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Gołębie… gołębie… gołębie…
Manfred Uglorz

Mewka orientalna

(EE 714)

N. Orientalisches Mövchen
F. Cravaté Oriental
A. Oriental Frill

Pochodzenie

Pochodzenie mewki orientalnej nie jest znane dokładne. Jako jej ojczyznę najczęściej w literaturze wskazuje się na Azję Mniejszą, czyli tereny obecnej Turcji. Czy
jest efektem hodowlanym Turków seldżuckich, czy osmańskich? Prawdopodobnie
przodkami mewek orientalnych są mewki hodowane na półdziko w Tybecie. Tego
zdania jest Frank Machin (Gems of the Orient) oraz Paul Trübenbach (Die Mövchientauben, Chemnitz 1923). Trübenbach pisze, że widział te gołębie na wystawie
w Petersburgu.
Do Zachodniej Europy mewki orientalne zostały przywiezione z Bliskiego Wschodu. W 1849/50 roku zostały sprowadzone do Niemiec z Konstantynopola przez
Heinemanna z Hanau. Mewki orientalne przywiezione nieco później zostały do Anglii z Grecji,
a stąd do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wielokrotnie sprowadzane były do Europy różne odmiany mewek orientalnych. Bardzo szybko stały się
gołębiami chętnie hodowanymi zarówno w Europie, jak również w USA i Australii. Nie jest wykluczone, że mewki orientalne były bardzo wcześnie
znane na wschodnich kresach Polski. Różnego
rodzaju kontakty między Rzeczpospolitą a Turcją
miały już miejsce w XVII wieku. Niestety, hodowcy
w różnych krajach przekształcali je według własnego upodobania. Obecnie według ustalonego
jednego standardu mewki orientalne hodowane są
w
całej Europie.
Dawne mewki orientalne (blondynety)
wg Trübenbacha.

W 1892 roku w Stanach Zjednoczonych Ameryki powstał pierwszy klub zrzeszający hodowców mewek orientalnych, a rok póź4
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niej powstał podobny klub w Anglii. W 1994 roku powołany został klub niemieckich
hodowców mewek orientalnych z siedzibą w Hannoverze.

Budowa

Mewki orientalne są gołębiami o krótkiej i szerokiej postawie, o eleganckim wyglądzie, o piersi wysuniętej do przodu, z bogatym w pióra żabotem. Mewka orientalna
powinna być wysoka i długa około 23 cm. Jest więc gołębiem stosunkowo małym,
wpisującym się w kwadrat o krawędzi 23 cm. H. Marks podaje, że mewki powinny
być długie około 30 cm. Obecnie wzorzec obowiązujący w EE nie podaje w centymetrach długości i wysokości mewek orientalnych.

1. dolna część dzioba, 2. górna część dzioba, 3. woskówki, 4. czoło, 5. przejście z czoła do
ciemienia, 6. ciemię, 7. tył głowy, 8. czubek, 9. szpica czubka, 10. grzywa (grzebień), 11. linia
między górną a dolną częścią dzioba, 12. policzki, 13 ramię, 14. tarcza skrzydła łuskowata,
15. plecy, 16. ogon, 17. lotki I rzędy, 18. upierzenie nóg, 19. podudzie, 20. mostek,
21. łokieć, 22. pierś, 23. żabot, 24, żyła, 25. oko, 26. brew. 27. szyja, 28. staw skokowy.
Według C. G. Spitte (USA 1962 r.)
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Głowa mewki orientalnej jest w stosunku do korpusu dosyć duża, okrągła z szerokim, dobrze wypełnionym czołem i pełnymi policzkami. Przestrzeń między oczami a woskówkami powinna być bez wklęsłości oraz wypukłości.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Czoło i ciemię tworzą nieprzerwaną linię w kształcie łuku, która kończy się na wysoko usytuowanym
czubku z tyłu głowy. Kształt głowy ani nie jest owalny
jak u turbita, ani też kulisty jak u jednokolorowej mewki afrykańskiej. Najwyższy punkt głowy położony jest
nie nad oczami, lecz nieco przed nimi. Czoło powinno
być szerokie i zdecydowanie wypukłe. Dzięki temu
najwyższy punkt głowy położony jest nie nad oczami,

