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GOŁĘBIE                                                                  

Manfred Uglorz 

NORYMBERSKI SKOWRONEK (EE 448) 
N: Nürnberger Lerche, F: Alouette de Nuremberg, A: Nuremberg Lark 

Uwagi wstępne 

Na liście gołębi rasowych EE (Europejski Związek Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków, 
Królików i Kawii) znajdują się cztery rasy, które w nazwie posiadają słowo ‘skowronek’: 
południowoniemiecki skowronek, berneński skowronek, norymberski skowronek oraz 
skowronek koburski. Pierwsze trzy rasy należą do grupy piątej, ostatnia do grupy pierw-
szej. 

Południowoniemiecki skowronek (EE 432) 

 

To silny, uszlachetniony gołąb typu polnego, z prawie pozio-
mą postawą, gładkonogi i gładkogłowy. Rysunek skowronka 
południowoniemieckiego jest  mocno przyciemniony. 

http://www.sueddeutsche-farbentauben.de/ 

 

Berneński skowronek (EE 412) 

 

 

To gołąb typu polnego, dobrze zbudowany, elegancki, pełen 
temperamentu, zawsze z czubkiem. 

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/ 

 

Skowronek koburski (EE 25) 

 

 

 

Duży, witalny gołąb o długiej budowie, mocnym korpusie z po-
ziomą postawą i pastelowych barwach. Waży około 700 g. 

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/ 
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Pochodzenie 

Nazwa wskazuje, że skowronek norymberski wyhodowany został w Norymberdze i oko-
licy, a więc w Frankonii, w środkowych Niemczech. Brak szczegółowych zapisków doty-
czących powstania rasy. Jednak z dawnej literatury, poświęconej gołębiom domowych, 
można dowiedzieć się o pewnych szczegółach, związanych z tą niezwykle piękną rasą, 
chętnie hodowaną na całym świecie.  

 Dla lepszego zrozumienia doniesień, dotyczących historii skowronków norymber-
skich, należy najpierw powiedzieć, że pierwotnie zdecydowanie rozróżniano pomiędzy 
norymberskimi skowronkami a norymberskimi młynarzami. W wielu dawniejszych 
opracowaniach z takim rozróżnieniem się spotykamy. Obecnie zarówno norymberskie 
o rysunku skowronkowym i norymberskie młynarze uważane są za jedną rasę i na liście 
EE znajdują się pod numerem 448.  

 W dawnej literaturze dużo miejsca zajmują uwagi, dotyczące związku pomiędzy 
norymberskimi gołębiami o rysunku skowronka a norymberskimi młynarzami oraz 
skowronkami koburskim.   

 Pewna grupa autorów opracowań, dotyczących skowronków norymberskich, uwa-
żają, że skowronki norymberskie pochodzą od skowronków koburskich. Obecnie jed-
nak ten pogląd się zdecydowanie wyklucza. Skowronek koburski jest gołębiem dużym, 
natomiast skowronek norymberski jest raczej gołębiem średniej wielkości, a nawet 
drobnym. Przede wszystkim rysunek koburskich skowronków tworzą jasne trójkąty na 
tle podstawowego koloru, określanego jako kolor łupkowy, natomiast u skowronków 
norymberskich rysunek na tarczach skrzydeł tworzą czarne trójkąty na śmietankowym 
tle.   

 W przeszłości uważano norymberskie młynarze, szczególnie z szerokimi czarnymi 
pasami, za gołębie z ewidentnymi wadami i dlatego nie zwracano na terenie Niemiec 
na nie uwagi. Dopiero w latach 80. XIX wieku, więcej hodowców się nimi zaintereso-
wało. Dostrzeżono ich piękno i w końcu je zaakceptowano.    

 Warto zaznaczyć, że dawniej były norymberskie skowronki różnie nazywane. Na 
południu Niemiec nazywano je złotymi skowronkami. Gdzieniegdzie nazywano je sko-
wronkowymi gilami.  

W 1902 roku w Norymberdze powstał specjalistyczny klub, zrzeszający hodowców 
skowronków norymberskich. Wtedy też powstał pierwszy wzorzec dla norymberskich 
skowronków, który przyczynił się do ich rozpowszechnienia i planowej pracy do uszla-
chetnienia ich wyglądu. Przyjęto także dla norymberskich gołębi wspólną nazwę: no-
rymberskie skowronki.  

Charakterystyka ogólna 

 Skowronki norymberskie są uszlachetnioną formą gołębia polnego. Występują tylko 
w odmianie gładkogłowej i gładkonogiej. Z kształtu ciała przypominają dzikiego gołę-
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bia skalnego (Columba Livia). Są to gołębie czujne. Są trudne do złapania przez fruwa-
jące drapieżniki.  

 Przede wszystkim są to gołębie pęknie ukształtowane i o bardzo pięknej kolorystyce 
upierzenia. Szczególnie pięknie ubarwiony jest skowronek norymberski z rysunkiem 
skowronkowych. Można się na nim doliczyć kilka kolorów, jak złocistożółty, śmietan-
kowy, szaro-niebieski i czarny. Wymienione kolory występują też w różnych tonacjach, 
a kolory są harmonijnie z sobą powiązane.  Trzy kolory występują zawsze, u wszystkich 
odmian: złocistożółty, śmietankowy i szaroniebieski.   

Opis budowy 

Na pewno każdemu w oczy rzuci się kolor złocistożółty. W kolorze tym jest równo-
miernie zaokrąglona, gładka głowa, średniej długości, także smukła szyja, z dobrze 
zaokrąglonym podgardlem oraz umiarkowanie szeroka, dobrze zaokrąglona pierś. 
Rozjaśnia się on nieco w dolnej części szyi, aby na brzuchu przybrać odcień nieco nie-
bieskawy.  

 Skowronki norymberskie mają oczy ciemne, zaś brwi gładkie, koloru żywej, inten-
sywnej czerwieni. Wyraźnie są więc widoczne na tle złocistożółtego upierzenia głowy. 
Dziób średniej długości, jest jasno rogowy, a woskówki gładkie i białe.  

 Plecy tylko lekko opadają i wydaje się czasem, że skowronki mają postawę pozio-
mą. Zwarty ogon z plecami tworzy jedną, prostą linię. Długie i dobrze zwarte skrzydła, 
ściśle przylegają do tułowia. Całe upierzenie powinno być dobrze przylegające do ciała.  

 Skowronki norymberskie mają nogi średniej długości i nieupierzone. Skoki i palce 
powinny być zdecydowanie czerwone.  

Do dużych wad w budowie zalicza się: zbyt słaby korpus, płaska głowa, opuszczone 
skrzydła, długie nogi.  

Rodzaje kolorów i rysunek 

Skowronki norymberskie występują w dwóch odmianach: z rysunkiem skowronkowym 
i młynarze.  

 Skowronkowe mają głowę, szyję i pierś 
w kolorze soczysto złotożółtym, na podbrzu-
szu kolor ten jest jaśniejszy, nieco niebie-
skawy. Barwa podstawowa tarczy skrzydeł 
i lotek jest śmietankowa. Tarcze skrzydeł 
pokryte są możliwie czarnym, równomiernie 
rozmieszczonym wzorem skowronkowym. 
Rysunek na barkach jest trochę pełniejszy. 
Nie może jednak być zlany. Dolna część 
grzbietu jest także śmietankowa, ogon zaś 
niebieskoszary z ciemniejszą poprzeczną 
wstęgą.   
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Młynarze mają skrzydła w barwie śmietany, bez lub z możliwie czarnymi i wąskimi 
pasami, biegnącymi poprzez tarcze. Pozostałe ubarwienie jest jak u skowronkowych. 

  
 

Wskazania dotyczące hodowli i łączenia w pary 

Skowronki norymberskie – jak zostało powiedziane powyżej – występują  dwóch od-
mianach, jako skowronkowe i młynarze, te 
zaś z pasami i bez pasów. Podstawowy kolor 
na głowie, szyi i piersiach określa się jako 
złocistożółty, zaś podstawowy kolor na tar-
czach skrzydłach określa się jako śmietan-
kowy. Właściwy odcień złocisty jest ściśle 
związany z jasnym kolorem skrzydeł. Jeśli 
skrzydła są zbyt ciemne, często występują 
błędy w kolorze podstawowym. Czasem 
więc zdarza się, że w okolicach uszu oraz na 
klinie złocisty kolor staje się brudny i szary. 
Jest to wadą.  

Fot. z: H. Mackrott, Rassetauben, 1992, s. 63 

Dotyczy odmiany skowronkowej 

Rysunek skowronkowy znajduje się wyłącznie na tarczach skrzydeł. Tworzą go czarne 
plamki, które powinny być ukształtowane tak regularnie, jak to tylko jest możliwe. 
Muszą też one być równomiernie rozmieszczone. Jedynie gęściej mogą występować na 
ramionach. Jednak nie mogą się one zlewać z sobą. Czerń plamek na tarczach skrzydeł 
musi być tak intensywna, jak to tylko jest możliwe. Czarnoszary lub brązowy kolor jest 
wadą, mogącą przy ocenie nawet skutkować dyskwalifikacją.  

 Rysunek na tarczach skrzydeł tworzoną czarne trójkąty po prawej i lewej stronie 
stosiny, muszą być wydłużone i szerokie. Trójkąty skierowane są w stronę czubka pióra, 
podstawa zaś bliżej ciała. Rysunek norymberskiego skowronka jest tym lepszy, im 
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drobniejsze wydają się być czarne trójkąty na tle śmietankowego upierzenia. Najbar-
dziej ceniony jest tak zwany rysunek grotu strzały.  

 Czarne trójkąty stają się większe 
przy pasach, a następnie są zastępo-
wane przez dobrze ukształtowane pa-
sy.  

 Jeśli czarne trójkąty są zbyt duże 
na całych tarczach, wtedy skowronek 
wydaje się mięć zbyt szerokie tarcze. 
Jeśli zaś brakuje jasnych trójkątów na 
czubku pióra, jeśli są one zastąpione 
czarnymi trójkątami lub jeśli w pod-
stawowym kolorze jest tylko niezna-
czna kreska, wtedy rysunek skowron-
kowy jest zbyt pełny. Ale zbyt pusty 
rysunek nie jest akceptowany. Zaleca 
się więc wtedy łączenie w pary gołębi, 
których rysunek na tarczach jest zbyt 

jasny z rysunkiem ciemniejszym. 

 Dolna część pleców powinna być koloru śmietankowego i ostro kontrastować 
z niebieskoszarym ogonem. Na ogonie poprzeczna wstęga o szerokości około 1,5 cm 
musi się wyraźnie odróżniać od niebieskoszarych sterówek, co znaczy, że musi być 
zdecydowanie ciemniejsza. Wstęga nie sięga końca sterówek. Pomiędzy wstęgą o koń-
cem sterówek znajduje się wąski, jaśniejszy pas. Na sterówkach nie powinny znajdo-
wać się jakiekolwiek plamki lub kreseczki. Dotyczy to także młynarzy.  

Dotyczy młynarzy 

Istnieją powiązanie między intensywnym kolorem pasów a oczami, które powinny być 
czarne. Zwierzęta o czarnych oczach mają lepszą postawę i bardziej intensywny kolor 
pasów. Ale jeśli na pasach znajdują się małe ilością rdzy lub brązu, potomstwo wtedy 
będzie miało bardzo dobry kolor dzioba. Jeśli zwierzęta hodowlane mają jednak zbyt 
ciemne, intensywnie czarne pasy, potomstwo ich będzie miało, sadzę na podudziach 
i na upierzeniu koło odbytu. Mogą także mieć nieczyste i tzw. pochmurne tarcze. Zwie-
rzęta o bardzo wąskich pasach, mogą czasem mieć potomstwo bez pasów. Para homo-
zygotycznych gołębi bez pasów, będzie miała zawsze potomstwo bez pasów.  

 Istnieje również związek między kolorem pasów a kolorem dzioba, który powinien 
być zgodny z kolorem pazurków. Pasy zbyt szerokie lub brązowe, zamiast czarnych, 
uważane są za poważną wadę, podobnie jak niebieskoszara lub żółta tarcza i krzyżują-
ce się lotki. Trzeci, a nawet zaznaczony czwarty pas na skrzydłach jest poważną wadą.  

 Pasy na skrzydłach powinny być tak wąskie, jak to jest możliwe do osiągnięcia, wą-
skie jak sznurki bicza. 

Pióra na tarczy skrzydła 

 
Po lewej stronie pióro właściwe, pióro środkowe i po 

prawej stronie niewłaściwe W piórze środkowym 

niewidoczna jest stosina, w prawym zaś po prawej 

stronie jest zbyt mała plama. (Fot. H. Rusam) 
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Do wad w ubarwieniu i rysunku zalicza się: zbyt ciemny dziób, jasne oczy, blade brwi, 
rdzawy nalot na głowie, na dolnej okrywie ogona i podudziach. Policzki lub szyja jasna 
lub z niebieskim nalotem są wadą. Brunatne plamki lub niewyraźna skowronkowość na 
tarczach skrzydeł, nieczysty kolor lotek także są wadą. U młynarzy za ciemny lub nie-
czysty kolor tarcz skrzydeł, za szerokie albo brązowe pasy, jak również pokazujący się 
trzeci pas uważa się za bardzo poważną wadę. 

 Przy ocenie norymberskich skowronków bierze się pod uwagę: ogólne wrażenie – 
postawa –  barwa i rysunek –  kształt głowy i kolor brwi. 

Obrączka numer 8  

DRÓB                                                                        

Manfred Uglorz 

SERAMA 

 

Pochodzenie 

To bardzo stara rasa kur karłowatych, pochodzenia malajskiego, a obecnie rozpo-

wszechniona na całym świecie. W 2001 roku została sprowadzona do Ameryki Północ-
nej, następnie przez Holandię do krajów europejskich.  

Ogólna charakterystyka 

To bardzo mały, szeroki i o zwartej budowie karzełek, o charakterystycznej i majesta-
tycznej postawie. Linia głowy, szyi i piersi jest w formie litery „S”. Seramy są bardzo 
ufne, towarzyskie, dająca się łatwo oswoić. Koguty są mało wojownicze.  

 Waga koguta wynosi do 500 g, kurki zaś do 425 g. Waga jaj wylęgowych powinna 
wynosić 23 g. Kolor skorupy jaj jest barwy od beżowego do kremowobiałego. 
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Cechy rasowości koguta 

Głowa koguta jest nieco przechylona do tyłu. Policzki jego są małe, okrągłe i o delikat-
nej strukturze.  Grzebień koguta jest pojedynczy, średniej wielkości, prosty i podnie-
siony, o możliwie pięciu równo i ostro wykrojonych ząbkach. Środkowe ząbki oraz 
blaszka są równej wysokości. Linia blaszki nie może pokrywać się z linią karku. Duże 
oczy, o żywotnym wyrazie, są od pomarańczowych do czerwonobrązowych.  

 Kogucik nie może pochwalić się wyróżniającymi zausznicami i dzwonkami. Zauszni-
ce ma małe, owalne, przylegające, czerwone, ale niewielkie zabielenia są dopuszczal-
ne. Dzwonki zaś są średniej wielkości, okrągłe, o delikatnej strukturze. Dziób ma dosyć 
mocny, lekko zakrzywiony, o kolorze zależnym od barwy skoków.  

 Średniej długości, szyja w formie litery „S”, jest nieco wygięta do tyłu. Grzywa na 
szyi powinna być bogata i sięgająca do ramion. Tułów 
u kogucika jest krótki, ale za to szeroki i głęboki, opa-
dający ku tyłowi. Grzbiet jest wyjątkowo krótki, szero-
ki, z profilu z szyją i ogonem tworzy literę „V”, a ra-
miona szerokie i dobrze zaokrąglone. Również siodło 
jest szerokie, a pióra poduszki dobrze rozwinięte, 
przykrywające przejście siodła do ogona.  

 Kogucik nosi pierś bardzo wysoko. Jest ona dobrze 
rozwinięta, pełna, szeroka i dobrze zaokrąglona, zde-
cydowanie wysunięta do przodu i wyraźnie sięgająca 
do linii prostopadle biegnącej od końca dzioba do 
podłoża. Brzuch powinien być krótki, z bogatym upie-
rzeniem puchowym. Duże i długie skrzydła, noszone 
prostopadle, nie mogą sięgać podłoża. Są nieco odsta-

jące, a końce piór wygięte są nieco do środka.  Średniej szerokości i długie lotki 1. rzę-
du, nie całkowicie przykrywają lotki 2. rzędu. Pięknie 
ukształtowany ogon , noszony prostopadle. Szerokie 
sterówki, tworzące wachlarz sięgają wysokości głowy,  
patrząc z przodu tworzą odwrócone „V”. Główne sier-
pówki są długie, szerokie w formie szabel i tylko lekko 
wygięte. Boczne sierpówki, tworzące wachlarz, są śred-
niej wielkości. Ogon może dotykać blaszki, jednakże nie 
może być przechylony do przodu, a więc w formie ogo-
na wiewiórki.   

 Podudzia są zdecydowanie krótkie, mocne,  rozsta-
wione paralelnie. Średniej długości skoki, podobnie jak 
skrzydła, skierowane są prostopadłe do podłoża. Są 
gładkie,  równomiernie pokryte łuskami, a ich kolor za-
leżny jest od barwy upierzenia. Kogucik ma cztery, pro-
ste, dobrze rozstawione palce, także równomiernie pokryte łuskami.  

 
Fot. Artur Jakubanis 

 
Fot. Artur Jakubanis 
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 Upierzenie musi być pełne, dobrze rozwinięte i przylegające do korpusu.    

