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600 
236 361 
Informacje dotyczące sposobu nabycia ksiąŜek moŜna uzyskać pod wy-

Ŝej wymienionymi telefonami. 
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���� Propozycje wzorców 

Zakonniczka polska 

 

Pochodzenie:  
Gołąb wyhodowany został w Polsce, prawdopodobnie w Poznaniu, skąd rozprze-
strzenił się na resztę Europy.  

WraŜenie ogólne:  
Gołąb o Ŝywym temperamencie i dobrze latający. Budowa jego jest szlachetna, tu-
łów od małej do średniej wielkości, długości od 25 do 30 cm.  

Wzorzec: Cechy rasowo ści  
Głowa  Zaokrąglona, kulista, czoło wysokie; moŜe ją zdobić przylegająca, 

szeroka koronka, zakończona rozetami.  
Oczy:  Perłowe 
Brwi:  Wąskie, delikatnej struktury. Gołębie czarne, niebieskie i srebrzyste 

mają  brwi ciemne, pozostałe odmiany mają brwi róŜowawe. 
Dziób:  Średniej długości, w kolorze brwi. Woskówki nieduŜe, przylegające, 

dobrze przypudrowane. 
Szyja:  Krótka, przy piersi szeroka. Podgardle dobrze wykrojone. 
 Szeroka, zaokrągloma i wysunięta do przodu. 
Plecy:  Szerokie, w kierunku ogona zwęŜające się. 
Skrzydła  Szerokie, przylegające do tułowia, lotki nie sięgają końca ogona 

i swobodnie spoczywają na ogonie. 
Ogon:  Zwarty, dość krótki, składa się z dwunastu sterówek. 
Nogi  Krótkie, skoki nieupierzone, czerwone. Pazurki zgodne z kolorem 

dzioba. 
Upierzenie : Pióra całego upierzenia są krótkie i przylegające do korpusu. 

Rodzaje kolorów:  
Czerwona, Ŝółta, czarna, niebieska i srebrna. 
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Kolor i rysunek:  
Kolorowa jest głowa ze śliniakiem, klin pod ogonem oraz 7 – 12 lotek w skrzydle. 
Rysunek głowy jest ograniczony koroną. Przy gładkogłowych rysunek głowy jest 
z tyłu odpowiednio ograniczony. Pozostałe upierzenie jest białe. 

DuŜe błędy: 
Za długi, lub za krótki korpus, Wąska pierś, owalna, spiczasta, płaska głowa, za 
mało piór, albo za nisko osadzona korona, brak rozet; za krótki, lub za długi dziób; 
niewłaściwy kolor dzioba; białe pióra na kolorowym rysunku, więcej niŜ trzy koloro-
we lotki róŜnicy w skrzydłach, duŜa sitowatość albo rdzawy nalot na lotkach, mato-
wy kolor.  

 Uwagi do oceny: 
Ogólny wygląd – postawa i wielkość – głowa – koronka – dziób – kolor i rysunek – 
oczy. 
  
Grupa IX – Lotne. Obr ączka numer 7  

Brodacz z Grubbe 

 

Pochodzenie 

Belgia. Został wyhodowany z antwerpskiego brodacza w 1904 roku w Grubbe, ma-
łej miejscowości niedaleko Kortenberg. 

WraŜenie ogólne 

Bezogoniasty wariant brodacza antwerpskiego. Karzełek o przysadzistym korpusie 
i mocno rozwiniętej brodzie i grzywie. Charakteryzuje go podniesiona postawa, do 
przodu wypełniona pierś, opuszczone skrzydła. Jest Ŝywotny, ale ufny.  

Cechy rasowo ści koguta 

Głowa  stosunkowo mocna, okrągła i szeroka. 

Dziób  krótki, mocny, lekko wygięty, o barwie zgodnej z barwą nóg.  

Grzebień róŜyczkowy o delikatnym uperleniu, szeroki u podstawy, klinowaty, kolec 
sięga karku. 

Oczy  duŜe, o Ŝywotnym wyrazie, o barwie zgodnej z barwą upierzenia.  

Policzki  czerwone, częściowo zakryte przez wąsy.  
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Zausznice  małe, nieistotne, zakryte przez wąsy.  

Dzwonki  bardzo małe, czasem brak, zakryte przez brodę.  

Szyja  krótka, mocno, zakryta, przez grzywę, z boku dopuszczalna kryza.  

Tułów  szeroki, krótki, przysadzisty, z przodu podniesiony. 

Ramiona  szerokie. 

Pierś bardzo szeroka i pełna, w górnej części dobrze wypełniona i podniesiona. 

Brzuch pełny, szeroki.  

Plecy  szerokie, krótkie, lekko opadające, z przodu przykryte przez grzywę. Siodło  
częściowo zakryte przez bardzo pełną, gęstą i dobrze rozwiniętą grzywę, podobnie 
kuliście zakryta przez poduszkę tylna część siodła. 

Skrzydła  mocno opuszczone i stosunkowo dobrze przylegające do korpusu, końce 
lotek nieco zagięte do środka.  

Ogon – brak.  

Uda krótkie i mocne. 

Skoki  ledwie średniej długości, gładkie, szeroko rozstawione, w przegubie zgięte. 

Palce  dobrze rozstawione.  

Upierzenie  pełne i bujnie rozwinięte. 

Cechy rasowo ści kury 

W budowie podobna do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury, jednakŜe, 
postawa nieco głębsza, skrzydła mniej opuszczone. Kryza wyraźniej widoczna niŜ 
u koguta.   

DuŜe błędy cech rasowo ści 

Za bardzo zwalista, lub za wąski korpus, płaska pierś, za wysoka postawa, uboga 
broda, grzywa i poduszka, widoczne dzwonki, kuper i sterówki.   

Odmiana barwna 

Czarna (oczy ciemnobrązowe, skoki ciemno łupkowo-szare), jastrzębiata (oczy 
pomarańczowo czerwone, skoki cieliste, dopuszcza się ciemniejszy nalot).  

Masa ciała:  kogut – 700 g, kura – 600  g.  

Masa jaja:  30 g. 

Barwa skorupy jaja:  od białej do kremowej. 

Rozmiar obr ączki:  kogut – 11, kura – 10.  
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Z dawnych ksi ąŜek i czasopism 
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Artykuł ukazał si ę w: Hodowca Drobnego Inwentarza , 7-8 (1965), s. 35-36. 