lecz nieco przed nimi.
Oczy u mewek orientalnych są duże, o żywym wyrazie, u mewek białogłowych
ciemne, zaś u gołębi z kolorową głową, tęczówki powinny być pomarańczowe, ale
w wypadku głowy brązowej nieco jaśniejsze.
Orientalne mewki mają brwi wąskie, gładkie i blade.
Linia między okiem a stopą powinna być prostopadła.
Krótki dziób, bardzo szeroko osadzony, dobrze zamknięty tworzy z czołem nieprzerwaną, łukowatą linię. Odległość między gałkami ocznymi powinna być równa
szerokości dzioba.
Kolor dzioba zależy od koloru upierzenia głowy. Blondynety mają dziób ciemny
lub jasno rogowy, mewki vizor oraz satynetty mają dzioby koloru cielistego. Górna
linia dzioba tworzy z czołem jedną, bez załamań linię, przybliżoną do okręgu. Linia,
będąca przedłużeniem dolnej krawędzi górnej części dzioba, biegnie pod gałkami
ocznymi i powinna sięgać nieco poniżej szpicy czubka, zaś linia biegnąca od nasady dolnej części dzioba, przez dolną krawędź gałki ocznej, powinna sięgać dokładnie szpicy czubka.

Rysunek według G. Greisel’a
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Głowa osadzona jest na krótkiej, krępej szyi, szeroko wychodzącej z ramion.
Podgardle i żabot powinny być dobrze rozwinięte. Pierś powinna być szeroka,
wyraźnie wysunięta do przodu i wysoko noszona.
Mewki orientalne mają ogon krótki, i zwarty. Również nogi są krótkie i aż do
pazurków gęsto upierzone. Boczne upierzenie nóg jest nieco dłuższe, lecz bez
łapci. Całe upierzenie powinno być krótkie, bogate i ściśle przylegające do ciała.
Wadą w budowie są: zbyt masywna budowa, wąska i wydłużona budowa ciała,
wąskie czoło, zbyt długie lub zbyt krótkie czoło, długa głowa, brak czubka lub czubek wadliwie uformowany i za nisko usytuowany (dawniej dopuszczano u mewek
orientalnych głowę bez czubka), za długi, cienki, źle, niezbyt szeroko osadzony
dziób, szerokie brwi, cienka i długa szyja, brak żabotu, wąska i schowana w skrzydłach pierś, wąski, wydłużony grzbiet, długie, wąskie i obwisłe skrzydła, długi ogon,
długie nogi, nieupierzone skoki i palce. A więc wszystkie cechy, które nie czynią
mewkę orientalną gołębiem krępym i zwartym, są wadami.

Kolory i rysunek

Wszystkie

mewki orientalne dzielimy obecnie na blondynety, satenety i vizory,
Blondynety, satenety i vizory zaś dzielimy na z lustrzanym ogonem i z obramowaniem. Wszystkie mewko orientalne obowiązkowo muszą mieć dwa białe pasy
na skrzydłach.
Blondynety z lustrzanym ogonem występują w kolorze czerwonym z białymi pasami, żółtym z białymi pasami, niebieskim z białymi pasami, niebiesko-płowym z białymi pasami,
brązowo-płowym z białymi pasami, khaki (płowe)
z białymi pasami, niebieskim łuskowate, niebiesko-płowym łuskowate, brązowo-płowym łuskowate, khaki (płowe) łuskowate, czerwonym łuskowate, żółtym łuskowate, siarkowo-żółtym łuskowate,
(z zamkniętym złotym kołnierzem i łuskowatością
w kolorze jasno żółtym) .
Z ogonem z obramowaniem w kolorze czarnym, kawowym, brązowym (czekoladowym), khaki, czerwonym, żółtym, lawendowym.
Blondynety mogą być jednobarwne z białymi pasami; łuskowate oraz z obramowanym ogonem.
Białe łuskowate powinny mieć dobrze widoczny rysunek w kształcie grotów.
Rysunek powinien być rozpoznawalny również z większej odległości. Często rozprzestrzenia się także na kark, pierś lub brzuch. U jednobarwnych z białymi pasami
i u białych łuskowatych długie lotki w skrzydle i sterówki w ogonie powinny mieć
lustra. Kolor ogona powinien odpowiadać kolorowi korpusu.
Obramowane powinny mieć możliwie jasny kolor podstawowy i możliwie intensywne obramowanie. Rysunek obramowanych powinien występować na całym korpusie. Obramowane są lotki i pióra ogona. Każde pióro w skrzydle obramowane takim kolorem, jakim są obramowane pióra na korpusie. Głowa najczęściej jednobarwna, przetykana jest jasnymi piórami, dopuszczalne jest całkiem jasne obramowanie.
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Satynety i vizory z lustrzanym ogonem występują
w kolorze czerwonym z białymi pasami, żółtym z białymi
pasami, niebieskim z białymi pasami (bluety), niebiesko-płowym z białymi pasami (silverety/srebrne),
brązowo-płowym z białymi pasami, khaki (płowe) z białymi pasami, niebieskim łuskowate, niebiesko-płowym
łuskowate, brązowo-płowym łuskowate (brunety), khaki
(płowe) łuskowate, czerwonym łuskowate, żółtym łuskowate, siarkowo-żółtym łuskowate (sulfurety).
Mewki z ogonem z obramowaniem występują w kolorze czarnym, kawowym, brązowym, khaki, czerwonym, żółtym.
U satynetów cały korpus jest biały, za wyjątkiem
ogona i tarcz na skrzydłach. Rysunek na tarczach może
być w jednolitym kolorze z białymi pasami, ale także
łuskowate oraz obramowane. U gołębi o jednolitym
kolorze na tarczach, ogon jestobramowany, lustrzany
u pozostałych.
W skrzydłach powinno być od 5 do 12 białych lotek
U satynetów barwne uda i spodenki oraz białe upierzenie w klinie nie są wadą.
U vizorów kolory i rysunek na tarczach i ogonie jest
identyczny jak u stynetów. Pozostałe upierzenie jest
białe, z wyjątkiem kolorowej głowy. Linia oddzielająca
kolorową głowę od białej szyi, biegnie od podgardla
i przebiega łukowato aż do szpicy czubka. Vizory powinny mieć przynajmniej 5 białych lotek pierwszego
rzędu. U vizorów barwne uda i spodenki oraz białe
upierzenie w klinie nie są wadą.
Wadą w rysunku i kolorze są: wadliwy rysunek, albo zupełnie brak rysunku, brak
luster w ogonie u białych obramowanych i łuskowatych, wyraźnie widoczna rdza na
rysunku tarczy i na pasach, mocno rozmyty i niewyraźny rysunek i duże zniekształcenia w liniach rozgraniczających kolor biały od upierzenia barwnego.