Cechy rasowości kury 

Kurka z budowy podobna jest do koguta, z wyjątkiem cech przynależnych wyłącznie 
kogutowi. Linia pleców u kurki jest w formie litery „U”. 

Duże wady w budowie 

Dużymi wadami są: duży,  gruby lub za wąski korpus, długie plecy, wąska lub płaska 
piersi, pozioma postawa, prosta linia szyi i głowy, krótkie nogi, zbyt mało prostopadłe, 
poziomo lub zbyt do przodu noszone skrzydła, płaski lub ku głowie opadający ogon, 
mocno wygięte główne sierpówki, niewłaściwe charakterystyczne cechy głowy, zbyt 
białe zausznice.  

Odmiany barwne 

Barwa piór oraz rysunek odgrywają znacznie mniejszą rolę, aniżeli figura, postawa 
i charakterystyczne cechy rasy. Barwa i rysunek odgrywają rolę jedynie wtedy, kiedy 
budowa zwierząt została jednakowo oceniona. 

1. Biała 

Biel powinna być czysta. U koguta dozwolone jest nieco barwy żółtej na grzywie i po-
duszce. Nogi są żółte.  

Duże wada: Mocno zażółcone pióra lub innego koloru. 

2. Czarna 

Barwa nasycona i równomiernie rozłożona, z zielnym połyskiem. U koguta dopuszcza 
się pojedyncze czerwonawe lub srebrzyste pióra w grzywie. Nogi są żółte, ale dopusz-
cza się ciemniejszy nalot.  

Duże wady: Mocno czerwonawy lub srebrzysty nalot na piórach, także trzcinowatość 
i mocno fioletowy połysk.  

3. Niebieska 

Barwa szaroniebieski, w jaśniejszym lub ciemniejszym tonie, z mniej lub więcej wi-
docznym oblamowaniem. Grzywa i pióra na ramionach u koguta koloru od ciemno 
niebieskiego do czarnego. U koguta na grzywie dopuszcza się czerwonawe lub żółtawe 
pióra. Nogi są żółte, ale dopuszcza się ciemniejszy nalot.  

Duże wady: Mocno plamista barwa podstawowa, mocny czerwonawy lub żółtawy 
nalot na piórach, mocna trzcinowatość.  

4. Brązowa 

Możliwie równomiernie intensywny kolor brązowy, z połyskiem brązu. U koguta grzy-
wa i poduszka szczególnie lśniąca. Nogi są żółte, ale dopuszcza się ciemniejszy nalot.  

Duże wady: Nierównomierny kolor podstawowy, brak połysku, trzcinowatość. 
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5. Czarnobiała srokata 

Podstawowy intensywny kolor czarny, z zielonym połyskiem. Na grzywie u koguta do-
zwolone pojedyncze czerwonawe pióra. Końce piór są białe lub nieregularnie z białymi 
plamkami. Rysunek u koguta odpowiada formie piór właściwych dla płci. U kury moż-
liwie równomiernie podzielony rysunek. Dopuszczalne są czysto białe lotki i sterówki 
w ogonie. U starszych ptaków występuje większa ilość białych piór. Nogi są żółte, ale 
dopuszcza się ciemniejszy nalot.  

Duże wady: brak połysku, u młodych zwierząt dość duża ilość białych piór.  

6. Niebieskobiała srokata 

Podstawowy kolor jest niebieskoszary, mniej lub więcej ciemny. U koguta grzywa 
i ramiona są ciemno niebieskie, nawet czarne. U koguta dopuszcza się nieco czerwo-
nawych lub srebrnych piór. Nogi są żółte, ale dopuszcza się ciemniejszy nalot. Rysunek 

i wady w rysunku jak u czarnobiało srokatych.  

7. Brązowobiała srokata  

Możliwie równomiernie intensywny kolor brązowy, 
z połyskiem brązu. Nogi są żółte, lecz dopuszcza się 
ciemniejszy nalot. Rysunek i wady w rysunku jak 
u czarnobiało srokatych.  

8. Złocista pszeniczna 

Kogut ma głowę, grzywę i poduszkę brązowoczer-
woną, ze złocistym obrzeżeniem piór. Ramiona, tzw. 
trójkąt na skrzydłach i plecy są jasno brązowe. Pasy 
na skrzydłach powinny być czarne z brązowym lub 
zielonym połyskiem. Lotki 1. rzędu są czarno mato-
we, z wąskim brązowym obrzeżeniem wewnętrz-
nych chorągiewek. Wewnętrzne chorągiewki lotek 
2. rzędu są brązowozłociście obrzeżone, wewnętrz-
ne matowoczarne. Pierś, brzuch i podudzia powinny 
być czarne ogon zaś czarny z zielonym połyskiem, 
boczne sierpówki brązowo obrzeżne.  

Kura ma głowę i pióra na szyi czerwonobrązowe, 
(dozwolony niewielki czarnomatowy nalot w dolnej 
części). Chorągiewki lotek powinny być czarne, a ple-
cy i płaszcz barwy pszenicznej. Pierś, brzuch i pod-
udzia są barwy jasno pszenicznej, ogon szaroczarny, 
z brązowawymi cieniami. Nieco ciemniejsza tonacja 
całości jest dozwolona. Skoki są żółte koguta i kury. 

Duże wady: U koguta dużo brązowej barwy w ogonie 

 

 

Fot. Artur Jakubanis 
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lub na piersi, u kury bardzo jasna podstawowa barwa, duża ilość czarnych pieprzyków na 
piórach, lub za jasne obramowania piór na płaszczu.  

9. Srebrzysta pszeniczna 

Kogut ma głowę, grzywę i poduszkę słomianożółtą, z wąskim obramowaniem i brązo-
wymi stosinami w dolnej części. Pokrywy skrzydeł i plecy są intensywnie pomarańczo-
we, pasy zaś czarne z zielonym lub brązowym połyskiem. Lodki 1. rzędu powinny być 
czarne z białym brzegiem zewnętrznej chorągiewki. Wewnętrzne chorągiewki lotek 2. 
rzędu są czarne, wewnętrzne chorągiewki są żółtobiałe (tzw. trójkąt). Dozwolony jest 
lekko brązowy nalot. Pierś, plecy i podudzia są czarne z zielonym połyskiem. Obrzeże-
nia na bocznych sierpówkach powinny być srebrzyste.  

Kura ma głowę i pióra na szyi brązowomatowe ze srebrzystym obrzeżeniem (niewielki 
czarnomatowy nalot w dolnej części jest dozwolony). Wewnętrzne chorągiewki w lot-
kach 1. i 2 rzędu powinny być czarne. Plecy, płaszcz i trójkąt są barwy pszenicznej. 
Pierś, brzuch i uda barwy kości słoniowej. Ogon czarnoszary z brązowymi cieniami. 
Nieco ciemniejsza tonacja całości jest dozwolona. Puchowe upierzenie jest jasno szare, 
dozwolone jasno pszeniczne. Skoki są żółte u koguta i kury. 

Duże wady: U koguta za brązowe upierzenie, za mało lub za mocno plamista grzywa, dużo 
srebrnych piór w ogonie lub na piersi, u kury zdecydowanie biała barwa, brak srebrzystości 
na szyi, duża ilość czarnych pieprzyków, lub za jasne obramowania piór na płaszczu.  

10. Brązowozłocista pszeniczna 

Jak u złocisto pszenicznych, ale czarne partie piór zastąpione są barwą intensywnie 
brązową z połyskiem brązu.  

11. Brązowosrebrzysta pszeniczna 

Jak u srebrzystych pszenicznych, ale czarne partie piór zastąpione barwą intensywnie 
brązową z połyskiem brązu. 

12. Pszeniczna wielokolorowa 

Kogut ma upierzenie jak u złocisto pszenicznych, lecz na piersiach dopuszczalny jest 
brąz. Końce piór są z białymi zakończeniami, lub nieregularnie rozmieszczone białe 
plamki. Rysunek u koguta zgodny z rysunkiem właściwym dla płci. Dozwolone lotki 
czysto białe oraz biały ogon. U starszych zwierząt wzrasta ilość białych piór.  

Kura: jest możliwie o równomiernej barwie od pszenicznej do czerwonobrunatnej. 
Zewnętrzne chorągiewki w lotkach 1. i 2 rzędu są czarne. Ogon jest czarnoszary z brą-
zowym odcieniem.  Końce piór są z białymi końcami lub nieregularnie rozmieszczone 
biały plamki. Często białe plami znajdują się na czarnych plamach. Lotki czysto białe 
oraz biały ogon jest dozwolony. U starszych zwierząt wzrasta ilość białych piór. Skoki 
u koguta i kury są żółte. 

Duże wady: u koguta wadą jest czysto biały trójkąt, jasne upierzenie grzywy i poduszki. 
U kury za jasna barwa.  
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13. Jasno pszeniczna wielobarwna 

Barwa koguta jak u pszenicznych wielobarwnych, lecz grywa i poduszka pomarańczo-
woczerwona. Barwa kury jak u pszenicznych wielobarwnych, lecz możliwie jasnożółta 
pszeniczna barwa. Skoki u koguta i kury są żółte. 

Duże wady: czysto biały trójkąt, ciemne pióra na grzywie i poduszce u koguta, ciemna 
barwa podstawowa u kury.  

14. Srebrzysta pszeniczna wielobarwna 

Barwa koguta jest jak u srebrzystopsze-
nicznych, jednak dozwolone są pióra 
kremowe na piersi. Rysunek zaś jak 
pszenicznych wielobarwnych. Barwa ku-
ry jak u srebrzystopszenicznych, jednak 
możliwie równomiernie rozłożona bar-
wa od kremowej do jasnej pszenicznej. 
Skoki u koguta i kury są żółte. 

Duże wady: czysto biały trójkąt, za cie-
mna barwa podstawowa.  

15. Brązowozłocista pszeniczna (z od-
cieniem brązu) wielobarwna 

Jak u brązowych złocistopszenicznych, 
lecz końce skrzydeł z połyskiem barwy 
brązu.  

 

Żółta z czarnym ogonem  
Głowa, szyja i pióra korpusy są intensywnie żółte (u koguta nieco intensywniejsza). 
Zewnętrzne chorągiewki lotek 1. i 2. rzędu żółte, wewnętrzne czarne. Sterówki są czar-
ne, w dolnej części lekko żółte. Sierpówki czarne z wąską żółtą obwódką. Upierzenie 
puchowe od jasno żółtego do żółtoszarego. Skoki są żółte. 

Duże wady: czarny rysunek grzywy, zbyt żółty ogon, sitowatość.  

16. Czerwona z czarnym ogonem 

Kogut ma rysunek jak u żółtych z czarnym ogonem. Podstawowa barwa brązowo-
czerwona. Kolor grzywy, pleców i poduszki jest bardziej intensywny. Kura jak u mocno 
ciemnoczerwonej odmiany złoto pszenicznej. Skoki kogucika i kurki są żółte. 

Duże wady: Czarny rysunek piór na szyi, żółty ogon, sitowatość, mocno plamista bar-
wa podstawowa u kury.  

 

Fot. Artur Jakubanis 



Kwartalnik nr 26 (kwiecień – czerwiec 2020) 

 15 

17. Kremowa pszeniczna  
Głowa, grzywa i pióra poduszki u koguta są koloru pszenicznego. Pokrywy skrzydeł 
oraz pióra pleców koloru śmietankowego. Wewnętrzne chorągiewki lotek 1. oraz 2. 
rzędu (tzw. trójkąt) oraz zewnętrzne chorągiewki 
z szarobrązowym nalotem w formie małych pie-
przyków. Pierś, brzuch oraz podudzia są od barwy 
jasno kremowej aż do białej. Wewnętrzne, wi-
doczne części sterówek barwy pszenicznej, zakry-
te części z szarobrązowymi pieprzykowatym nalo-
tem. Główne i boczne sierpówki od intensywnej 
barwy pszenicznej aż do żółtej. Należy dążyć do 
zdecydowanego kontrastu pomiędzy kolorem po-
duszki i ogona a resztą upierzenia. Barwa piór 
puchowych szara. 

Głowa i pióra kołnierza na szyi u kurki są jasno 
żółtopszeniczne. Pozostałe upierzenie możliwie 
od równomiernie rozłożonej barwy jasnokremo-
wej do prawie białej. Wewnętrzne chorągiewki 
lotek 1. oraz 2. rzędu (tzw. trójkąt) barwy jasno-
kremowej, zewnętrzne chorągiewki z szarobrą-
zowym nalotem w formie małych pieprzyków. Główne i boczne sierpówki jano psze-
niczne, zakryte części z szarobrązowymi pieprzykowatym nalotem. Szare pióra puchowe, 
na głowie szaroczarne. Skoki u kurki i kogucika są żółte. 

Duże wady: u koguta zbyt jasne pióra grzywy, na poduszce i w ogonie. Za ciemna bar-
wa pór na korpusie. Brak kontrastu. U kury za ciemna barwa podstawowa, czarne zna-
ki na kołnierzu.  

18. Z żółtobrązowym (odcieniem brązu) ogonem  
Kogut ma głowę, grzywę i pióra poduszki lśniąco pomarańczowe ze stosinami barwy 
brązu. Ramiona i plecy w lśniącym kolorze czerwonobrązowym. Lotki 1. rzędu barwy 
brązu z brązowym obrzeżeniem wewnętrznych chorągiewek. Chorągiewki wewnętrzne 
lotek 2. rzędu czerwonobrązowe (tzw. trójkąt), zewnętrzne brązowe z odcieniem brą-
zu. Pierś, pokrywy skrzydeł, pasy, brzuch i uda jasno kasztanowobrązowe. Sierpówki 
lśniąco brązowe z odcieniem brązu. Boczne sierpówki z delikatnym nalotem w formie 
pieprzyków. Barwa piór puchowych brązowoszara.  

Kura ma pióra głowy i szyi zdecydowanie żółte, z brązowymi stosinami. Lotki żółte 
z brązowomatowymi zewnętrznymi chorągiewkami. Pióra pleców, siodła oraz pióra 
pokrywowy ogona i płaszcza jasnożółte z żółtymi stosinami i żółtymi obrzeżeniami. 
Zewnętrzne części tych piór z bardziej, lub mniej matowobrązowym nalotem w formie 
pieprzyków. Pierś, brzuch i uda równomiernie żółte. Ogon czekoladowobrązowy. Gór-
ne części sterówek kolorystycznie łączy się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór 
puchowych szara. Kurka i kogucik mają skoki żółte. 

 

Fot. Artur Jakubanis 
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Duże wady: u koguta nie czysty kolor piersi, ciemna pióra grzywy i na poduszce. Brak 
połysku na piórach. U kury za jasna lub plamista barwa podstawowa.   

19. Z złocistobrązowym (z odcieniem brązu) ogonem, obramowana 

Głowa, grzywa i pióra poduszki u koguta lśniąco pomarańczowe ze stosinami barwy 
brązu. Ramiona i plecy w lśniącym kolorze czerwonobrązowym. Lotki 1. rzędu barwy 
brązu z brązowym obrzeżeniem wewnętrznych chorągiewek. Chorągiewki wewnętrzne 
lotek 2. rzędu barwy czerwonobrązowej (tzw. trójkąt), zewnętrzne brązowe z odcie-
niem brązu. Pióra piersi, pokryw skrzydeł, pasów, brzucha i ud jasno kasztanowo-
brązowe z delikatnym czarnym obrzeżeniem. Sterówki w bardzo ciemnym, matowym 
kolorze brązowym. Na dole w kolorze jasno kasztanowobrązowym.  Sierpówki lśniąco 
brązowe z odcieniem brązu. Boczne sierpówki z delikatnym nalotem w formie pieprzy-
ków i zdecydowanie lśniące. Barwa piór puchowych brązowoszara.  

Kura jest jak u  z żółtobrązowym (odcieniem brązu) ogonem.  

Duże wady: niezbyt klarowne obrzeżenia piór, ciemna grzywa i pióra poduszki, brak 
połysku, u kury zbyt jasna lub plamisty kolor podstawowy.  

20. Z złociastobrązowym (z odcieniem brązu)  ogonem i srebrzystą szyją 

Kogut ma głowę, szyję oraz pióra poduszki w części widocznej od koloru kremowego 
do prawie białego. Podstawowe pióra jasno brązowe. Ramiona, plecy lśniąco czerwo-
nopomarańczowe.  

Kura ma pióra głowy i szyi barwy pszenicznej z srebrzystymi obrzeżeniami, w dolnej 
części z matowymi, brązowymi kreskami. Lotki barwy pszenicznej, zewnętrzne chorą-
giewki brązowe. Pióra pleców, siodła, pokryw ogona i tzw. płaszcza barwy pszenicznej, 
różowo „żarzące się”, z delikatnym obrzeżeniem. Zewnętrzne pole tych piór z mniej lub 
więcej wyraźnymi plamkami, jakby popieprzone. Pióra piersi, brzucha i ud barwy jasno 
pszenicznej z jasnymi obrzeżeniami i jasnymi stosinami. Ogon szrobrązowy. Górne części 
sterówek kolorystycznie łączy się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór puchowych sza-
ra. Skoki są żółte. 

Duże wady: u koguta nieczysta barwa na piersi, żółta lub plamista grzywa, brak połyski na 
piórach. U kury mocno plamista barwa podstawowa, brak jasnego obramowania piór.  