Warto wiedzieć

Mewki

orientalne nie są łatwe w hodowli. Obecnie trzymane są zazwyczaj
w wolierach, co sprawiło, że utraciły zdolności lotne.
Mewki nie są w stanie wykarmić swoje własne potomstwo, chociaż potrafią karmić młode gołębie średniodziobe. Niezbędne jest posiłkowanie się mamkami.
Już u bardzo młodych mewek orientalnych można przewidzieć, czy będą one
miały właściwą budowę głowy. Rysunek poniżej przedstawia właściwie zbudowaną
głowę maleńkiej mewki orientalnej.
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Rysunek według G. Greisel’a

Przy selekcji gołębi w gołębniku należy zwrócić uwagę głównie na postawę,
budowę głowy, usytuowanie czubka i na rysunek, ale także na właściwy rysunek
i czystość kolorów.

Przykłady często występujących wad:

Zbyt dużo rdzy na pasach

Wadliwy czubek oraz zamazany rysunek na tarczach.
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Wadliwy czubek i rysunek.
Przerwa w grzebieniu.
Kacza budowa.

Kolorowe pióra wokół oczu, zbyt niskie czoło.
Dobrze usytuowany czubek

Zdjęcia wykonał Zdzisław Jakubanis

Galeria zdjęć
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Zdjęcia wykonał Zdzisław Jakubanis

Obrączka o średnicy 10 mm
Manfred Uglorz

W bieżącym roku ukaże się aktualny wzorzec
mewki orientalnej
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Manfred Uglorz

Mewka staroorientalna (EE 726)

N. Altorientalische Mövchen,
F. Cravaté Oriental ancien,
A. Old Oriental Owl

Pochodzenie

Mewka staroorientalna została wyhodowana w Azji Mniejszej, prawdopodobnie
w Anatolii (Turcja). Stąd w czasie ekspansji Turcji na tereny europejskie dostała się
do Europy Południowej i Środkowej.
Dawniej była także hodowana na terenie Polski, głównie ze względu na związki
Turcji z Polską, która na skutek rozbiorów utraciła status europejskiego państwa.
Turcja jednak nigdy nie uznała rozbiorów Polski.

Fot. Manfred Uglorz

Kiedy mewka staroorientalna przywieziona została z Europy Środkowej do Niemiec i po raz pierwszy pokazana na wystawie w Norymberdze w 2006 roku, szybko
stała się popularna nie tylko w Niemczech, ale w także w innych krajach europejskich. Zachwycano się jej budową i pogodnym usposobieniem. Przede wszystkim
doceniono jej troskliwość w opiece nad młodymi. Obecnie hodowana jest w wielu
krajach europejskich.
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Nie od razu została nazwana mewką staroorientalną. Zastanawiano się, czy jest
to nowa rasa, czy też stara, tylko na nowo odkryta. Kiedy ustalono, że hodowana
była od bardzo dawna na terenie Europy Środkowej i Południowej, prawdopodobnie
od czasu tureckiej dominacji na Bałkanach, oczywistym stało się, że nie może być
to nowa rasa mewek tarczowych. Uznano, że jest to stara rasa, tylko trzeba jej znaleźć odpowiednią nazwę. Nazwano więc mewkę przywiezioną z Europy Środkowej
do Niemiec, w odróżnieniu do rozpowszechnionej w Europie mewki orientalnej,
mewką staroorientalną.

Fot. Manfred Uglorz

Mewka staroorientalna była już wielokrotnie opisywana w literaturze gołębiarskiej. Po raz pierwszy opisana została w 8. numerze Geflügel-Börse w 2002
roku. W 2009 roku przyjęty został wzorzec mewki staroorientalnej i wpisana została
na listę uznanych ras gołębi Federacji Europejskiej.
Od kilku lat mewka staroorientalna znowu hodowana jest w Polsce. Dostała się
do nas głównie z Niemiec, gdzie obecnie jest u naszych zachodnich sąsiadów hodowana wszędzie.
W zbiorze wzorców polskich znajduje się jej wzorzec.

Opis budowy

Pod wieloma względami mewka staroorientalna przypomina mewkę orientalną,
jednakże jest od niej drobniejsza, bardziej ruchliwa, prezentująca wszystkie swoje
wdzięki i zdecydowanie o piękniejszej postawie.
Mewka staroorientalna jest gołębiem mniej niż średniej wielkości. Ma krótki korpus, wysoko podniesioną postawę i pończoszki na nogach. Głowę zdobi dobrze
ukształtowany czubek, sięgający wierzchołka głowy, której linia z profilu tworzy łuk.
Dziób mniej niż średniej długości, koloru cielistego, u nasady mocny, dobrze zamykający się, tworzy z czołem mocno rozwarty kąt. Blade, nieco przysłonięte małymi
piórkami brwi, okalają ciemne oczy.
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U mewek staroorientalnych szyja musi być stosunkowo krótka, mocna i lekko
wygięta do tyłu, osadzona na szerokiej i dobrze wypełnionej piersi. Wyraźnie, tuż
nad żabotem, który powinien być bogaty w pióra, pod dziobem widoczna jest niezbyt wyraźna żyła.
Mewki staroorientalne są dobrymi lotnikami. Mają skrzydła mocne, zwarte, zakrywające plecy, noszone na ogonie i nie krzyżujące się. Stoją na mniej niż średniej długości nogach z pończoszkami. A więc palce powinny być także pokryte
drobnymi, krótkimi piórkami.
Zbyt wielki, długi, wąski korpus, obwisłe skrzydła, za płaski wierzchołek głowy
i mało bogaty czubek, brakujący żabot i żyła, za krótki i opuszczony dziób – są
dużą wadą w budowie.

Rysunek i kolory

Staroorientalne

mewki mają kolorowe tarcze oraz ogon. Reszta upierzenia jest
biała, wraz z od 5 do 12 lotkami. Aby nie było dużej różnicy między kształtem kolorowych tarcz, dopuszczalna jest tylko różnica 2 lotek między skrzydłami.
Dopuszczalne jest również nieco kolorowych piór w pończoszkach i na udach.

Fot. Manfred Uglorz

Staroorientalne mewki są satynetami, które mogą mieć lustra w sterówkach lub
oblamowany ogon. Satynety z lustrami w sterówkach są czerwone z białymi pasami, żółte z białymi pasami, niebieskie z białymi pasami, niebieskopłowe z białymi
pasami, brązowopłowe z białymi pasami, płowe koloru khaki z białymi pasami,
czerwonopłowe z białymi pasami, żółtopłowe z białymi pasami, czerwono łuskowate, żółto łuskowate, niebiesko łuskowate, niebieskopłowe łuskowate, brązowopłowe
łuskowate, płowe koloru khaki łuskowate, czerwonopłowe łuskowate, żółtopłowe
łuskowate. Znacznie mniej jest odmian barwnych u satynetów z obramowanym
ogonem. Znane są czarne, czekoladowe (dun), czerwone, żółte, brązowe, khaki,
lawendowe i kremowe. Wszystkie oczywiście z obramowanym ogonem. Rzadziej
są też hodowane.
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Obowiązkowo białe pasy powinny być równe i równolegle biegnące przez skrzydła, a u czerwonych i żółtych z wąskim kolorowym obramowaniem. Satynety łuskowate powinny posiadać ostrą i wyraźną łuskowatość w kształcie grota strzały, jak
i wąskie, kolorowe oblamowanie. Czerwono i żółto łuskowate nie mają oblamowania. Za bardzo rdzawe pasy lub łuski na tarczach, nieostre oblamowania, nie delikatne kolory i braki w rysunku są dużą wadą.
Podobnie jak u mewek orientalnych, tak też u mewek staroorientalnych jest pewien kłopot u niebieskich z białymi pasami. Nie zawsze białe pasy są dostatecznie
czyste.