21. Z złocistobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrzystą szyją, obramowane 
pióra 

U koguta głowa, szyja oraz pióra widoczne części poduszki od barwy kremowej do 
prawie białej. Główna barwa piór jasno brązowa. Ramiona i plecy lśniąco czerwono-
pomarańczowe. Lotki 1. rzędu matowo brązowe w odcieniu brązu, z brązowymi obrze-
żeniami wewnętrznych chorągiewek. Lotki 2. rzędu wewnątrz czerwonobrązowe 
z wąskimi kremowymi obrzeżeniami. Część zewnętrzna  (tzw. trójkąt) czerwonobrązo-
wa. Dozwolona słabe kremowe obrzeżenia. Pióra piersi, brzucha i ud  jasno kasztano-
wobrązowe z delikatnym czarnym obrzeżeniem. Sterówki mocno ciemnobrązowe. 
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Sierpówki  lśniąco brązowe w odcieniu brązu. Boczne sierpówki lekko  jakby popie-
przone i silnie lśniące. Barwa piór puchowych szarobrązowe. 

Kura: Jak u ze złotobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrną szyją. 

Skoki żółte. 

Duże wady: U koguta brak zdecydowanego obrzeżenia piór, żółte oraz plamiste pióra 
na grzywie, brak połyski na piórach. U kury mocno plamista barwa podstawowa, brak 
jasnego obramowania piór.  

22. Z złocistobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrzystą szyją, podwójnie 
obramowane pióra 

U koguta głowa, szyja oraz pióra widocznej części poduszki od barwy kremowej do 
prawie białej. Główna barwa piór jasno brązowa. Ramiona i plecy lśniąco czerwono-
pomarańczowe. Lotki 1. rzędu matowo brązowe w odcieniu brązu, z brązowymi obrze-
żeniami wewnętrznych chorągiewek. Lotki 2. rzędu wewnątrz czerwonobrązowe 
z wąskimi kremowymi obrzeżeniami. Część zewnętrzna  (tzw. trójkąt) od barwy czer-
wonobrązowej do kremowej. Na zewnątrz brązowe z odcieniem brązu. Pióra piersi, 
brzucha i ud jasno kasztanowobrązowe z delikatnym czarnym obrzeżeniem. Wyraźne 
czarne obrzeżenia z zewnątrznym kremowym obrzeżeniem.  Sterówki mocno ciemno-
brązowe. Sierpówki  lśniąco brązowe w odcieniu brązu. Boczne sierpówki lekko jakby 
popieprzone i silnie lśniące. Barwa piór puchowych szarobrązowe. 

U kury rysunek jak u ze złocistobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem i srebrzystą 
szyją. Skoki są żółte u kury i koguta 

Duże wady: u koguta brak zdecydowanego obrzeżenia piór, za szerokie żółte obrzeżenie, 
dlatego trójkolorowa pierś nie jest piękna. Cała żółta lub plamista grzywa. Brak połysku na 
piórach. U kury mocno plamista barwa podstawowa. Brak jasnego obrzeżenia piór.    

23. Z srebrzystobrązowym (w odcieniu brązu) ogonem, obrzeżone 

Kogut ma pióra głowy,  grzywy i poduszki barwy srebrzystobiałej z matowymi, jasno 
brązowymi, o odcieniu brązu kreskami. Ramiona i plecy srebrzystobiałe. Lotki 1. rzędu 
matowobrązowe w odcieniu brązu,  z białymi na stronie wewnętrznej. Lotki 2. rzędu 
wewnątrz białe (tzw. trójkąt), na zewnątrz o matowej barwie brązowej w odcieniu 
brązu. Pióra piersi, na tarczach skrzydeł, pasy, brzucha i ud jasno srebrzystobiałe z deli-
katnym czernawym obrzeżeniem. Sterówki ciemno brązowe. Sierpówki lśniąco jasno 
brązowe. Boczne sierpówki lekko, jakby popieprzone i silnie lśniące. Barwa piór pu-
chowych szarobrązowe. 

Kura ma pióra głowy i szyi prawie białe, w dolnej części z brązowymi kreskami. Lotki 
o bardzo jasnej barwie pszenicznej, z zewnętrznymi chorągiewkami koloru szarobrą-
zowego. Pióra pleców, siodła, pokryw ogona i tzw. płaszcza od barwy kremowej do 
białej. Zewnętrzne pole tych piór z mniej lub więcej wyraźnymi plamkami, jakby po-
pieprzone. Pióra piersi, brzucha i ud prawie białe. Ogon jasno szarobrązowy. Górne 
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części sterówek kolorystycznie łączy się z barwą piór pokrywowych. Barwa piór pu-
chowych szara.  

Duże wady: u koguta mocny żółty nalot na barwie podstawowej, nie czyste obrzeżenia 
piór. U kury bardzo mocno plamista barwa podstawowa.  

Uwagi do hodowli 

Ta mała, jak dotąd najmniejsza z karzełków rasa, wymaga szczególnej opieki. Jakiekol-
wiek zaniedbania mogą się odbić na zdrowiu i kondycji stada. Seramy mogą być hodo-
wany w niewielkich wolierach, najlepiej zadaszonych, z niewielkim trawiastym wybie-
giem. Ale mogą też być wolno hodowane w ogrodzie, ale zawsze z łatwym dostępem 
do przeznaczonego dla niego kurnika. W zimie najlepiej przenieść seramy do budynku 
gospodarczego.  

 Ze względu na wielkość seram, należy im podawać nieduże ziarna. Kukurydza po-
winna być zmielona. Dobre są przemysłowe granulaty dla kur, pod warunkiem, że będą 
dobrej jakości.  

 Wskazane jest podawanie posiekanego mniszka lekarskiego, sałaty, gwiazdnicy itp. 

 

 

 
www.bing.com/images/search?q=serama&qpvt=Serama&FORM=IGRE
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Marcin Różewicz 

PAW INDYJSKI 
Pawie to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych gatunków drobiu ozdobnego. Ich 
hodowlą zajmuje się coraz  liczniejsze grono miłośników ptactwa domowego. Pawie od 
wieków ceniono jako jeden z elementów żywej przyrody, uatrakcyjniający przydomo-
we ogrody, przypałacowe parki, a obecnie gospodarstwa agroturystyczne. Hodowla 
i opieka nad tymi ptakami daje chwilę relaksu, sprawiającą przyjemność i zaspokojenie 
potrzeby kontaktu z naturą. Niewątpliwym atutem pawi poza barwnym upierzeniem 
samców, są także skromne wymagania jakie należy im zapewnić, aby cieszyć się ich 
towarzystwem. Popularne jest nawet wpółdzikie utrzymanie tych ptaków, przy zapew-
nieniu podstawowych warunków do życia w miejskich parkach, gdzie okoliczni miesz-
kańcy mają możliwość bardzo bliskiego kontaktu z pawiami i podziwiania ich urody 
oraz obserwacji niezwykłego rytuału godowego.  

 
Paw z Kozłówki – fot. Zdzisław Jakubanis 

 W stanie dzikim naturalnym środowiskiem życia pawi indyjskich są lasy , ich skraje i pół-
otwarte tereny Azji Południowo-Wschodniej, obejmujące swoim zasięgiem takie kraje 
jak: Indie i Sri Lanka (dawniej Cejlon). Obecnie jest to gatunek, który zaliczany jest do 
drobiu ozdobnego i bardzo chętnie utrzymywany przez ludzi, a przez to został rozpo-
wszechniony przez hodowców na inne kontynenty. 
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Samiec odmiany standardowej w wariancie arlekin (pied).  

https://www.pinterest.at/pin/317714948701328672/?nic_v1=1aZIwLm6DeBjm9QpDM1GySRG8CeR4Fjt
W8cZ7goL%2BQF4r%2BkEq%2F3v7e6ZOPzzJLiBx9) 

 Również w Polsce ptaki te są bardzo popularne. Istnieje dwa sposoby utrzymania 
tych ptaków. Pierwszy to chów wolierowy, natomiast drugim jest wolnowybiegowy. 
Wielu z początkujących opiekunów pawi ma obiekcje, co do tego, czy powinni pozwo-
lić ptakom na swobodne poruszanie się po ogrodzie lub podwórku czy też utrzymywać 
je w zamkniętej wolierze o ograniczonej powierzchni. Zdecydowanie zależy to od kilku 
czynników. A mianowicie: powierzchni ogrodu lub podwórka oraz wysokość jego ogro-
dzenia, stopnia oswojenia ptaków oraz obecność innych zwierząt. Po samym zakupie 
i przywiezieniu ptaków zdecydowanie nie należy ich od razu wypuszczać na otwartą 
przestrzeń. Stres i zmiana otoczenia wywołują płochliwość i chęć ucieczki. Tak więc 
w pierwszym okresie około 4-6 tygodni należy ptaki przyzwyczaić do nowego otoczenia 
i nowych opiekunów utrzymując je na niewielkiej ograniczonej ogrodzeniem powierz-
chni nazywanej wolierą adaptacyjną. Ważne jest, aby miały one możliwość obserwacji 
otoczenia, po którym będą się później poruszać. Dzięki temu nie będą tak płochliwe 
i zdezorientowane po opuszczeniu woliery adaptacyjnej. Przy ograniczonych możliwo-
ściach zapewnienia pawiom większej powierzchni, budowa stałej woliery wydaje się 
być najlepszym rozwiązaniem. Ptaki mogą w niej przebywać stale, bądź sporadycznie 
można im pozwalać na poruszanie się po większej powierzchni działki lub ogrodu, 
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a następnie zganiać ponownie do woliery. Przy jej budowie należy mieć na uwadze 
odpowiednie usytuowanie, najlepiej z wystawą wschodnią lub południowa, aby umoż-
liwić ptakom korzystanie ze światła słonecznego. Powierzchnia woliery powinna być 
możliwie jak największa, jednak minimalne wymiary dla pary pawi to 1,5 x 3 x 2,5 m. 
Konstrukcja woliery powinna być metalowa, oraz naciągnięta siatką o odpowiedniej 
wielkości oczkach (nie większych, niż 12-15 mm). Zapobiega to dostawaniu się do jej 
wnętrza wróbli, które zachęcone znajdującą się tam karmą będą ją wyjadać, a przy 
okazji mogą przenieść na pawie pasożyty. Dobrze jest, gdy na górze zamontowany jest 
dach chroniący przed deszczem. Konstrukcję woliery można zamocować na  podmu-
rówce, która oprócz stabilności zabezpieczy także przed możliwością podkopania się 
drapieżników takich jak np. lis. 

 W środowisku naturalnym znaczący udział w diecie pawi stanowi pokarm rośliny 
(około 70%) w tym głównie ziarna i owoce, a w mniejszym stopniu pokarm zwierzęcy 
(30%), na który składają się drobne owady i inne bezkręgowce, jak małe płazy i gady. 
W warunkach hodowlanych żywienie pawi nie stanowi problemu. Podstawę żywienia 
odgrywają ziarna zbóż: pszenica, jęczmień, owies, kukurydza, łuskane ziarno słonecz-
nika. Jako urozmaicenie jeden lub dwa razy w tygodniu podaje się czerstwe pieczywo, 
uprzednio namoczone wymieszane z chudym twarogiem. Z warzyw i owoców chętnie 
są zjadane jabłka, winogrona, truskawki oraz owoce śliwy tarniny. Cennym pokarmem 
bogatym w witaminy oraz makro- i mikroelementy są zielonki z traw, jak również cen-
nych ziół: pokrzywa, krwawnik, mniszek lekarski, gwiazdnica. Jeśli ptaki nie mają moż-
liwości pobierania ich swobodnie z wybiegu należy je podawać w postaci zerwanej 
i posiekanej wprost do woliery. Pokarmem bogatym w białko, ważnym szczególnie 
w okresie odchowu młodych piskląt są owady. Jeśli ptaki poruszają się swobodnie po 
terenie ogrodu z pewnością znajdą ich odpowiednią ilość. Jeśli jednak są utrzymywane 
tylko na ograniczonej przestrzeni woliery, warto uzupełniać ich podstawową karmę 
o dodatek wspomnianego wcześniej twarogu, ugotowanego na twardo jaja lub dostar-
czać pewną porcję owadów, szybko rosnącym młodym pawiom poprzez złowienie ich 
na łące, bądź podawanie dostępnych w każdym sklepie zoologicznym larw mącznika 
młynarka. Na rynku nie ma mieszanek paszowych przeznaczonych specjalnie dla tego 
gatunku, wykorzystać można te przeznaczone dla młodych indycząt. Z racji dużego 
podobieństwa obu gatunków zawiera ona odpowiednią ilość składników pokarmo-
wych dla piskląt pawi. 

 Samice pawia indyjskiego osiągają dojrzałość płciową w drugim roku życia, samce 
natomiast przystępują do rozrodu rok później. Ma to związek z tym, że dopiero wtedy 
posiadają wykształcony tren. Okres godowy rozpoczyna się na początku kwietnia, jed-
nak może zostać opóźniony przez niskie temperatury. Samce rozpoczynają toki w sło-
neczne dni, zazwyczaj o poranku i w godzinach popołudniowych. W tym okresie pawie 
często wydają charakterystyczne dźwięki, określane jako okrzyki, co ma na celu mani-
festacje dominującej pozycji samca oraz podkreślenie jego praw do zajmowanego te-
rytorium i przebywających na nim samic. Aby zainteresować sobą potencjalne part-
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nerki i skłonić je do kopulacji, samiec adoruje je prezentując swój barwny tren. Usta-
wia go prostopadle względem podłoża. Jego głowa jest uniesiona, a dziób skierowany 
pionowo w dół. W momencie, gdy w bliskim sąsiedztwie przebywa samica, samiec 
intensyfikuje swoje zachowanie, wykonują szybkie i energiczne ruchy potrząsając ogo-
nem. Nachyla tren w kierunku samicy jednocześnie szybko potrząsa skrzydłami i tupie 
w miejscu. Jeśli samica nie jest gotowa do kopulacji lub nie akceptuje samca jako part-
nera ucieka, natomiast jeśli uległa czarowi samca przykuca i dochodzi do krótkiego 
aktu kopulacji. 

 referowanym miejscem na gniazdo są zazwyczaj cieniste zarośla lub krzewy podob-
nie, jak w naturze jest ono dobrze zakamuflowane pod gęstą szatą roślinności. Samica 
wykopuje niewielkie zagłębienie w ziemi o kształcie niecki, do którego systematycznie 

składa jaja (każde o masie około 
95-100 g.). Po zniesieniu ostatnie-
go, a ostateczna ich liczba może 
wynosić 5-7, zaczyna się okres ich 
wysiadywania, który trwa 28 dni. 
Samice dobrze opiekują się pisklę-
tami. Jednak w przypadku bardzo 
rzadkich odmian barwnych pawi, 
które często są bardzo wartościo-
we, hodowcy odbierają samicom 
jaja, aby zwiększyć ich liczbę. Po 
odebraniu jaj samica ponownie 
przystępuje do lęgów, dzięki czemu 

można zwiększyć ich liczbę do około 20 od samicy i prowadzić lęgi z wykorzystaniem 
aparatu lęgowego. Wtedy jednak należy zapewnić pisklętom odpowiednie warunki. Po 
wyschnięciu cały lęg należy przenieść do przygotowanego wcześniej odchowalnika, 
w którym temperatura powietrza powinna oscylować w granicach 26-28°C. Ponadto 
niezbędne jest dodatkowe źródło ciepła tzw. sztuczna kwoka. W wieku dwóch tygodni 
małe pawie próbują już nocować na grzędach, stąd powinny mieć taką możliwość. Aby 
mogły się na nie dostać, nie mogą się one znajdować zbyt wysoko. Nocowanie na grzę-
dach wpływa korzystnie na rozwój kości palców. Począwszy od 4. tygodnia, życia młode 
pawie mogą korzystać z niewielkiego wybiegu, najlepiej czasowo i w pogodne dni. W 
wieku dwóch miesięcy, kiedy ich mechanizm termoregulacji jest w pełni rozwinięty, 
mogą na stałe przebywać w wolierze zewnętrznej. 

 Okres godowy kończy się na początku sierpnia, kiedy to samce zaczynają gubić 
ozdobne pióra trenu. Pawie należą do ptaków, które cieszą się zainteresowaniem ze 
strony wielu osób, a jednocześnie są niekłopotliwe w utrzymaniu, coraz częściej poza 
prywatnymi hodowlami i zoo, spotykane są na terenach miast. Tereny parków i przypa-
łacowych ogrodów takich miast jak Puławy, Kozłówka, Lublin, Warszawa czy Strzyko-
cin, to tylko niektóre z przykładów, gdzie mieszkańcy i przyjezdni zwiedzający maja 
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okazję bliskiego kontaktu z pawiami. Jest to szczególna atrakcja dla dzieci, którym 
karmienie tych ptaków z ręki sprawia ogromną przyjemność. (Od redakcji: w parku 
Muzeum Zamoyskich w Kozłówce jest stado pawi w chowie wolnowybiegowym złożo-
ne z 3. samców i 7 samic). 

 Przykładem na to jak skromne wymagania względem opieki mają pawie, można 
przytoczyć przykład ich półdzikiego utrzymania w Parku Czartoryskich w Puławach. Na 
dziedzińcu Pałacu Czartoryskich, gdzie obecnie mieści się Instytut Uprawy Nawożenia 
i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy, swobodnie porusza się stado pawi 
złożone z trzech dorosłych samców oraz dwóch samic. Pawie karmione są paszą, która 
podawana jest im w karmidłach. Są one również dokarmiane przez zwiedzających, co 
stanowi uatrakcyjniający element dla turystów i mieszkańców. Samice corocznie za-
kładają gniazda i regularnie wyprowadzają młode. W ostatnim sezonie lęgowym obie 
samice wysiedziały pisklęta (jedna trójkę, a druga czwórkę potomstwa). Nocleg ptaki 
spędzają na gałęziach drzew. Są oswojone z obecnością ludzi, jednak same doskonale 
radzą sobie i całorocznie są utrzymywane bez szczególnych zabiegów i opieki.  