Warto wiedzieć

Mewki staroorientalne są bardzo żywotne, stale w ruchu. Nie zaczepiają innych
gołębi. Najczęściej hodowane są w wolierach, w których mogą się znajdować inne
rasy gołębi o niewielkich rozmiarach.
Mewki staroorientalne nie wymagają zbyt dużych boksów do gniazdowania.
Miski gniazdowe nie powinny być zbyt duże. Rodzice dobrze wysiadują jaja i troskliwie opiekują się swoimi młodymi. Zdolne są znosić jaja przez cały rok. Nawet
w zimie nie ma kłopotu z odchowem młodych. Jeśli otrzymają odpowiedni pokarm,
a więc niezbyt duże, ale urozmaicone ziarno, są w stanie bez większych trudności
wykarmić dwa młode gołąbki. Bez trudu połykają małe ziarna kukurydzy. Jeśli bezpośrednio po wykluciu młodych jest duża różnica w wielkości piskląt, wówczas ten
mniejszy nie będzie otrzymywał odpowiednio dużo pokarmu i raczej przeznaczony
jest na straty.
Staroorientalnym mewkom nakładamy obrączkę nr 8.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Fot. Zdzisław Jakubanis

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Drób… drób… drób…
Małgorzata Zduńczyk

Porównanie wzorca europejskiego
kury pawłowskiej ze wzorcem rosyjskim
Europejski wzorzec kury pawłowskiej (2014 rok)
Rosyjski wzorzec (projekt) kury pawłowskiej (2014 rok)

Pochodzenie
Stara rosyjska rasa, znana już w XVII w. (Nazwa rasy pochodzi od miasta w Rosji,
w obwodzie niżnonowogrodzkim ‒ Pawłowo).
Pawłowska to stara rasa kur domowych, znana w Rosji od XVIII w. (P.S.Pallas,
badania w latach 1768-1773), ich nazwa pochodzi od miejsca najliczniejszego występowania (od miejsca prawdopodobnego powstania) - wsi Pawłowo (obecnie
miasto Pawłowo w obwodzie niżnonowogrodzkim, Rosja), która jest często wymieniana w historii innych ras czubatych. Być może jest to pierwsza rasa kur wyhodowana na terytorium Rosji, która miała kilka odmian zarówno w formie czuba, jak
i miejsca wyhodowania kur.
Cel hodowli: odtworzenie i popularyzowanie jednej z najpiękniejszych ras kur, z unikalnymi cechami ozdobnymi, przystosowanej do trudnych warunków klimatycznych
Rosji ...

Wrażenie ogólne
Żywa, raczej mała rasa kur, postawa niemal pozioma, ogon noszony bardzo wysoko, pełna broda, typowy czub i upierzone nogi.
Nieduża, elegancka, pełna wdzięku czubato-brodata kura z upierzonymi nogami,
szerokim i krótkim ciałem. Ptak ozdobny, ale przy tym mocny i wytrzymały, typu
pośredniego pomiędzy rasą dużą i miniaturową.

Cechy rasowości koguta
Tułów: szeroki, średniej długości. Postawa prawie pozioma.
Tułów : szeroki, dosyć krótki, elegancki, ustawiony pod kątem 45 stopni.
Szyja: krótka, nieco wygięta, z pełną grzywą.
Szyja: krótka, lekko wygięta, pokryta pełną gęstą grzywą, spadającą na ramiona.
Grzbiet: krótki, szeroki, płaski, zwężający się w kierunku ogona.
Grzbiet: szeroki, płaski, dosyć krótki. Długie pióra siodła.
Ramiona: szerokie, dobrze zaokrąglone.
Skrzydła: duże, szerokie, noszone tylko nieznacznie ukośnie.
Skrzydła: duże, szerokie i lekko opuszczone.
Siodło: w pełni upierzone.
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Ogon: pełny, noszony bardzo wysoko, główne sierpówki długie, szerokie i dobrze
zagięte (szablaste), boczne sierpówki bogate.
Ogon: średniej wielkości, pełny, ustawiony pod kątem 90 stopni do linii grzbietu,
pięknie rozłożony. Sierpówki długie, szerokie, pięknie wygięte.
Pierś: pełna, szeroka i dobrze zaokrąglona, noszona nieco do przodu.
Pierś: pełna, szeroka, zaokrąglona, wydatna.
Brzuch: słabo zaznaczony.
Brzuch: dostatecznie rozwinięty, podciągnięty.
Głowa: średniej wielkości, dość szeroka i zaokrąglona.
Głowa: średniej wielkości, okrągłą, wyposażona w czub, brodę i bokobrody.