Mutacje barwne pawi 

Dość długotrwały okres hodowli pawi, sprawił, że pojawiły się osobniki o zupełnie 
odmiennej barwie upierzenia, niż ta spotykana u osobników żyjących w środowisku 
naturalnym. Chociaż ubarwienie pawi formy standardowej jest samo w sobie piękne, 
to jednak nowe odmiany barwne ze względu na swoją odmienność również budzą 
podziw szerokiej rzeszy hodowców i pasjonatów. W amerykańskim stowarzyszeniu 
hodowców pawi pod nazwą „The United Peafowl Association”  w marcu 2020 roku 
zarejestrowanych jest 225 odmian barwnych pawi, a wiele kolejnych jest w trakcie 
rejestracji. Znowelizowano także nazewnictwo poszczególnych odmian. Wśród odmian 
barwnych wymienia się dziesięć podstawowych. Są to: 

• Standardowa, tzw. India Blue 

• Biała – White 

• Cameo 

• Charcoal  

• Purple 

• Buford Bronze 

• Peach 

• Opal 

• Midnight 

• Jade 

Każda z powyżej wymienionych odmian barwnych może występować w różnych wa-
riantach, do których należą: 

• Wariant ze wzorem na skrzydłach jak u dzikiej odmiany 

• Wariant czarnoskrzydły 
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• Pied, czyli arlekin podstawowa odmiana barwna z nierównomiernie rozmiesz-
czonymi obszarami białego upierzenia 

• White-eyed, czyli białooki. W ozdobnych piórach ogona samca występują bia-
łe oczka zamiast niebieskich. 

• Silver Pied, czyli srebrny arlekin. 

 Połączenie 10 podstawowych odmian barwnych wraz z możliwymi ich wariantami 
opisanymi powyżej, tworzą wspomnianą kombinację wspomnianych 225 odmian bar-
wnych. 

 
Samiec pawia kolorze brązu https://www.pinterest.at/pin 

 Najwcześniej powstałą i znaną już w starożytnym Egipcie jak również w Indiach, 
była biała odmiana pawi. Uwarunkowana jest recesywnym genem autosomalnym, 
dlatego nie znając zasad dziedziczenia starożytni ludzie nie potrafili odpowiednio koja-
rzyć ptaków, aby zwiększać liczebność tej odmiany, stąd były one rzadkie i otaczane 
szczególna czcią. Należy nadmienić fakt, że białe pawie nie są formą albinotyczną.  
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 Kolejną znaną odmianą jest arlekin (w języku angielskim nazywany pied). Charakte-
ryzuje się barwnym upierzeniem podobnie, jak u formy dzikiej, ale występują również 
białe plamy o zróżnicowanej wielkości i nierównomiernie rozmieszczone na całym cie-
le. Paw arlekin nie jest krzyżówką powstałą na drodze skojarzenia pawia odmiany bia-
łej ze standardowym barwnym ptakiem, ale oddzielną mutacją. Jednak w celu pewnej 
modyfikacji wielkości białych plam na ciele u odmiany arlekin stosuje się krzyżówki 
zarówno z odmiana standardową. Uzyskane w ten sposób osobniki są podobne do 
arlekina, ale mają mniejsze łatki. Natomiast kojarzenie odmiany arlekin z pawiem bia-
łym, daje potomstwo arlekin o większej ilości i wielkości białych plam.  

 Dobrze znaną jest także odmiana czarnoskrzydła, która pojawiła się stosunkowo 
niedawno, bo pod koniec XIX wieku  w 1850 roku w Anglii. U samca tej odmiany skrzy-
dła zamiast barwy brązowej, są koloru czarnego. Dodatkowo szyja o pierś jest nieco 
ciemniejszego niebieskiego koloru, niż u odmiany standardowej.  

 
 Ostatnio popularna stała się także odmiana brzoskwiniowa (z angiel. peach). Barwa 
upierzenia tych ptaków jest jasnobrązowa czasami beżowa. Odmiana ta jest uwarun-
kowana genem związanym z chromosomami płci.  

 Występują jeszcze inne odmiany barwne pawi, chociaż są rzadziej spotykane w pol-
skich hodowlach.  
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KRÓLIKI                                                                

Manfred Uglorz 

CZARNY WIEDEŃSKI 
N: Schwarzer Wiener, F: Nor de Vienne, A: Blek of Vienna 

 
Fot. z niemieckiego wzorca z roku 2004 

Pochodzenie 

Niejasne jest pochodzenie czarnych wiedeńskich. Niektóre źródła podają, że pochodzą 
z Austrii, inne zaś że z Niemiec. Nie może nas jednak zwieść w ich nazwie słowo ‘wie-
deński’. Może ono jedynie wskazywać, że czarne wiedeńskie są w typie królików wie-
deńskich. Większość źródeł podaje niemieckie pochodzenie czarnych wiedeńskich.  

 Czarne wiedeńskie zostały wyhodowane przez krzyżowanie wiedeńskich niebie-
skich z wybitnie czarnymi królikami rasy alaska. Twórcom rasy chodziło o uzyskanie 
królików o pokroju królika niebieskiego wiedeńskich, ale o czarnym futerku.  

Grupa: rasy średnie 

Pochodzenie: Niemcy 

Genotyp:  ABCDg / ABCDg 
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Charakterystyka ogólna 

Czarne wiedeńskie są w typie królików wiedeńskich, głównie niebieskiego wiedeńskie-
go. Charakteryzuje je głęboka i błyszcząca czerń okrywy włosowej. Szybko dojrzewają. 
Mają przyjazny i żywy temperament. W hodowli nie są zbyt wymagające.  

 Idealna waga czarnych wiedeńskich wynosi od 4,25 do 5,25 kg. Minimalna waga 
wynosi 3,75 kg, dopuszczalna zaś 5,5 kg. 

 Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi: 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 

Waga 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,25 

Budowa korpusu 

Nieco rozciągnięty tułów czarnego wiedeńskiego, jest w kształcie walca, co znaczy, że  
powinien mieć taką samą szerokość z przodu jak i z tyłu, a linia grzbietu prosta i dobrze 
zaokrąglona z tyłu. 

 
www.kaninchenrassen.info/kaninchen/grossemittelgrosse-rassen/schwarze-wiener.php 

 

 Głowa jest krótka, mocna i okrągła, dobrze osadzona na krótkiej szyi, u samic nieco 
delikatniejsza. 

 Jest wskazane, aby głowa była szeroka na wysokości nosa i w partii czołowej, a po-
liczki dobrze uwydatnione. Uszy powinny być na końcach zaokrąglone, dobrze owło-
sione i wynosić od 11,5 do 12,5 cm. Przednie kończyny są mocne i średniej długości. 
U królika wspartego na wyprostowanych przednich kończynach, powinien być wyraźny 
prześwit pod brzuchem.  
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 Oczy są w kolorze zdecydowanie ciemno niebieskim, a pazurki szarobrązowe. 

Wady w budowie  
Za wady niedopuszczalne uważa się: wyraźnie wydłużony i wąski tułów, cienkie i długie 
kończyny, uszy dłuższe niż 14 i krótsze niż 9,5 cm. Ciężar ciała poniżej 3,5 kg lub powy-
żej 5,5 kg. Uszy słabo owłosione, miękkie i opuszczone. 

 Dopuszczalne są niewielkie odchylenia od wzorcowej budowy korpusu i głowy, 
nieco rozchylające się i nieznacznie dłuższe uszy oraz nieznacznie krzywy ogon.  

Barwa i struktura owłosienia 

Barwa okrywy włosowej królika czarnego wiedeńskiego jest czarna, powinna być bar-
dzo gęsta oraz sprężysta, o wyraźnym połysku. Nieco matowa sierść jest tylko na brzu-
chu oraz na wewnętrznych stronach kończyn. Włosy pokrywowe mają długość około 
3 cm. Barwa podszycia jest intensywnie ciemnoniebieska. 

 Pazurki powinny być szarobrązowe. 

Wady w barwie i strukturze owłosienia  

Za wady niedopuszczalne uważa się: szarą i matową barwę okrywy włosowej, brak 
wymaganej gęstości, skupiska białych włosów na okrywie włosowej, bardzo jasne, 
prawie szarobiałe podszycie, duża ilość białych włosów w podszyciu, przy skórze sierść 
prawie biała.  

 Dopuszcza się w okrywie pojedyncze biała włosy, brak połysku, nieco rdzawe, ja-
śniejsze podszycie i pojedyncze białe włosy. Włosy nieco dłuższe niż 3 cm. Nieco inny 
kolor oczu i pazurków, niż wymagany jest w wzorcu. 

  

* * * 

  

Szary wiedeński Niebieskoszary wiedeński 

https://de.wikipedia.org/wiki/Wiener_(Hauskaninchen)#Schwarze_Wiener 
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PTAKI ŚWIATA                                                   

Zdzisław Jakubanis 

KORONIEC PLAMOCZUBY  
Koroniec plamoczuby (Goura victoria) – to endemiczny gatunek ptaka z rodziny go-

łębiowatych (Columbidae). Zamieszkuje Nową Gwineę i sąsiadujące wyspy. Goura to 
nowogwinejska, tubylcza nazwa dla korońców.  

 Koroniec to największy gatunek gołębia dzikiego.  

 
 Dawniej polowano na korońce i dlatego jego populacja została mocno ograniczona. 
Obecnie jego egzystencja zagrażają: wycinka lasów pod uprawy rolno oraz budowa 
dróg na terenach jego występowania. Do roku 2012 koroniec plamoczuby klasyfiko-
wany był jako narażony na wyginięcie. Od roku 2013 jest gatunkiem bliskim zagroże-
nia. Gatunek ten jest chroniony przez prawo w Papui Nowej Gwinei oraz Konwencją 
Waszyngtońską. Ogrody zoologiczne intensywnie pracują nad rozmnożeniem koroń-
ców, wymieniają między sobą materiał genetyczny i podejmują próbę introdukcji pta-
ków do warunków naturalnych.  

Cechy charakterystyczne 

Cechami charakterystycznymi korońców są:  

− pokaźna jak na gołębie wielkość, osiągają bowiem do 75 cm długości i do 2,5 kg ma-
sy ciała;  

− długie nogi;  

− na głowie wachlarzowaty, koronkowy czub, utworzony ze sztywnych piór z postrzę-
pionymi promieniami;  

− oraz szesnaście sterówek w ogonie.  

Nowa Gwinea 

Australia 
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 Obie płcie ubarwione są jednakowo. Większa część upierzenie jest łupkowoniebie-
ska. Pióra na końcu czuba o barwie czarnobiałej są rozszerzone, pierś fioletowo-
kasztanowa, pokrywy skrzydłowe 1. rzędy białoniebieskie z ciemnymi zakończeniami, 
sterówki łupkowoniebieskie. Kantarek i okolice oczu są czarne. Dziób korońców pla-
moczubych jest czarny, nogi fioletoworóżowe, tęczówka czerwona.  

 Samce są nieco większe od samic.  

 
 Fot. Zdzisław Jakubanis 

 Znane są obok korońca plamoczubego jeszcze trzy gatunki korońców: koroniec sio-
dłaty (Goura cristata), koroniec błękitny (Goura scheepmakeri) i koroniec rdzawo-
skrzydły (Goura sclaterii). Koroniec rdzawoskrzydły został ostatnio wyodrębniony 
z taksony Goura scheepmakeri. Wyżej wymienione gatunki różnią się nieznacznie ubar-
wieniem. 

Środowisko występowania 

Korońce prowadzą osiadły tryb życia. Żyją na dnie lasów deszczowych, na terenach 
bagnistych i namorzynowych, często w pobliżu wybrzeża morskiego i innych zbiorni-
ków wodnych, a w terenach górskich do wysokości 600 m n.p.m. Podobnie jak bażan-
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ty, w ciągu dnia przebywają na ziemi. Noce spędzają na drzewach, skąd rano zlatują na 
ziemię i poszukują pokarmu. Najintensywniej żerują właśnie rano i po południu. Żywią 
się jagodami i innymi owocami, leżącymi na ziemi, nasionami, zielonymi częściami 
roślin oraz owadami, mięczakami i skorupiakami, które zbierają na brzegach wód. 

Rozmnażanie 

Korońce plamoczube budują gniazda na drzewach, nawet do kilku metrów nad ziemią. 
Jest to solidna platforma zbudowana z gałązek i patyków, umieszczona na mocnych, 
rozwidlonych gałęziach, często także wśród liści epifitycznej paproci Asplenium nidus. 

 Fot. Zdzisław Jakubanis 

 Ptaki tworzą monogamiczne pary na całe życie. Po tokowaniu, samica znosi jedno 
jajo o białej skorupie, o wymiarach 57x41 mm, które ptaki wysiadują na zmianę, sami-
ca w nocy, a samiec w dzień od godz. 10 do ok. 17. Inkubacja trwa 28 do 30 dni. Ptak, 
który zmienia w wysiadywaniu partnera, przynosi w dziobie gałązkę i uzupełnia gniaz-
do.  

 Pisklę o ciemnej, niemal czarnej skórze, karmione jest przez samicę i samca. 
W pierwszych dniach życia otrzymuje papkę z wola, a następnie pokarm stały rozmięk-
czany w wolach rodziców. Młode ptaki szybko rosną i w wieku 4 tygodni są już całko-
wicie opierzone.  Pięciotygodniowy ptak uzyskuje zdolność lotu i zwykle w tym czasie 
opuszcza gniazdo. Sześciotygodniowy pobiera samodzielnie pokarm, ale dokarmiany 
jest przez samca do ok. 13. tygodnia. Dojrzałość płciową uzyskują osobniki od 15 mie-
siąca życia, a dwuletnie tworzą trwałe pary. Poza okresem rozrodczym przebywają 
w niewielkich grupkach od 2 do 10 ptaków. Latają ociężale i niechętnie, ale wystraszo-
ne fruwają na drzewo. 
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 W warunkach naturalnych populacja tych ptaków spada z powodu zniszczenia śro-
dowiska oraz polowań na nie. Kłusownicy polują na nie dla mięsa jak i piór, które służą 
im do różnych ozdób mimo, że są to ptaki chronione.  

 

 

RODZIME RASY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (c.d.) 

Rodzime rasy i odmiany gęsi 

Polska posiada jedną z najbardziej licznych i cennych w Europie kolekcji lokalnych ras 
i odmian gęsi, które doskonale są przystosowane do trudnych warunków środowisko-
wych związanych z rolniczym krajobrazem Polski. W okresie międzywojennym, jak i po 
II wojnie światowej, gęsi były źródłem utrzymania wielu gospodarstw chłopskich, 
szczególnie na terenach o słabych glebach, nieużytkach z dużą ilością łąk i pastwisk. 
Gęsi były źródłem pierza i mięsa, a pierze było wykorzystywane do wyrobu pościeli 
(pierzyny i poduszki). W obecnych czasach gęsina jest głównym produktem eksporto-
wym.  

 Aktualnie Instytut Zootechniki PIB opracował krajowy program ochrony zasobów 
genetycznych zwierząt gospodarskich, którym są objęte następujące rasy i odmiany 
gęsi: lubelska (Lu), kielecka (Ki), podkarpacka (Pd), kartuska (Ka), rypińska (Ry), suwal-
ska (Su), garbonosa (Ga), romańska (Ro), pomorska (Po), słowacka (Sł), landeska (LsD), 
kubańska (Ku), biłgorajska (Bi), zatorska (ZD-1), w tym jest kilka ras zakupionych za 
granicą (landeskie, romańskie, słowackie, kubańskie), co przyczyniło się do zachowania 
zasobów genetycznych tych gęsi w Polsce, bo w krajach pochodzenia zostały niemal 
utracone.       

Gęś zatorska (ZD-1) 

Gęsi zatorskie wyhodowano z od-
mian gęsi krajowych: podkarpac-
kich, garbonosych, suwalskich i po-
morskich. Prace rozpoczęto w In-
stytucie Zootechniki w latach 1956 
–1961. Od roku 1961 stado było 
zamknięte przed dopływem obcej 
krwi i selekcjonowane na masę cia-
ła i nieśność. W 1967 roku stado 
przeniesiono do Zakładu Doświad-
czalnego Akademii Rolniczej w Kra-
kowie. Od 1996 roku gęsi zatorskie 
zostały zaliczone do krajowych za-
sobów genetycznych populacji gęsi.  
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Dokumentacja hodowlana prowadzona jest od 1961 roku. Gęsi zatorskie mają mięso o 
dużej wartości dietetycznej, i małej ilości tłuszczu. Mają pierze dobrej jakości. Nadają 
się dobrze do chowu przydomowego, gospodarstw agroturystycznych i tuczu „owsia-
nego”. 

  Obecnie stado jest utrzymywane w Katedrze Hodowli Drobiu Uniwersytetu Rolni-
czego w Krakowie. Tuszka gęsi zatorskiej została wpisana na listę produktów tradycyj-
nych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w roku 2006.  

 Gęsi zatorskie to ptaki o zwartej, krępej budowie ciała. Upierzenie białe, łapy i dziób 
barwy pomarańczowoczerwonej, nogi szeroko rozstawione, szyja dosyć długa, smukła, 
tułów szeroki, lekko wypukły i dosyć długi. Na brzuchu może występować fałda tłusz-
czowa. Tęczówka oka niebieska. Masa ciała 12-tyg. gąsiorów wynosi ok. 4,2 – 4,7 kg, 
gęsi ok. 3,9 – 4,4 kg, nieśność ok. 35 – 45 jaj o wadze 130-145 g w I sezonie,  

i 160-180 g od gęsi starszych. 

 Wielkość stada podstawowego: gęsi – 320, gąsiorów – 150. 

Karmazyny w Polsce 

Oprócz ras kur o typowo polskim pochodzeniu, mamy jeszcze w Polsce kury, które od 
prawie 100 lat są w naszym kraju chowane i to z dużym powodzeniem. Są to kury ame-
rykańskiej rasy Rhode Island Red (rodajlend) o polskiej nazwie karmazyny. W ciągu 
kilkudziesięciu lat ich hodowli w Polsce przyczyniły się do powstania rodów kur o wy-
sokiej produkcyjności mięsnej i nieśnej w wyniku wykorzystania krzyżówek heterozyj-
nych.   

Karmazyn – [Rhode Island Red (R-11)] 

Rhode Island Red (czyt. rodajlendy) do najbardziej typowych przedstawicieli ras ogól-
noużytkowych, szeroko w Polsce rozpowszechnionych i znanych dawniej pod nazwą 
karmazyny. Pochodzą ze stanu Rhode Island w USA. Do Polski zostały sprowadzone z 
Wielkiej Brytanii w latach 30-tych XX wieku. Ze względu na dwukierunkowy typ użyt-
kowania (mięsny i nieśny), do połowy lat siedemdziesiątych XX wieku stanowiły około 
50% pogłowia ferm towarowych i stad przyzagrodowych. Kury tego rodu są szczególnie 
przydatne do chowu przyzagrodowego, mają żywy temperament, są ciekawskie i mało 
płochliwe. Najlepiej czują się na przestronnym wybiegu, porośniętym roślinnością, 
gdzie mogą do woli grzebać. Kury są łagodne i dobrze sprawdzają się w roli mamek, 
chętnie kwoczą i długo wodzą kurczęta. Barwa upierzenia jest ciemnobrązowo-ma-
honiowa z metalicznym połyskiem, szczególnie u kogutów, skoki żółte. Średnia waga 
kogutów wynosi ok. 3 kg, a kur 2,5 kg. Nieśność kur w pierwszym roku życia wynosi ok. 
190 jaj o brązowej barwie skorupy i masie około 60 g. Obecnie czysto rasowe karma-
zyny są dość rzadko spotykane w chowie przyzagrodowym, ale dużą popularnością 
cieszą się ich mieszańce – kury rosa i messa.  Zalecane są do produkcji ekstensywnej 
kurcząt rzeźnych.  
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 Kury rodajlend krzyżowane z kogutem leghorn dają potomstwo o pokroju i cechach 
użytkowych typowych dla kur nieśnych, a skrzyżowane z kurami ras ogólnoużytkowych 
np. Plymouth Rock lub Sussex potomstwo autoseksingowe.  Kogutki, odchowywane w 
kurniku z dostępem do zielonych wybiegów, osiągają w 12-13 tyg. życia wagę od 1,3-
1,8 kg, charakteryzując się przy tym żółto zabarwioną skórą i dobrą wydajnością rzeź-
ną. Ze względu na genetycznie uwarunkowaną dość dużą odporność na chorobę Ma-
reka, w chowie przyzagrodowym charakteryzują się dużą odpornością na niesprzyjają-
ce warunki klimatyczne. Od 1972 r. kury tej rasy utrzymywane były na fermie drobiu w 
Życzynie, należącej do PGO Podzamcze, a w 1995 r. zostały przeniesione do IZ ZZD 
Chorzelów, gdzie do chwili obecnej są utrzymywane. Kury tej rasy od 2011 r. są rów-
nież utrzymywane na fermie IZ PIB w Aleksandrowicach.  

Wielkość stada podstawowego: ok. 800 sztuk, w tym 720 kur i 80 kogutów.  

 
 

Kura messa to mieszaniec koguta rodajlend i kury rodajlend x leghorn. Ma pokrój 
charakterystyczny dla kur typu średnio ciężkiego. Kury messa zaczynają się nieść ok. 
160 dnia życia i rocznie znoszą do 290 jaj o kremowobiałych skorupkach. Masa jaja 
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wynosi zazwyczaj 55-66 g. Podobnie jak nioski typu lekkiego. W wieku 20 tygodni kury 
osiągają wagę 1,6 kg, koguty zaś – do 3 kg. Messa nie posiada instynktu kwoczenia. 
Jest to odmiana nieśno-mięsna kur. 

 

 Rozróżniamy pięć odmian kur rosa. 

Najwyżej cenione są rosa 1 i rosa 5, ponieważ wywodzące się z nich kurczęta są auto-
seksingowe – młode kurki i kogutki różnią się barwą puchu. 

 Pisklęta rosa 1 to potomstwo kury – mieszańca dwóch rodów: sussexa i koguta 
rodajlend. Jednodniowe kogutki mają jasnokremowy kolor, kurki zaś brązowy. Brązowe 
upierzenie ma również dojrzała kura, która w wieku 20 tygodni waży do 2 kg. 

 Kolejna popularna odmiana rosa 5 – to wynik krzyżowania kury Barred Rock z kogu-
tem New Hampshire (niuhempszyr). Pisklęta są czarne, ale kogutki mają na głowach 
białą plamkę, dzięki czemu łatwo odróżnić je od kurek. Wyrośnięta kura ma upierzenie 
czarne, a wokół szyi złote. W wieku 20 tygodni waży około 1,8 kg. Dorosła kura waży 
około 2,5 kg, a kogut 3-4 kg. 

 Pozostałe odmiany rosy pochodzą z krzyżowań międzyrasowych: kur rodajlend x 
sussex z kogutami: rodajlend (rosa 2), niuhempszyr (rosa 3) i Barred Rock (rosa 4).  

 Kurczęta tych odmian nie są autoseksingowe. Kury odmian rosa są w typie mięsno-
nieśnym i posiadają dobrze rozwinięty instynkt kwoczenia.  Kolor upierzenia mają róż-
ny – najczęściej spotyka się kury czerwone, ale występują również osobniki o ubarwie-
niu czarnym (rosa 5) i jarzębiatym (rosa 4).  
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 Pod koniec lat 70-tych XX wieku sprowadzono do Polski dwa rody kur: Rhode Island 
Red K-22 (rodajlend czerwony) i Rhode Island White A-33 (rodajlend biały), które róż-
niły się pochodzeniem od rodu R-11. Prace hodowlane były prowadzone w Fermie  Kur 
Nieśnych w Dusznikach, a celem było wytworzenie dwóch zamkniętych populacji, 
oznaczonych symbolami K-22 — ród ojcowski i A-33 — ród matczyny.  

 
Rodajlend biały 

 Rody K-22 i A-33 odznaczają się odmienną strukturą genetyczną i pochodzeniem 
w porównaniu do innych rodów rodajlendów utrzymywanych w Polsce. W krzyżowa-
niu z innymi rodami, mieszańce  wykazują wysoki stopień heterozji, a tym samym 
i produkcyjności (nieśność i mięsność) w porównaniu do innych rodów rodajlendów 
chowanych w Polsce. 

Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Zootechniki w Krakowie. 

Tekst i fot. Zdzisław Jakubanis 

Zapowiedź: W następnym numerze kwartalnika, m.in. kapłony i pulardy na bazie ro-
dzimych ras kur.  
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MATERIAŁY                            �  
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WZORCE                                                       

GĘŚ LANDESKA 
N: Landes Gänse, F: Oie Landes, Cz: Husy landeské 

  

Rys. z wzorca czeskiego 

Pochodzenie 

Rasa wyhodowana w południowo-zachodniej Francji, w okolicy miasta Landes.  

Ogólna charakterystyka 

Jest to gęś o średniej wielkości, w kolorze dzikim lub białym, o szerokim i głębokim 
tułowiu, z podwójną fałdą brzuszną, z dość długą i silną szyją i z dość dużą głową. Jest 
spokojna, nawet w większych grupach nie zachowuje się agresywnie. 

Charakterystyka użytkowości 

Wyróżnia się szybkim wzrostem i bardzo dobrą strukturą ciała. Szczególnie nadaje się 
do tuczu. Ma jednak nieco duże wymagania, dotyczące ilości i jakości pasz. Znosi od 25 
białych jaj. Minimalna waga jaja wylęgowego wynosi 140 g. Gęsi hodowane w dużych 
stadach, rzadko wysiadują jaja i wodzą pisklęta.  

 Gąsior do ukończenia 1. roku waży od 6,5 do 7,3 kg. Minimalna waga wynosi 6 kg, 
maksymalna 8,1 kg.  

 Gęś do ukończenia 1. roku waży od 5,5 do 6,3 kg. Minimalne waga wynosi 5 kg, 
maksymalna 7,1 kg 
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 Gąsior powyżej 1. roku waży od 6,9 do 8,2 kg. Minimalna waga wynosi 6,4 kg, mak-
symalna 8,7 kg. 

 Gęś powyżej 1. roku waży od 5,9 do7,2 kg. Minimalna waga wynosi 5,4 kg, maksy-
malna 7,7 kg.  

Cechy rasowości gąsiora 

Głowa  stosunkowo duża, ale niezbyt długa, dość wysoka, szerszy, o lekko wysklepio-
nymi łuku.  

Dziób mocny, niezbyt długi, stosunkowo wysoki, z lekko zauważalnym przejściem do 
linii czoła; pomarańczowy, z jasnym paznokciem (fasolą). 

Oczy głęboko osadzone, nadające zwierzęciu ponury wyraz; brązowe u dziko zabar-
wionych, niebieskie u białych. 

Brwi wąskie, u dziko zabarwionych jasno pomarańczowe, u białych zdecydowanie 
pomarańczowy. 

Tułów duży, stosunkowo długi, szeroki, zdecydowanie głęboki, nieco podniesiony. 

Plecy szerokie, zaokrąglone po bokach, lekko opadający do tyłu. 

Pierś szeroka, głęboka, pełna, dobrze zaokrąglona, gładka. 

Brzuch pełny, głęboki, przestronny. Podwójny, mocno rozwinięty, bardzo głęboko obni-
żony fałd brzuszny. 

Szyja średniej długości, mocna, wyprostowana, górny części bogato upierzona. 

Skrzydła od średnich do długich, szerokie, dobrze przylegające, z szerokimi lotkami, 
nieco skrzyżowanymi u podstawy ogona. 

Ogon szeroki, noszony poziomo 

Nogi średniej długości.  

Podudzia mocne, dobrze umięśnione, całkowicie pokryty piórami. 

Skoki średniej długości, mocne; jasno pomarańczowe, pazurki dziko ubarwionych 
ciemne, jasne u białych. 

Upierzenie stosunkowo bogate, długie i szerokie pióra, niezbyt luźno przylegające, z 
wyższym udziałem piór puchowych.  

Cechy rasowości gęsi 

Cechy identyczne jak u gąsiora, z wyjątkiem cech właściwych dla płci. Jest mniejsza i 
ma delikatniejszą głowę. 

Kolory i rysunek 

Dziki lub biały. 

Rysunek dziki: Wszystkie pióra niebiesko-stalowe, z delikatnym białym obrzeżeniem, 
z wyjątkiem białych piór brzucha i ogona.  Pióra pokrywowe na skrzydłach mogą mieć 
odcień lekko brązowy. Pióra w dolnej części szyi i na piersi nieco jaśniejsze. 
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Duże wady 

Mała, delikatna, mocno spłaszczona głowa; dziób bardzo delikatny, długi, wąski i gar-
baty, z czarny paznokciem u w pełni dorosłych zwierząt. Tyłów mały; plecy wąskie; 
pierś płaska, z fałdem; brakujący, lub pojedynczy fałd brzuszny. Szyja długa, słaba; wi-
doczna sakiewka, nawet ledwo zaznaczona. 

Obrączka: gąsior i gęś 27 mm. 

Oprac. na postawie wzorca czeskiego z 2006 roku – MKU 

 
https://www.ireceptar.cz/zvirata/chov-landeskych-hus-pastva-lihnuti-vajec-odchov-housat.html 

 

 

BIEGUS (INDYJSKI) 
D - Laufenten, GB - Indian Runner, F - Canard coureur indien 

Pochodzenie 

Formą wyjściową dla biegusa były azjatyckie kaczki domowe o stromej, wyprostowa-
nej postawie. (W przeciwieństwie do nich rasy kaczek wyhodowanych w Europie mają 
postawę mniej lub bardziej poziomą). Rasa została sprowadzona z Azji Południowo-
Wschodniej, zwłaszcza z Archipelagu Malajskiego, do Chin i Japonii. Stamtąd dotarła 
do Anglii i innych części Europy - kilkakrotnie, drogą morską, w XIX wieku – ale zanik-
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nęła. Przypuszczalnie kaczki o wyprostowanej postawie pojawiły się kilka wieków temu 
w określonych warunkach azja-
tyckiej hodowli, gdzie stada są 
wypędzane na pastwiska i muszą 
dużo chodzić. Rasa została po-
nownie sprowadzona do Anglii 
pod nazwą „Indian Runner” 
w 1890 r., ogłoszona jako rasa 
o wspaniałej nieśności. W Niem-
czech dominował typ elegancki, 
jednocześnie istniał też typ bar-
dziej masywny. 

Wrażenie ogólne 

Kaczka wyprostowana (stojąca 
pionowo), stąpająca na palcach, 
elegancka, smukła, żywotna, szyb-
ko rosnąca, szybko dojrzewająca, 
kaczka o wybitnej nieśności. 

 Postawa spionowana, swobo-
dna, dobre krzywe tułowia (zao-

krąglenie tułowia), głowa w kształcie klina z długą częścią twarzową i ostrym łukiem 
linii karku. Głowa i szyja stanowią około dwóch piątych całkowitej długości (ptaka), 
tułów z ogonem - około trzech piątych. Teoretyczna linia przeprowadzona od oka do 
końca ogona powinna dzielić ciało kaczki na dwie niemal identyczne części (przód : 
tył). 

Czego należy unikać? 

Długi spiczasty kuper, nieprzylegające (odstające) ramiona, niska postawa (opuszczony 
tułów), linia wierzchu dzioba wklęsła lub wypukła, zadarty ogon, nieprawidłowe trzy-
manie skrzydeł, brak elegancji. 

Pokrój i cechy rasowości  

Kaczor 

Tułów: w kształcie walca i wydłużony. Duże błędy: masywny lub wrzecionowaty; moc-
no odstające ramiona. 

Głowa: płaskie czoło, niewystające policzki, ostro opadająca tylna linia głowy. Duże 
błędy: toporna, okrągła głowa. 

Dziób: prosty, w kształcie klina, niewiele dłuższy niż głowa. Dziób i głowa tworzą razem 
wydłużony klin. 

Oczy: umieszczone bardzo wysoko. Barwy brązowej do ciemnobrązowej.  

 
barwa dzika rozjaśniona (pstrągowa) 
źródło:   https://www.laufis.de/farben/ 
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Szyja: smukła i prosta, w dolnej trzeciej części równomiernie rozszerzająca się w cylin-
dryczny tułów. Gardło wyraźnie wycięte. 

Grzbiet: wypukły, zaokrąglony na bokach. 

Pierś: zaokrąglona. Duże błędy: rozłupana pierś, tworzenie się fałdy piersiowej (kila). 

Brzuch: niewydatny, gładki i pełny, zwężający się gwałtownie w kierunku ogona (kształt 
kwiatu tulipana). 

Skrzydła: średniej długości, dobrze osadzone i ściśle przylegające (skrzydła chrząszcza). 
Duże błędy: mocno krzyżujące się skrzydła. 

Ogon: opuszczony (niezadarty), w kształcie klina, krótki, nie dotyka podłoża. Duże błę-
dy: ogon mocno zadarty lub podwinięty. 

Podudzie: długie i w dużej mierze widoczne. 

Skoki: długie, drobnej kości i proste (staw skokowy bez kątowania, w tym stawie nogi 
są wyprostowane). 

Upierzenie: ciasno przylegające. 

Kaczka 

Kaczka przypomina kaczora, z wyjątkiem różnic między płciami. Duże błędy: masywny 
lub wrzecionowaty tułów; toporna, okrągła głowa; rozłupana pierś; tworzenie się kila 
(fałdy piersiowej); mocno podwinięty lub zadarty ogon; mocno odstające ramiona i 
mocno krzyżujące się skrzydła; istotnie inna barwa i wadliwy rysunek. 

Masa ciała: kaczor – 2 kg, kaczka – 1,75 kg.  

Minimalna masa jaj wylęgowych: 65 g. 

Barwa skorupy jaja: przeważnie biała, zwykle lekko zielonkawa z ciemnymi przebar-
wieniami. 
Rozmiar obrączki: obie płcie 13. 

Barwa i rysunek/odmiany barwne 

Barwa dzika (wildfarbig) 

Kaczor: szmaragdowa głowa i szyja; dolna jedna trzecia część szyi jest oddzielona od 
brązowoczerwonej piersi czysto białym pierścieniem, który nie jest zamknięty z tyłu. 
Górna część grzbietu jest szarobrązowa i stopniowo przechodzi w czarną, mieniącą się 
na zielono dolną część. Kuper i ogon czarnozielone. Skrzydła ciemnoszare z lekkim 
odcieniem brązowym. Lusterko błyszczące ciemnoniebiesko, otoczone wąskimi czar-
nymi, a następnie białymi paskami. Spód skrzydeł (pokrywy podskrzydłowe) kremo-
wobiałe. Od mostka poprzez brzuch, boki, podogonie i podudzia - nieskazitelna, rów-
nomierna, delikatna perłową szarość z jednolitym ciemnym pofalowaniem. Loczek 
ogona czarny, sterówki szaroczarne. Dziób wierzbowozielony z ciemnym grzbietem 
i czarnym paznokciem. Łapy pomarańczowe. 
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Kaczka: podstawowa barwa złocistobrązowa równomiernie rozmieszczona na całym 
ciele, każde pióro z czarnobrązowym, wyraźnym rysunkiem w kształcie szewronu. Paski 
głowy (pasek oka i pasek dzioba) i gardło złocistobrązowe. Widoczne części skrzydła 
(złożonego) ciemnobrązowe. Lusterko jak u kaczora. Dziób brązowożółty z czarnym 
siodłem i paznokciem. Łapy trochę ciemniejsze niż u kaczora. 