Policzki: czerwone, upierzone, prawie całkowicie zakryte przez brodę i bokobrody.
Twarz: czerwona, większa część zakryta brodą i bokobrodami.
Grzebień: mały, typu rożkowego, oglądany z przodu - w kształcie półksiężyca.
Grzebień: nieduży, w postaci dwóch i więcej, skierowanych ku górze i na boki rożków.
Dzwonki: bardzo małe, przykryte brodą.
Dzwonki: bardzo małe, pasujące.
Zausznice: czerwone, małe, przykryte brodą.
Zausznice: małe, zakryte piórami bokobrodów.
Oczy: duże, ciemnoczerwone do ciemnobrązowych.
Oczy: duże, okrągłe, od czerwono-brązowych do prawie czarnych.
Dziób: średniej długości, nieco zakrzywiony, z dużymi (zaokrąglonymi) otworami
nosowymi, barwy jasnego rogu do łupkowej.

18

Nr 11 (lipiec – wrzesień 2016)
Dziób: prawie prosty, o rogowym lub niebieskawym zabarwieniu, z ciemnym nalotem u podstawy, dosyć cienki, z dużymi otwartymi nozdrzami.
Broda: pełna i bokobrody.
Broda i bokobrody: duże, bardzo gęste, zakrywające zausznice, dużą część twarzy i gardło ptaka. Broda w kształcie klina, dobrze rozwinięta, barwy czarnej lub
prawie czarnej.
Czub: średniej wielkości, pojedyncze pióra skierowane w górę, nieco sztywny
u podstawy.
Czub: na kształt kasku, wąski, jakby ściśnięty z boków i lekko pochylony do przodu,
ale nie dotyka dzioba, pióra skierowane do góry (dutki w większości ustawione pod
kątem 90 stopni) i skierowane licową stroną na zewnątrz, dając czubowi gęstość,
nie opadają na boki i nie utrudniają widzenia ptakom.
Uda: prawie średniej długości, gęsto upierzone, z lekko zagiętymi do wewnątrz
sępimi piórami.
Nogi: krótkie, dobrze upierzone, w okolicy stawu skokowego (pięty) pióra nieco
ustawione do tyłu i zagięte do wewnątrz, zakrywające staw.
Skoki: prawie średniej długości, pokryte od zewnątrz krótkimi zakrzywionymi piórami. Niebiesko-łupkowe. Typowe u pawłowskich jest to, że pióra na nogach są
również obecne na wewnętrznej stronie nogi (skoku), a w związku z tym nogi są
prawie całkowicie pokryte piórami ze wszystkich stron. Ten rodzaj upierzenia nóg
nie jest znany u żadnej innej rasy. Oznacza to również, że jego brak u pawłowskich,
uznawany jest za poważną wadę.
Skoki: dość krótkie, barwy niebiesko-szarej, gęsto pokryte krótkimi piórami, przylegającymi do skoków wokół całego obwodu. Tak zwana „noga głuszca”. (Wolna od
piór zostaje tylko tylna strona skoku, u lepszych osobników tylko poniżej ostrogi)
(z projektu wzorca z 2011 roku: od łapci takich ras, jak kochin, brahma i in. pawłowskie różnią się tym, że pióra na nogach mają bardziej lub mniej przylegające, a nie
sterczące w bok na kształt małego skrzydełka (sępie pióra) . Od większości słabo
upierzonych (na nogach) kur, jak np. fawerola, pawłowskie odróżniają się większą
równomiernością upierzenia i tym, że upierzenie zachodzi i na wewnętrzną powierzchnię śródstopia (skoku) .
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Palce: cztery, lekko zakryte miękkimi piórami.
Palce: cztery, wszystkie upierzone, przednie nie mniej niż na 1/4 długości.
Upierzenie: zwarte i przylegające.
Upierzenie: obfite, dostatecznie gęste.