Barwa pstrągowa/dzika rozjaśniona (forellenfarbig) 

Kaczor: głowa i szyja zielone, biały pierścień na szyi niezamknięty z tyłu. Pierś bordo-
wa, lekko przyprószona. Skrzydła srebrzystoszare, ciemny grzbiet, srebrzystoszare 
obrzeżenie okolicy kupra. Brzuch łącznie z bokami i podudziami rozjaśnione perłowo-
szare z delikatnym ciemnym falowaniem. Ogon czarny z ciemnym loczkiem, sterówki 
srebrzystoszare, lusterko błyszczące na niebiesko. Dziób jasnowierzbowozielony z cie-
mnym paznokciem. Łapy pomarańczowe. 

Kaczka: podstawowa barwa jasnobrązowa ze srebrzystym odcieniem, który jest bar-
dziej widoczny w okolicy ujścia kloaki i kupra. Paski oka, gardło, grzbiet i okolice ujścia 
kloaki nieco jaśniejsze. Czyste i wyraźne, brązowe, podłużne do zaokrąglonych, zna-
czenia na brzuchu, grzbiecie, kuprze i podbrzuszu. Obrzeżenia piór na ramionach, po-
krywach skrzydeł i lotkach. Pokrycie grzbietu i duże pokrywy skrzydeł obrzeżone brą-
zem. Lusterko jak u kaczora. Dziób pomarańczowy z ciemnymi plamkami. Łapy poma-
rańczowe. 

Dzika srebrzysta (silber-wildfarbig) 

Kaczor: podstawową barwą jest srebrzysto-kremowobiała. Pióra piersi, ramion, nasady 
szyi i dolnej części szyi są czerwonobrązowe z białym brzegiem. Upierzenie brzucha 
i boków w kolorze srebrzysto- kremowobiałym. Kuper brązowoczarny, dolna część  
grzbietu srebrzystoszara z ciemnymi plamkami, każde pióro wykończone bielą. Ogon 
żółtoszary z jasnym obrzeżeniem. Loczek czarny. Skrzydła – biel mieszana z kolorem 
jasnoszarym, błyszczące zielono lusterko w białej ramce. Głowa czarna, mieniąca się 
na zielono, z wyraźnym, niezbyt wąskim pierścieniem, dobrze zamkniętym z tyłu. 
Dziób szaro- do wierzbowozielonego. Łapy pomarańczowe. 

 Kaczka: podstawową barwą jest żółtawa biel. Górna część piersi, nasada szyi, szyja 
i grzbiet jasnobrązowo kreskowane. Dolna część grzbietu żółtoszara z ciemnymi plam-
kami i białym obrzeżeniem piór. Podstawowa barwa jest przeważająca. Dolna część 
piersi i brzuch kremowobiałe. Kuper mocno cętkowany na brązowo. Na skrzydłach 
niebieskie, wyraźnie odgraniczone lusterko; pióra ogona jasnobrązowe. Głowa brązo-
wawożółta z ciemnym drobnym kreskowaniem (brak pasków oka). Barwa głowy i gór-
nej części szyi u młodych kaczek wyraźnie kontrastuje z jasną dolną częścią szyi. Dziób 
szary do szarozielonego. Łapy trochę ciemniejsze niż u kaczora. 

Płowobiała srokata (rehfarbig-weißgescheckt)  

Barwa jest prawie taka sama u obu płci. Głowa i policzki ciemnobrązowe. Rysunek 
wierzchu głowy jest oddzielony od rysunku policzka białym paskiem, który również 
rozciąga się wokół oka (tworząc okular), dzięki czemu oko otoczone jest bielą. Wzór  
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głowy kaczora jest ciemniejszy do brązowo-czarnego. Nasada dzioba jest równomier-
nie obrzeżona bielą. Szyja jest biała, dolna jedna trzecia część szyi i pierś są płowe.  

  Grzbiet, ramiona i ogon płowobrązowe ze śladami rysunku barwy dzikiej. Grzbiet, 
podogonie i pokrywy nadogonowe są ciemniejsze u kaczorów. Skrzydła (lotki i pokry-
wy skrzydeł) i brzuch są białe. Na podudziach znajdują się niezależne pola barwy pło-
wej. Dziób żółty z zielonymi plamkami i czarnym paznokciem, przynajmniej czarna 
smuga (kreska) na paznokciu. Im intensywniejsza barwa paznokcia, tym lepiej (prefe 
rowane są ptaki z ciemnym paznokciem, paznokieć bez kreskowania jest karany). Łapy 
pomarańczowe.  

Grochowożółta (erbsgelb) 

Kaczor: głowa szarobrązowa po biały pierścień (obroża) otwarty z tyłu. Pierś brązowo-
czerwona (rdza). Grzbiet grochowożółty, nieco ciemniejszy koniec kupra. Lusterko brą-
zowoszare. Brzuch i ogon (sterówki) w kolorze kremowym. Dziób żółty z lekko zielon-
kawym odcieniem, brązowy paznokieć. Łapy pomarańczowe. 

Kaczka: głowa, szyja, grzbiet do ogona oraz pierś – grochowożółte. Paski (cugle) i gar-
dło w kolorze kremowym, łuk skrzydła (złożone skrzydło z przodu, od nadgarstka do 
lotek) i lotki w kolorze jasnokremowym, lusterko brązowoszare. Dziób brązowożółty 
z lekko zielonkawym odcieniem, brązowy paznokieć. Łapy pomarańczowe. 

Niebiesko-żółta (blau-gelb) 

Kaczor: głowa i szyja, aż do otwartego białego pierścienia (obroży) - gołębioniebieskie. 
Dolna część szyi, łuk skrzydła z ramieniem i pierś brązowoczerwone z delikatnym sre-
brzystym brzegiem. Grzbiet i brzuch beżowe (w kolorze mąki żytniej). Dolna część 
grzbietu z kuprem, loczek i podogonie (do okolic ujścia kloaki) są gołębioniebieskie. 
Skrzydła bladoniebieskoszare z gołębioniebieskim lusterkiem o biało-niebieskim obrze-
żeniu. Dziób żółty do zielonkawego z żółtym paznokciem, lekko poplamiony paznokieć 
tymczasowo dozwolony. Łapy pomarańczowe. 

Kaczka: głowa, szyja i pierś grochowożółte, barwa grzbietu i brzucha rozjaśnia się 
w kierunku ogona. Pasek nad okiem aż do tyłu głowy i drugi (poniżej) od dzioba do 
połowy oka oraz gardło w kolorze  kremowym. Pokrywy skrzydeł jasnokremowe. Dolna 
część grzbietu i lotki bladoniebieskoszare. Lusterko gołębioniebieskie z białoniebieskim 
obrzeżeniem. Dziób brązowożółty. Łapy pomarańczowe. 

Biała (weiß) 

Czysta biel bez żółtego odcienia. Dziób cytrynowożółty z jasnym paznokciem. Zielone 
plamki i ciemny paznokieć są dozwolone u starszych ptaków. Łapy pomarańczowe. 

Czarna (schwarz) 

Czysta czerń ze szmaragdowozielonym połyskiem. Dziób od ciemnooliwkowozielonego 
do czarnego. Łapy ciemne, prawie czarne. 
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Brązowa (braun) 

Jednolicie brązowa, jak to tylko możliwe. Ze względu na płeć (cechy ubarwienia zwią-
zane z płcią), kaczor na głowie, szyi, lusterku i pokrywach ogona jest nieco ciemniejszy. 
Dziób ciemnoszarobrązowy. Łapy brązowe. 

Niebieska (blau) 

Jednolita intensywnie niebieska barwa na całym ciele, poza lusterkiem. Czarne pryska-
nia (plamki) są dozwolone. Dziób od szarego (łupkowy) do zielonkawego z czarnym 
paznokciem. Łapy od szarych (łupkowe) do brązowych. 

Duże błędy ubarwienia: istotnie inna barwa i wadliwy rysunek. 

                                                                                                              Małgorzata Zduńczyk 

 

Na podstawie: Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse 
und Enten, Martin Platzbecker, 2005  

http://www.laufenten-sv.de/rassebeschr.html 
https://www.laufis.de/farben/download/uebersicht.html 
https://runnerduck.net/standards.php 
https://www.bdrg.de/fuer-sie/rasse-des-jahres/rasse-des-jahres-2018 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/D%C3%BCrigen%2C_Die_Gefl
%C3%BCgelzucht%2C_1923%2C_p366.jpg 

 

 

AMERYKAŃSKI WZORZEC KURY JEDWABISTEJ  
 

WEDŁUG APA – AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA HODOWCÓW DROBIU (AMERICAN POULTRY 

ASSOCIATION) – WYŁĄCZNIE WERSJA MINIATUROWA 
Odmiany uznane 

Z brodą/bez brody biała (white), z brodą/bez brody czarna (black), z brodą/bez brody 
żółta (buff), z brodą/bez brody niebieska (blue), z brodą/bez brody pryskana (splash), 
z brodą/bez brody kuropatwiana srebrzysta (grey), z brodą/ bez brody kuropatwiana 
(partridge), z brodą/bez brody lawendowa (self blue/lavender), z brodą i gołą szyją 
(tylko) biała (Bearded White Naked Neck), z brodą biało-czarna srokata (paint).  

(Dla każdej odmiany barwnej istnieją osobne opisy wskazujące, co jest akceptowane, 
a co nie.) 

Na podstawie: APA Standard Of Perfection for Bearded Silkie 2001 - wzorca (doskona-
łości) kury jedwabistej Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu (American 
Poultry Association) (wyłącznie do celów edukacyjnych).  

Wzorzec ten nie jest kompletny i całość można nabyć przez Internet!  
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Przynależność rasy: karzełki łapciaste (Feather Legged Bantams) 

Masa ciała:  

Kogut 36 uncji = 1000 gramów, kogucik – 32 uncje = 900 gramów; kura 32 uncje = 900 
gramów, kurka 28 uncji = 800 gramów. 

Pokrój – kogut i kura 

Grzebień: kogut – orzeszkowy, osadzony mocno i symetrycznie, prawie okrągły, najle-
piej szerszy niż dłuższy, z wieloma małymi wypukłościami, niewielką bruzdą, przebiega-
jącą poprzecznie pośrodku, wznoszący się w punkcie tuż przed nozdrzami i rozciągają-
cy się do tyłu do punktu nad przednią krawędzią oka/powieki. Kura – orzeszkowy, bar-
dzo mały, dobrze uformowany (reszta opisu jak u koguta). 

Dziób: krótki i gruby, zakrzywiony na końcu. 

Policzki: gładkie, delikatne. 

Oczy: duże, okrągłe i widoczne. 

Dzwonki: kogut – bez brody: średniej wielkości, wklęsłe, prawie okrągłe, delikatne, 
bez zmarszczek i fałd; z brodą – bardzo małe, zakryte brodą. Pożądany naturalny brak.  
Kura – bez brody: małe, wklęsłe, półkoliste, delikatne, bez zmarszczek i fałd; z brodą: 
małe lub ich brak, zakryte brodą. 

Zausznice: kogut – bez brody: małe, owalne, delikatne, wolne od zmarszczek i fałd; 
z brodą: bardzo małe, prawie zakryte bokobrodami.  Kura: bardzo małe (reszta opisu 
jak u koguta). 

Czub: kogut – średniej wielkości, miękki i pełny, stojący, na ile pozwala grzebień, mają-
cy kilka jedwabistych dłuższych piór, spływających z wdziękiem do tyłu z dolnej, tylnej 
części czuba.  Kura – średniej wielkości, miękki i pełny, kulisty, stojący, symetryczny. 

Głowa: umiarkowanie mała, krótka, noszona tak, aby linia narysowana równolegle do 
podłoża przebiegająca przez czubek ogona przecinała również grzebień. 

Broda i bokobrody: z brodą – gęste, pełne, wyrastające z policzków i rozciągające się 
za oczy; złożone z piór zwróconych poziomo do tyłu - z obu stron dzioba, a na środku - 
pionowo w dół. Całość tworzy kołnierz z trzech owali. 

Szyja: krótka, wdzięcznie wygięta, z bardzo pełną grzywą, spływającą dobrze na ra-
miona. 

Grzbiet: kogut - krótki, szeroki od ramion do siodła, dość zaokrąglony (na bokach)na 
całej długości, wznosi się stopniowo od środka do ogona. Kura – krótki, szeroki od 
ramion do poduszki, dość zaokrąglony na całej długości, wznosi się stopniowo od 
środka do ogona. 

Siodło:  kogut - wznoszące się od grzbietu u nasady peleryny (dolna, tylna część grzy-
wy), bardzo szerokie i zaokrąglone, upierzenie gęste i długie, mniejsze pióra siodła 
okrywają końcówki skrzydeł (lotek) i mieszają się z puchem (podbrzusza/podogonia). 
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Poduszka: wznosząca się od grzbietu u podstawy peleryny, bardzo szeroka i zaokrąglo-
na, obfite upierzenie. 

Ogon: kogut - krótki, bardzo postrzępiony na końcach, dobrze rozłożony u nasady, 
wypełniony od spodu obfitością miękkich piór, na który zachodzą pióra pokrywowe 
ogona i mniejsze sierpówki, całość tworzy podwójną krzywiznę (kształt leżącej litery ‘S’ 
z grzbietem i siodłem. Sierpówki, sierpówki mniejsze i pokrywy ogona - obfite, mięk-
kie, dobrze wygięte, bez twardych stosin, zakrywające główne pióra ogona (sterówki).  
Kura – krótki, bardzo postrzępiony na końcach, dobrze rozłożony u nasady, wypełniony 
od spodu obfitością miękkich piór, na który nakładają się pióra poduszki i pokryw ogo-
na, całość tworzy podwójną krzywiznę z grzbietem i poduszką. 

Skrzydła: średniej wielkości, ściśle złożone, noszone prawie poziomo, końce skrzydeł 
uniesione dobrze powyżej podudzi, kończące się na kuprze. Ramiona i przody skrzydeł 
(nadgarstki) zakryte przez grzywę i pióra piersi. Pokrywy skrzydeł: bardzo dobrze za-
okrąglone. Lotki pierwszego rzędu: średniej długości, dobrze postrzępione, zwężające 
się wypukło do tyłu, końcówki schowane pod piórami siodła. 

Pierś: noszona wysunięta do przodu, bardzo pełna, dobrze zaokrąglona, o dużej głębo-
kości i szerokości. 

Tułów (i podbrzusze): tułów o umiarkowanej długości, szeroki, głęboki i dobrze za-
okrąglony od grzebienia mostka do podbrzusza i dobrze opuszczony między nogami. 

Nogi (i palce): kogut – nogi krótkie i mocne, dobrze rozstawione, patrząc od przodu – 
proste. Podudzia: krótkie, mocne od góry, zwężające się ku stawom skokowym, obficie 
upierzone. Stawy skokowe: pokryte miękkimi i jedwabistymi piórami wygiętymi do 
wewnątrz wokół stawów skokowych. 

Skoki: dość krótkie, mocnej kości, po zewnętrznej stronie dobrze upierzone jedwabi-
stymi piórami, ich górna część wyłania się z piór podudzia i dalej przebiega w łapciach. 
Ostrogi: średniej wielkości i długości, ustawione tuż nad 5 palcem. Palce: pięć, trzy 
przednie proste, dobrze i równomiernie rozstawione, tylny palec podwójny, normalny 
palec (pierwszy) w naturalnym położeniu i dodatkowy palec (piąty) umieszczony powy-
żej, zaczynający się blisko pierwszego, ale dobrze uformowany, dłuższy niż inne palce 
i wygięty do góry i do tyłu; środkowy i zewnętrzny (trzeci i czwarty) palec dobrze upie-
rzone (nieupierzony środkowy palec to duży błąd u obu płci). Kura - tak samo jak u ko-
guta, z wyjątkiem braku ostróg. 

Barwa: jedwabista biała z brodą - grzebień, policzki, dzwonki – kogut i kura – barwa 
ciemnej morwy, zbliżająca się do czerni – dziób: szaroniebieski – oczy: czarne – zausz-
nice: powinny być turkusowe (niebieskie) – skóra: powinna być ciemnoniebieska, 
a palce – niebieskie. 

Duże błędy cech rasowości: 

− więcej lub mniej niż 5 palców   

− brak brody lub bokobrodów  
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− skoki nie są upierzone po zewnętrznej stronie 

Inne błędy, podstawy dyskwalifikacji i obniżania oceny - patrz wzorzec APA (pełna wersja). 

Nie wszystkie ubarwienia są uznane przez APA.  

Proporcje, ale także kondycja i żywotność są równie ważne przy ocenie ptaków. Ważny 
jest pokrój i harmonijna budowa. Górna linia ciała kur jedwabistych powinna wyglądać 
jak krzywa (kształt litery) „S” z dolna częścią przedłużającą się w górę (ogon). Gdy stoją 
prawidłowo, wyglądają prawie jak całkowicie okrągłe, jak kula do kręgli.  

Kury jedwabiste według APA zaliczane są do grupy ras kur z upierzonymi nogami 
(Feather Legged). 

Lista grup ras drobiu według APA – Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu: 

kury – rasy standardowe (standard): amerykańskie, azjatyckie, kontynentalne (Stary 
Kontynent, europejskie), angielskie (brytyjskie), śródziemnomorskie i wszystkie inne 
rasy standardowe. 

kury – rasy miniaturowe (bantam) - miniaturowe odpowiedniki ras standardowych 
oraz karzełki właściwe: – o pojedynczym grzebieniu, nieupierzonych nogach (SCCL – 
Single Comb Clean Legged), – o grzebieniu różyczkowym, nieupierzonych nogach 
(RCCL – Rose Comb Clean Legged), – wszystkie inne rodzaje grzebienia, nieupierzone 
nogi (AOCCL – All Other Comb Clean Legged), – o upierzonych nogach (Feather Le-
gged) oraz – bojowce miniaturowe (Game Bantam). 

kaczki: ciężkie (heavy), średnie (medium), lekkie (light) and miniaturowe (bantam). 

gęsi: ciężkie (heavy), średnie (medium) i lekkie (light). 

indyki: oceniane jako jedna grupa. 

perlice: oceniana jako jedna grupa. 

 Amerykański Wzorzec Doskonałości (American Standard of Perfection) jest zbiorem 
wzorców ras i odmian barwnych drobiu, wydanym w formie książki i wznawia-
nym/uzupełnianym/nowelizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie Hodowców 
Drobiu (American Poultry Association). Zawiera wszelkiego rodzaju informacje na te-
mat ras kur, które są uznane przez Stowarzyszenie. Głównym celem tej publikacji jest 
wyszczególnienie cech każdej rasy na najwyższym poziomie. Informacje te są wykorzy-
stywane przez sędziów przy ocenie poszczególnych ptaków w porównaniu z tym, co 
zostało uznane przez Stowarzyszenie za „wzór” ptaka danej rasy i odmiany. Jest rów-
nież wykorzystywany przez hodowców w celu poprawy ptaków poprzez hodowlę pod 
kątem wymogów wzorca oraz przez wystawców, którzy chcą dobrze wypaść na wysta-
wach drobiu i którzy używają wzorca jako przewodnika przy wyborze ptaków.  

 Przy ocenie stosuje się 100-punktową skalę. Punkty są przypisywane różnym ce-
chom ptaka. Punkty zostają odjęte, jeśli ptak nie spełnia wymogów danego wzorca. 
Istnieją również cechy dyskwalifikujące, które eliminują ptaka z konkurencji. Ponieważ 
kury jedwabiste mają czuby i brody, system punktowy przy ocenie tej rasy jest tak do-
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stosowany, aby uwzględniał punktowanie tych okolic.  Przy ocenie kur jedwabistych 
punkty odejmowane są za: czerwony grzebień, policzki i dzwonki. Nieupierzone skoki 
po zewnętrznej stronie. Pióra, które nie są naprawdę jedwabiste (z wyjątkiem lotek, 
sterówek oraz upierzenia nóg i palców). Sępie pióra. Istnieją inne cechy dyskwalifikują-
ce, które dotyczą wszystkich ras, nie tylko kur jedwabistych.  Te znajdują w części  
„ogólne dyskwalifikacje” w innym miejscu książki. 

Porównanie kury jedwabistej według amerykańskiego i europejskiego wzorca  

Masa ciała – kura jedwabista w typie amerykańskim plasuje się pomiędzy europejską 
standardową a miniaturową pod względem masy ciała: jedwabista europejska stan-
dard: kogut 1200-1400 gramów, kura 900-1100 gramów jedwabista europejska minia-
turowa: kogut 600 gramów, kura 500 gramów jedwabista amerykańska:  kogut 900-
1400 gramów (2-3 funty), kura 700-900 gramów (1,5 – 2 funty)  

Pokrój: sylwetka zaokrąglona, przysadzista, linia górna wpisana w kształt litery S. Jed-
nak jedwabista  amerykańska ma krótsze: grzbiet, szyję i skoki, co powoduje, że bar-
dziej przypomina kulę. Efekt potęguje bogatsze upierzenie. Najczęściej występuje 
w wersji z brodą.    

Upierzenie: czubek: dopuszczenie protuberancji (wypukłość czaszki) oraz maksymalnie 
bogatego upierzenia skóry głowy spowodowało, że jedwabiste amerykańskie stały się 
kurami pełnoczubymi, w odróżnieniu od europejskich ze średnim czubkiem broda: 
u wszystkich trzech ras występuje broda i bokobrody, wszystkie mają również wersję 
bez brody, jednak u amerykańskiej występuje najrzadziej  – szyja: znane są jedwabiste 
amerykańskie z gołą szyją pod nazwą ,,show girls,, (tancerki w piórach) –uznane przez 
APA tylko białe i tylko z brodą. Do dziś ta wersja nie została uznana przez Federację 
Europejską, ale to tylko kwestia czasu i dopełnienia formalności rejestracyjnych. Na-
tomiast  na pewno nie zostaną przyjęte pod ww. nazwą (Biuletyn Komisji Standaryza-
cyjnej ds. Drobiu EE – 2019) – palce: u jedwabistej europejskiej zewnętrzny (czwarty) 
jest upierzony, u amerykańskiej - zewnętrzny i środkowy (3 i 4). 
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Ubarwienie: wymienione powyżej (we wzorcu amerykańskim) są wspólne dla wszyst-
kich trzech ras, poza tym oba wzorce europejskie wymieniają również barwę jastrzę-
biatą i czerwoną, a wzorzec jedwabistej europejskiej miniaturowej nie zawiera barwy 
pryskanej i srokatej, ale cytrynową i izabelową. Europejskie wzorce precyzują nazwy 
barw: kuropatwiana przyciemniona (dzika) i kuropatwiana srebrzysta przyciemniona 
(dzika srebrzysta). 

 Federacja Europejska nie uznaje wersji amerykańskiej kury jedwabistej, nie tylko 
z powodu zachowania odrębności rasowej wersji europejskiej, ale i ze względu na 
dobrostan ptaków. Unika cech ekstremalnych (przesadzonych cech rasowości) takich 
jak:  np. nadmierne upierzenie – upierzenie ograniczające widzenie,  bardzo upierzo-
ne skoki, niekompletne upierzenie – np. goła szyja  czy skrócone skoki. Sama jedwa-
bistość upierzenia, która nie daje takiej samej odporności na warunki otoczenia 
(temperatura, opady, wiatr), jak upierzenie standardowe, gładkie – jest uznawana 
w ograniczony sposób - tylko przy rejestracji nowych ras, dla już zarejestrowanych – 
nie. Wyklucza również uznanie upierzenia będącego połączeniem jedwabistości 
i lokowania (sizzle). 

Małgorzata Zduńczyk 

Na podstawie: 

https://americansilkiebantamclub.org/pages/silkie-standardhttps://atlaspior.pl/slowniczek/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_poultry_feathers 
https://vjppoultry.com/2018/04/24/a-look-at-the-silkie-standard-of-perfection/ 
https://en.wikipedia.org/wiki/American_Standard_of_Perfection 
https://en.wikipedia.org/wiki/Chicken_breeds_recognized_by_the_American_Poultry
_Association 
https://www.zwergseidenhuehner.de/zwerg-seidenh%C3%BChner/standard/ 
http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESC-P-Newsletter-2019-1.pdf 

oraz: 
,,Silka – kura jedwabista,, mgr inż. Arkadiusz Matuszewski, dr inż. Monika Łukasiewicz, 
inż. Łukasz Wardecki, mgr inż. Maciej Miąsko, Zakład Hodowli Drobiu, SGGW w War-
szawie, ,,fauna&flora,, 10/2018  

 

Z HISTORII GOŁĘBIARSTWA✑      

mgr Józef Stoch 

KRYMKA POLSKA 
 Krymki są powszechnie u nas znaną rasą gołębi domowych. Są to gołębie typu lot-
nego, które lubią krążyć nad gołębnikiem w zwartym stadzie, zwykle na niezbyt dużych 
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wysokościach. Lot ich jest szybki, połączony z umiejętnością tzw. „frontowania”. Wy-
trwałość lotowa dobra, jeżeli ptaki poddawane są regularnemu treningowi lotowemu. 
Niektóre osobniki cechuje skłonność do wywracania pojedynczych koziołków w czasie 
lotu. 

 Wrodzone zdolności lotowe krymek wskazują na to, że gołębie te przybyły do nas 
z krajów Bliskiego Wschodu. Kiedy znalazły one w Polsce swą drugą ojczyznę, trudno 
dociec; sądzić należy, że stało się to już kilka wieków temu, oraz, że przybyły do nas 
drogą lądową, rozprzestrzeniając się na polskiej ziemi stopniowo od wschodu na za-
chód. Wskazuje na to nazewnictwo tych gołębi. 

 Według zgodnej opinii hodowców polskich nazwa gołębi nie ma nic wspólnego 
z krymskim ich pochodzeniem. Chociaż Krym słynął z hodowli gołębi lotnych i niektóre 
krymskie rasy gołębi hodowane są w Polsce także obecnie ‒ to nazwa „krymka” wy-
wodzi się według wszelkiego prawdopodobieństwa od barwnego rysunku, jaki wystę-
puje na głowie gołębia. Krymki, czyli ściśle przylegające do głowy czapeczki bez daszka, 
przypominające w wyglądzie mycki lub jarmułki noszone przez ortodoksyjnych Żydów, 
były nakryciem głowy spotykanym często na Bałkanach i na Ukrainie. Stąd też na 
wschodnich obszarach Polski gołębie z barwnymi „czapeczkami” na głowie nazywano 
krymkami. 

 Termin ten przylgnął do nich i znalazł zastosowanie u ogółu hodowców polskich, 
w miarę jak rasa ta rozprzestrzeniała się po Polsce. Niemniej jednak na południowo-
zachodnich i zachodnich terenach Polski w dawnych jej granicach, gdzie źródło nazew-
nictwa tych gołębi nie było hodowcom znane (gdyż czapki krymki nie były tutaj ogóło-
wi społeczeństwa znane), doszło do zniekształcenia nazwy gołębi na „grymki”; nazwa 
ta utrzymuje się w powszechnym użyciu na tych terenach także dzisiaj. Gdyby gołębie 
krymki przybyły do Polski drogą morską, lub rozprzestrzeniały się po polskich hodow-
lach z zachodu na wschód, nosiłyby zapewne inną nazwę. 

Gołębie z rysunkiem barwnej czapeczki na głowie nazywane były we Francji „calot-
te” (calotte, czyli piuska, czapeczka noszona przez niektórych dostojników w kościele 
katolickim), w Anglii nazywano je „the helmet pigeon” (gołąb hełmiasty, w „hełmie”) 
a w Niemczech — „die Plattentaube” (łysy, z barwną „łyską”). Okoliczność, że gołębie 
krymki znane były od dawna również na zachodzie Europy, a szczególnie dużo ich było 
w okolicach Hamburga, pozwala domyślać się, że dotarły one tam z krajów Bliskiego 
Wschodu drogą morską bezpośrednio lub też przewiezione zostały przez flisaków 
spławiających towary Wisłą z Małopolski do Gdańska, a stamtąd drogą morską do 
Hamburga. Duże podobieństwo wyglądu krymek hamburskich starego typu do krymek 
polskich, jakie hodowane były tam jeszcze około sto pięćdziesiąt lat temu, wskazuje na 
wspólne ich pochodzenie. 

Długi okres istnienia krymek w Polsce przyczynił się do ustabilizowania się ich cech 
rasowych. Poszczególne cechy fizyczne i psychiczne dziedziczą się z krymek bez więk-
szych komplikacja, wskutek czego hodowla tej rasy gołębi nie nastręcza trudności. 
Główna troska hodowcy sprowadza się do mniej ważnych szczegółów w wyglądzie 
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zewnętrznym krymki, a więc do zachowania równego „podcięcia” barwnego rysunku 
na głowie gołębia, do prawidłowego ukształtowania koronki z tyłu głowy, do inten-
sywności i czystości umaszczenia itp. Nie zachodzi jednak potrzeba częstej ingerencji 
człowieka w sprawy, wokół których koncentruje się normalnie problematyka hodowli 
gołębia rasowego, bo ani hodowcy nie przejawiali tendencji do przekształcania lub 
modernizacji typu i wyglądu tych gołębi, ani procesy związane z ujawnianiem się nie-
pożądanych wstecznych cech, nie wykraczają u krymek poza ramy sporadyczności, ani 
też gołębie te nie wymagają od hodowcy szczególnej opieki i nadzoru hodowlanego. 

Ten stan rzeczy sprawił, że kojarzenie się gołębi w pary hodowlane odbywało się 
często w warunkach swobodnego doboru osobników. Dzięki temu krymki są gołębiami 
niezwykle żywotnymi i doskonale przystosowanymi do życia zarówno w mieście, jak 
i na wsi. Ten gołąb wszędzie czuje się dobrze, cechuje się bowiem dobrym zdrowiem, 
oraz dużą samodzielnością, przedsiębiorczością, mądrością i bystrością. Cechy te pre-
dysponują krymki zwłaszcza do chowu na wsi i na terenach podmiejskich. 

Również w mieście krymka jest gołębiem chętnie hodowanym, szczególnie przez mi-
łośników gołębi lotnych. Najczęściej w miastach spełniają jednak krymki rolę gołębi-
mamek przy wychowie innych ras gołębi. Przy wychowie gołębi krótkodziobych, krym-
ka jest mamką niezrównaną, jeżeli od początku podkłada się jej do wychowu tylko 
pisklęta ras krótkodziobych. Ale praktyka równocześnie wskazuje, że nie powinno się 
trzymać krymek wspólnie z gołębiami krótkodziobymi w jednym gołębniku, w którym 
zgrupowana jest zbyt duża ilość gołębi, oraz w przypadku wolierowego systemu ho-
dowli, przy którym gołębie pozbawione są wolnego wybiegu. Krymka jest bowiem 
gołębiem ruchliwym, ma duży temperament i często zawadiackie usposobienie. Czu-
purne samce, dając upust swemu temperamentowi, toczą w gołębniku zacięte bójki, 
wdzierają się siłą do przegródek gniazdowych innych gołębi, co może być przyczyną 
rozbijania jaj oraz kaleczenia, a nawet maltretowania piskląt. Zdarza się, że młode lub 
słabe fizycznie gołębie stają się ofiarami osobników, których zawadiackie usposobienie 
przerodziło się w zbójecki i zwyrodniały nawyk bicia. Zamiast pożytku krymki takie 
mogą stać się przyczyną strat w hodowli gołębi krótkodziobych i innych gołębi o wyde-
likaconej strukturze fizycznej. 

Brak należytej opieki i wytyczonego kierunku w hodowli krymek przyczynił się do 
stopniowego wypaczenia dawnego wyglądu rasowego tych gołębi. Już pięćdziesiąt lat 
temu pisano o krymkach, że „doborowe okazy trudno jest nabyć”. Ogromna większość 
spotykanych dziś krymek przedstawia ‒ z punktu widzenia hodowli amatorskiej – 
mierną wartość hodowlaną. W pewnym stopniu wpłynęły na to mało sensowne krzy-
żówki krymek polskich z krótkodziobymi krymkami hamburskimi. Ucierpiał na tym 
przede wszystkim wygląd głowy krymki polskiej, gdyż głowa uległa skróceniu, czoło 
stało się zbyt wysokie i szerokie, brew czerwona, dziób mniej niż średniej długości itp. 
W ten sposób krymka polska upodobniła się częściowo do krymek hamburskich stare-
go typu Natomiast zarówno z opisów zamieszczonych w dawnych polskich książkach 
o gołębiach, jak również z wypowiedzi najstarszych żyjących obecnie hodowców pol-
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skich wynika, że krymka powinna mieć głowę wąską i wydłużoną, o niezbyt wysokim 
czole, dziób ma być dość długi i bardzo jasny, brew cielista, oko o czystej perłowej tę-
czówce. Z uwagi na dość szeroką pierś i średniej długości szyję krymka ma nieco mniej 
wysmukłą budowę i jest nieco krótsza niż srebrniak; powinna równocześnie cechować 
ją nieco wyższa postawa od tej, z jaką spotykamy się przeważnie u gołębi tej rasy 
obecnie hodowanych. 

Większość krymek ma głowy ozdobione z tylu koronami. Odmiana gładkogłowa jest 
mniej łubiana, stąd mniej liczna i stopniowo zanika. Przyczyną jest rysunek barwnej 
czapeczki na głowie gołębia, który u gładkogłowych osobników łatwo ulega różnym 
zniekształceniom. Wprawdzie u obu odmian linia rozgraniczająca barwną czapeczkę od 
białego tła biegnie od kątów ust przez środek oka ku tyłowi głowy, ale u egzemplarzy 
koroniastych rysunek czapeczki kończy się u podstawy koronki, która stanowi niejako 
naturalną dla niego granicę i zaciera mniejsze niedokładności w jego wyglądzie. Nato-
miast u egzemplarzy gładkogłowych barwna czapeczka sięga nieco dalej na tył głowy, 
gdyż przebiegające poziomo przez środek oka z obu stron głowy linie „podcięcia" ry-
sunku łączą się ze sobą z tyłu głowy. Zwykle zbiegają się one nierówno i najczęściej 
spiczasto wydłużają rysunek czapeczki, aż na kark gołębia, co wygląda szpetnie i jest 
trudne do usunięcia. Jeżeli do zdeformowanego wyglądu barwnej czapeczki na tyle 
głowy dochodzą jeszcze tzw. „wąsy”, czyli zaciągi barwne na białym tle głowy na linii 
między dziobem, a okiem, to suma tych uchybień w piękności czapeczki ma poważny 
wpływ na ujemną ocenę wyglądu rasowego krymki. 

Krymki mogą mieć nogi o stopach gładkich lub obrośniętych piórami. Przeważająca 
ilość gołębi w tej rasie jest gładkonoga. Odmiana z opierzonymi stopami jest coraz 
rzadziej spotykana i do wyjątków należy prawidłowy wygląd takiej opierzonej stopy u 
krymki polskiej. Ponieważ krymka powinna mieć nogi średnio wysokie i porośnięte 
piórami aż do palców ‒ wydają się one krótsze od nóg o stopach gładkich.; wymaga 
się, aby pióra przylegały do stopy możliwie obciśle. Tylko bardziej sztywne i niezbyt 
długie pióra, rosnące tuż przy pięcie i na plecach są rozłożyście uformowane i tworzą 
tzw. „papucie". Sępie pióra rosnące w partii goleniowej oraz długie i sztywne pióra na 
stopie skierowane na boki i tworzące łapcie nie powinny u krymki polskiej występo-
wać. Ten rodzaj upierzenia nóg jest właściwy i obowiązuje u krymki mazowieckiej, 
nazywanej także krymką warszawską lub kosmatą, ale nie u krymki polskiej. Z drugiej 
strony niedopuszczalne jest, aby u krymki polskiej gładkonogiej stopa porośnięta była 
z rzadka pojedynczymi piórami; ewentualnie u krymki papuciatej widoczne były duże 
braki w upierzeniu na stopie i na palcach. Odrębność odmiany gładkonogiej i papucia-
tej powinna być bowiem zaznaczona wyraźnie. 

Z podanych uwag wypływa wniosek, że mimo łatwości chowu uzyskanie krymek 
o wzorcowym wyglądzie rasowym, nie jest łatwe. Niektóre przemiany w wyglądzie 
krymek obecnie hodowanych, jakie zaszły w porównaniu do wyglądu rasowego tych 
gołębi sprzed lat kilkudziesięciu, wydają się być nieodwracalne i z tym należy się pogo-
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dzić. Nie można jednak tej. starej polskiej, rasy pozostawić nadal samopas, bo nic do-
brego z tego wyjść nie może. 

Krymkami powinni zainteresować się w większym stopniu hodowcy młodzi, o mniej-
szym doświadczeniu hodowlanym, jest to bowiem gołąb bardzo wdzięczny w hodowli, 
jakkolwiek uzyskanie wyborowych okazów w tej. rasie wymaga niemało pracy. Już 
samo wyszukanie wartościowych rasowo egzemplarzy, aby można było odpowiednio 
ustawić hodowlę, wymaga zachodu. Następnie, wytyczenie kierunku oraz zestawienie 
w tym celu w pary hodowlane osobników różniących się często w wyglądzie, dla wyse-
lekcjonowania i utrwalenia cech najbardziej poszukiwanych oraz eliminowania cech 
niepożądanych, to pierwsze kroki i pierwsze doświadczenia, które uczą prawidłowego 
prowadzenia hodowli. Mogą być one przydatne wówczas, gdy zainteresowania młode-
go hodowcy skierowane zostaną ku trudniejszym i bardziej skomplikowanym proble-
mom hodowli gołębi rasowych. Niezależnie od tego krymki są przecież bardzo orygi-
nalną i ładną odmianą rasową gołębi lotnych i tylko okoliczność spełniania przez nie 
w miastach roli mamek sprawiła, że przyzwyczajono się traktować je jako „gorszą, ka-
tegorię” gołębi rasowych. 

WZORZEC 

Głowa: umiarkowanie wąska 1 wydłużona. o dość spłaszczonej linii owalnej, o łagod-
nie zaokrąglonym i niezbyt wysokim czole. Głowa może być gładka lub przyozdobiona 
z tyłu obfitą oraz na odpowiedniej wysokości usytuowaną koroną. Korona powinna być 
gęsta, zwarta i mieć kształt muszlowaty, czyli wewnętrzna część korony jest lekko 
wgłębiona i nieprzylegająca do głowy, a u szczytu pióra skierowane są ku przodowi. 
Z obu stron, po bokach głowy, korona powinna być zakończona małymi rozetkami. 

Oko: perłowej barwy tęczówka, drobna źrenica. 

Brew: umiarkowanie szeroka, jasnocielistej barwy. 

Dziób: dość długi, w każdym razie więcej niż średniej długości, umiarkowanie mocnej 
budowy, jasny. Woskówki nosowe niewielkie, dobrze przylegające, biało „przypudro-
wane”. 

Szyja: nieco więcej niż średniej długości, dość smukła, w dół lekko poszerzająca się 
i harmonijnie łącząca się z piersią. Pod dziobem podgardle ładnie wycięte 1 zaokrąglo-
ne. 

Pierś: mocna, dobrze zaokrąglona. 

Grzbiet: zaokrąglony, lekko ukośnie opadający. 

Skrzydła: średniej długości, dobrze zwarte i przylegające do tułowia, spoczywające 
swobodnie na ogonie, nie krzyżujące się lotkami ze sobą. 

Ogon: dobrze zwarty, średniej długości, utrzymywany w równej linii z linią grzbietu. 

Nogi: średnio wysokie, wyprostowane, nieznacznie tylko zgięte w kolanach, palce do-
brze rozstawione, pazurki jasne. U odmiany papuciatej, pióra powinny możliwie gęsto 
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i ściśle przylegać do nogi. Pióra rosnące na stopie w pobliżu pięty oraz na palcach są 
bardziej sztywne, rozłożyście uformowane i mają długość 2 – 3 cm. 

Barwa i rysunek: cały gołąb jest biało umaszczony, z wyjątkiem barwnej czapeczki 
(„krymki”) na głowie i barwnego ogona. „Krymka” zakrywa górną część głowy, a linia 
rozgraniczająca barwny rysunek czapeczki kończy się u podstawy wewnętrznej strony 
korony. W sprawie rozgraniczenia barwnego ogona od reszty białego upierzenia obo-
wiązują ogólnie przyjęte zasady. Wszystkie znane odmiany barwne są u krymek do-
puszczalne. Barwa powinna być jednolita, czysta, nasycona i z połyskiem. 

Wygląd ogólny: krymka jest gołębiem typu lotnego, średniej wielkości, o umiarkowa-
nie smukłej budowie i średnio wysokiej postawie. Połyskujące upierzenie obciśle do 
ciała przylega nadając sylwetce potrzebny wykrój i elegancję. Bystre spojrzenie, mała 
płochliwość, żywe usposobienie. 

Duże błędy 

Głowa o krótkim i silnie owalnym profilu, o wydatnie uwypuklonym, szerokim i wyso-
kim czole. Dziób mniej niż średniej długości, ciemny lub sino-rogowy u odmiany nie-
bieskiej, czarnej i czerwonej, ewentualnie o nalocie różowoczerwonym. Oko o ciemnej 
lub żółtej tęczówce, także „krwawe” oko (o dużej ilości krwawych żyłek) lub ,.łamane” 
(o dwubarwnej tęczówce) oraz „rozlanej” źrenicy. Jedno oko o perłowej, a drugie 
o brunatnej tęczówce. Czerwona brew. Uboga w pióra, silnie zniekształcona lub za 
nisko osadzona korona. Krótka szyja, brak wycięcia podgardla. Łużno trzymane przy 
tułowiu i źle zwarte w lotkach skrzydła. Skrzydła noszone obwiśle, poniżej ogona. Sę-
pie pióra na goleniach i długie łapcie na stopach u odmiany „papuciatej”. Zbyt zaokrą-
glone kształty, za drobna budowa i ogólnie mała wielkość gołębia (widoczny wpływ 
krzyżówek z krymkami hamburskimi nowego typu). Krótkie lub zgięte nogi. Wyraźnie 
zniekształcony wygląd barwnej „krymki”. Pióra okrywy ogona zachodzące klinowo lub 
za daleko białym pasmem na barwną partię piór ogona. „Lustra” lub zabielona barwa 
sterówek. Niejednolity, z domieszką odcienia innej barwy, odcień barwy zasadniczej. 

Małe błędy 

Głowa niedostatecznie wydłużona i wąska. Ciemna „muszka” na końcu jasnego dzioba 
u odmiany niebieskiej i czarnej. Szara brew u odmiany niebieskiej. Pojedyncze krwawe 
żyłki na tęczówce perłowej barwy. Drobne niedokładności w ukształtowaniu 1 wyglą-
dzie korony. Mały, zwarty ogon. Pojedyncze pęczki piór na stopach u odmiany gładko-
nogiej. Nogi lekko zgięte w „kolanach”. Niewielkie barwne zaciągi („wąsy”) na białym 
tle poniżej linii podcięcia rysunku, występujące pomiędzy dziobem i okiem gołębia. 
Niezbyt dokładne zbiegnięcie się bocznych linii rysunku czapeczki z tyłu głowy u od-
miany gładkogłowej. Barwna czapeczka zachodząca nieznacznie na wewnętrzną część 
korony. Nie wystarczająco elegancka i wykrojona sylwetka. 

Hodowca drobnego inwentarza, 1972, 6, s. 21-23 

Uwaga! Zachowana została oryginalna pisownia 
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KĄCIK FILATELISTYCZNY                                     
Poczta Nigru wprowadziła w 2017 roku do obiegu pocztowego bloczek znaczków 
przedstawiający dzikie gołębie: koroniec siodłaty (duży ptak) i aborygenek lancetoczu-
by. Koroniec siodłaty jest dużym ptakiem z rodziny gołębiowatych (waga ok. 2 kg), żyje 
na Nowej Gwinei. Aborygenek lancetoczuby jest jednym z najmniejszych ptaków z ro-
dziny gołębiowatych (waga ok. 70-130 g) i żyje w Australii.  

 
 

Poczta Mozambiku wprowadziła w 2016 roku do obiegu pocztowego bloczki znaczków 
przedstawiające koguta jako znak zodiaku. Kogut jest jednym ze zwierząt w 12-letnim 
cyklu, który pojawia się w chińskim zodiaku astrologicznym i chińskim kalendarzu jako 
Rok Koguta. 
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Poczta Dżibuti wprowadziła w 2017 roku do obiegu pocztowego znaczek pocztowy 
przedstawiający gołębie rasowe. Góra od lewej: głowa mewki afrykańskiej, saksoński 
tarczowy, amerykański domowy lotny, głowa indiana angielskiego.   

 

 

 

 

 

 

 

Prezentowane walory filatelistyczne 
pochodzą ze zbiorów pana Janusza 
Marchelskiego 

Opracowanie: Zdzisław Jakubanis 
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CZASOPISMA, BIULETYNY, KSIĄŻKI                       

Na początku XXI wieku ukazała się w Niemczech sześciotomowa praca, poświęcona 
gołębiom rasowym i ich hodowli. Nie jest to pierwsza tego typu wielotomowa mono-
grafia, lecz ta jest szczególnie znacząca ze względu szatę typograficzną (bardzo dobry 
papier kredowy, twarda oprawa, piękna szata graficzna), solidne opracowanie po-
szczególnych działów oraz liczne kolorowe zdjęcia. Wszystkie tomy łączy wspólny tytuł:  

Alles über Rassentauben (Verlagshaus Reutlingen – Oertel + Spö-
rer).  Redaktorem wszystkich tomów jest Erich Müller.  

Pierwszy tom, z podtytułem „Entwicklung, Haltung, Pflege, Verer-
bung und Zucht”,  zawiera informacje o historii udomowienia dzi-
kiego gołębia skalnego (columba livia), rozwój gołębiarstwa, ana-
tomię gołębia, podstawowe wiadomości z genetyki gołębi oraz 
techniki hodowlanej (żywienie, łączenie w pary, wysiadywanie jaj 
i wychów młodych). Autorami poszczególnych działów są znani 
niemieccy hodowcy, działacze związkowi itp.: Ch.Reichenbach, 

H.J.Schill, W.Lüthgen, U.Bamberger, W.Bauer, E.Müller, A.Sell, G.Stach, A.Berger, 
H.Gradert, K.Sollfrank, A.Münst.  Tom liczy 462 strony. 

Drugi tom liczy 182 strony. Poświęcony jest gołębiom grupy I – Uformowane. Podtytuł 
2. tomu brzmi więc: „Formentauben”.  

 Autorami poszczególnych opracowań są: D.Brendt, W.Fischer, 
M.Hartmann, W. Kolb. Krótko opracowane są również rasy prawie 
nieznane w Niemczech, np. gaskoński, żylasty z Bejrutu, revellois 
i inne. W tomie też zostały opisane niektóre rasy szwajcarskie, 
które pierwotnie należały do grupy I, ale obecnie zaliczone zostały 
do grupy V. Opisy poszczególnych ras zawierają krótką informację 
o pochodzeniu rasy, charakterystykę ogólną, opis budowy, rysunku 
i kolorów.  

Podtytuł trzeciego tomu brzmi: „Huhuntauben, Warzentauben, Kröpfer”. Obok opi-
sów ras gołębi, należących do grupy II – brodawczaki, III – kuraki 
oraz IV – dęte, w 3. tomie znajdują się krótkie charakterystyki 
poszczególnych grup. Autorami tomu 3. są: E.Müller, U.Grossek, 
U.Lahme, M.Linder, G.Sauer, E.Sedelmeier oraz H. Trumpfeller.  

 Tom liczący 208 stron jest bogato ilustrowany.  
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Czwarty tom, z podtytułem: „Farbentauben”, liczący 212 stron, poświęcony został 
grupie V – Barwne. W tomie tym znajdują się opisy gołębi barw-
nych z południowych Niemiec, gołębi barwnych pochodzących 
z Saksonii oraz Turyngii. Gołębie pochodzące z Szwajcarii omó-
wione zostały stosunkowo krótko, ale zostały jednak bogato zilu-
strowane.  

 Nie zapomniano o bardzo popularnych gołębiach w Niemczech 
i nie tylko w Niemczech, jak o gilach, lazurkach i szczygłach duń-
skich.  

 Autorami poszczególnych opracowań są: W.Bauer, E.Müller, 
S.Distler, H.Ilgen, Ch.Reichenbach, K.Stauber oraz R. Wolf – znany hodowca saksoń-
skich czajek.   

Gołębie grupy VI, VII i VIII znalazły się w tomie 5, a więc omówione w nim zostały tur-
koty, gołębie strukturalne i mewki. Tom liczy 144 strony, a jego 
autorami są: E.Müller, W.Assmus, G. Meisel, W. Köng, E, Mecken-
stok, W. Reischl, Ch. Reichenbach.   

 Tom ten zawiera opisy gołębi bardzo rzadko spotykanych w ho-
dowlach i na wystawach. Zawiera też rysunki, które pomagają 
w selekcji gołębi. Szczególnie pomocne są rysunki dotyczące bu-
dowy i cech charakterystycznych mewek orientalnych.  

 

  

Ostatni tom monografii, a więc tom szósty, w całości poświęcony jest gołębiom zali-
czonym do grupy XI – Lotne. Liczy 264 strony. Autorami opisów 
gołębi IX grupy są: E.Müller, R.de Koster, U.Lahme, J. Reiberg, 
A.Sell, K.-O.Semmler, O.Steinke, W. Vis, H.Wenzel.  

 Podtytuł IX tomu brzmi: „Tümmlertauben, Hochlugtauben, 
Spielflugtauben”. Chociaż nie mówi o tym podtytuł, to jednak 
nie zapomniano w nim o gołębiach sportowych (pocztowych).  

 W ostatnim tomie znajdują się opisy gołębi lotnych bardzo 
mało znanych w Niemczech, tym samym również w Polsce.  

 

 W każdym tomie monografii, znajduje się spis opisanych ras, specyficznych termi-
nów używanych przez hodowców, a także – co jest bardzo cenne – spis najważniejszej 
literatury, poświęconej gołębiarstwu. Ze względu na bogatą, bardzo dobrą dokumen-
tację fotograficzną, sześciotomowa praca niemieckich hodowców i działaczy związko-
wych, może służyć nawet hodowcom nie znającym języka niemieckiego.    

Dla zainteresowanych: https://www.bruja.de/buecher/tauben/ 
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Manfred Uglorz, Atlas gołębi barwnych, 

Wydawnictwo SBM,  

Warszawa 2019 

 

 

 

 

Manfred Uglorz, Atlas gołębi. Polskie rasy, 

Wydawnictwo SBM,  

Warszawa 2018 

 

 

 

 

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych, 

Wydawnictwo SBM 

Warszawa 2018 

 

 

 

 

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych, 

Wydawnictwo SBM 

Warszawa 2017 
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 Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013 

 W styczniu 2013 roku ukazała się książka o gołębiach rasowych w formie 
albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii 
publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa Zdzi-
sława Jakubanisa przedstawia zdjęcia różnych ras gołębi 
w Polsce i w Europie, które do tej pory w większości były 
nieznane miłośnikom i hodowcom gołębi rasowych. 
Więcej informacji o książce i sposobach jej nabycia znaj-
duje się na stronie: 

www.golebie.wombat.fc.pl 
 

Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl 

– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom. 
603 404 554. 

e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 
152 026; kom. 600 236 361 

 
Informacje dotyczące sposobu nabycia książki można 

uzyskać pod wyżej wymienionym telefonem.  

 

  

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica 2014 

Książka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych 
opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie należy jej 
traktować jako obowiązujący wzorzec, ponieważ zgodnie z wy-
tycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzo-
rzec musi być napisany według ściśle ustalonych reguł i zawierać 
konkretne dane.  

 Każdy opis rasy, znajdujący się w książce, zawiera najpierw krótką 
informację na temat pochodzenia rasy, następnie opis budowy 
wzorcowego gołębia, należącego do danej rasy. Istotnym ele-
mentem opisu jest także 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 
też 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 

 

 