Cechy rasowości kury
Podobnie jak u koguta, na ile pozwalają różnice płciowe. Postawa bardziej pozioma. Broda, bokobrody i czub bardziej rozwinięte. Grzebień słabiej rozwinięty.
Podobnie, jak u koguta za wyjątkiem różnic płciowych. Dzwonków praktycznie brak.
Broda i bokobrody bardziej rozwinięte, czub na kształt kasku bardziej elegancki,
szerszy i pełniejszy, mniej pochylony do przodu, pióra czuba są skierowane w górę
i pięknie zawinięte przez odwrócenie, zwłaszcza skrajne pióra, pod kątem 90 stopni, a ze względu na ich większą szerokość niż u koguta, czub u kury ma bardziej
stabilny kształt. Na szyi dobrze widoczny "zaczes" (bokobrody "zaczesane" do tyłu
wyglądają jak pokrywy skrzelowe). Tułów ustawiony bardziej poziomo niż u koguta.

Duże błędy
Słabe, wątłe lub długie ciało; płaska pierś; ogon noszony zbyt nisko; (ptak) zbyt
wysoki na nogach; słabo rozwinięta broda i bokobrody; pełny zaokrąglony czub (jak
u czubatek polskich); krzywy, przechylony, podzielony lub zbyt luźny czub; zbyt
obfite lub zbyt słabo rozwinięte upierzenie nóg.

Dopuszczalne wady
Inna forma czuba, niezwisającego na oczy i nieprzeszkadzającego w widzeniu.
Brak grzebienia u kur, grzebień przypominający motylkowy.
Pięć palców (tymczasowo), do 2016 roku.
Pojedyncze białe pióra w czubie u złocistych czarno nakrapianych starych (rocznych/dojrzałych) kur i kogutów, a także dopuszcza się rozjaśnienie brody u starych
(rocznych/dojrzałych) ptaków.

Niedopuszczalne wady
Czub luźny; zwieszający się na boki; źle zebrany, rozpadający się; przeszkadzający
w widzeniu. Brak czuba.
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Nogi ‒ wyraźne upierzenie boczne z obecnością dużych piór podobnych do lotek;
nieopierzone skoki i palce; inna barwa skóry skoków.
Brak brody i bokobrodów. Inny typ grzebienia.
Złociste pióra u srebrzystych czarno nakrapianych, białe pióra u złocistych czarno
nakrapianych.

Odmiany barwne:
Złocista czarno nakrapiana
Podstawową barwą jest ciemno złocistobrązowa, czarne plamki z zielonym połyskiem na końcach piór. U koguta te znaczenia mają kształt litery "V" na piórach
grzywy. Broda i bokobrody czarne. Lotki pierwszego rzędu złocistobrązowe na zewnątrz i czarne wewnątrz; lotki drugiego rzędu złocistobrązowe z czarnym znaczeniem. Pióra ogona zakończone plamką, ale gęste czarne przyprószenie sterówek
i sierpówek dozwolone.
Duże błędy: brak zielonego połysku, odbarwienia, całkowicie czarny ogon.
Złocisto-cętkowana (złocista czarno nakrapiana)
Barwa tła złocisto-brązowa, na końcach piór rozmieszczone są błyszczące czarne
plamy. U koguta nasada czuba czarniawa, pozostała część brązowawo-żółtozłocista. U kur czub czarny lub prawie czarny. Broda i bokobrody czarne; u kur
z czarno-brązowym brzegiem. U kogutów końce piór na szyi i siodle mają znaczenia w postaci czarnego kreskowania lub w kształcie litery "V" w ciemniejszym kolorze złocistym niż podstawowe tło. Na skrzydłach tworzą się czarne wstęgi: dwie
piękne poprzeczne (lusterka) i jedna ukośnie schodząca. Sterówki i pióra pokrywowe ogona także posiadają rysunek. Dopuszczalne łuskowanie piór na skrzydłach,
siodle, w ogonie - zwłaszcza piór pokrywowych, brodzie i czubie, a także przyprószenie na sterówkach i piórach pokrywowych ogona.
Srebrzysta czarno nakrapiana
Podobne jak u odmiany złocistej, ale barwą podstawową jest srebrzystobiała.
Duże błędy: żółtawe pióra grzywy u koguta, pióra innej barwy.
Srebrzysto-cętkowana (srebrzysta czarno nakrapiana)
Barwa podstawowa ‒ srebrzystobiała. Rysunek jak w barwie złocisto-cętkowanej
(złocistej czarno nakrapianej).
Poza tym barwa:
czarna, biała, żółta, czekoladowa.
Masa ciała: kogut 1,7 - 1,8 kg, kura 1,2 - 1,4 kg.
Minimalna masa jaj lęgowych: 48 g.
Barwa skorupy jaj: biała.
Rozmiar obrączki: kogut 18, kura 16.
Masa ciała: kogut - 1,7 - 1,9 kg, kura - 1,2 - 1,5 kg.
Rozmiar obrączki: kogut - 18, z kura – 16.
Nieśność: 150 – 170 sztuk/ rok, masa jaj od 46 do 55 gramów, skorupa jaja biała do
kremowej. Instynkt wysiadywania częściowo zachowany.
Europejski wzorzec kury pawłowskiej (2014 rok)
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źródło: http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESCP-Newsletter-2014-1-E.pdf
oraz http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESCP-Newsletter-2015-E.pdf
Rosyjski wzorzec (projekt) kury pawłowskiej (2014 rok)
źródło: http://kuraaltai.ru/pavlovcka-1/standart_2014/
oraz http://kuraaltai.ru/pavlovcka-1/new_page_2011/
Autor zdjęć: Siergiej Dmitriew , źródło: http://kuraaltai.ru/pavlovcka1/standart_2014/

Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Jan Król

Kapturka (Sylvia atricapilla)
To najpospolitsza z krajowych pokrzewek, a zarazem jeden z najczęściej spotykanych gatunków ptaków w naszym otoczeniu. Prowadzi dosyć skryty tryb życia i pomimo tego, że stale nam towarzyszy, nie zdajemy sobie sprawy z jej bliskiej obecności.
Kapturka jest gatunkiem, który nie ma specjalnych wymagań środowiskowych,
stąd można go spotkać począwszy od zadrzewień śródpolnych, przez zarośla polne
i przydomowe, ogrody, parki, skupiska drzew po lasy, z których jednak najbardziej
preferuje te z rozwiniętym podszytem, szczególnie liściaste. Unika jedynie terenów,
gdzie występuje mało drzew i zakrzaczeń, gdyż wysokich drzew potrzebuje jako
stanowiska do śpiewu. W mniejszym zagęszczeniu występuje w górach, powyżej
1000 m n.p.m., spotykana jest nawet powyżej poziomicy 1500 n.p.m. Z danych
Monitoringu Pospolitych Ptaków Lęgowych wynika, że jest to jeden z nielicznych
gatunków, które utrzymują regularny trend wzrostu liczebności populacji o około 8%
rok do roku na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat (Kuczyński, Chylarecki 2012).
Kapturki są niewielkimi ptakami, nieco mniejszymi od wróbli o bardziej smukłej
sylwetce. Upierzenie jest szare, określane czasem jako brudnoszare lub oliwkowoszare; ciemniejsze na grzbiecie i jasnoszare na spodzie ciała. Samce mają czarną
czapeczkę na wierzchu głowy, która dolną krawędzią sięga oka, natomiast samice
i ptaki młode mają czapeczki rudobrązowe. Samce kapturki od podobnych sikor
odróżnia sylwetka, czapeczka nie zachodzi na kark, a przede wszystkim brak czarnego pola pod dziobem, zwanego krawatem. Dziób i nogi kapturek są szare.
Długość ciała osobników tego gatunku to około 14 cm, rozpiętość skrzydeł około
22 cm, długość skrzydła około 8 cm, długość ogona 6 cm, waga około 20 gramów.
Gos wabiący to „tak-tak” czy krótkie „czak-czak”. Śpiew kapturki jest bardzo
urozmaicony, podobny do śpiewu gajówki (dawniej pokrzewki ogrodowej). Jest mieszanką treli i fletowych tonów, przy czym zakończenie jest zwykle fletowe. Zwrotka
trwa od kilku do kilkunastu sekund. Odnotowano wyraźne różnice śpiewu pomiędzy
poszczególnymi osobnikami i większe pomiędzy minipopulacjami zamieszkującymi
różnorodne nisze lęgowe czy pomiędzy ptakami z odległych części areału występowania. Samiec czasem wplata do śpiewu głosy innych gatunków. Od śpiewu
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gajówki odróżnia się tym, że śpiew kapturki jest nieco wolniejszy i ma mniej trelujących głosek z „r”.

Samiec kapturki:
http://alandalusphototour.com/wp-content/uploads/2014/02/capirotada.jpg

Samica kapturki:
http://www.bilderforum.de/t16451-moenchsgrasmuecke.html
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Areał występowania kapturki jest sumą areałów omówionych niżej podgatunków.
Wyróżnia się 5 podgatunków kapturki: nominatywny S.a.atricapilla z areałem lęgowym rozciągniętym szerokim pasem od zachodniej Europy po południowozachodnią Syberię, A.a.dammholzi zamieszkujący wschodnią część Turcji po północny Iran, S.a.pauluccii zasiedlający wschodnią Hiszpanię, północno-środkową
Afrykę i południowe oraz środkowe Włochy, dalej południową i zachodnią Hiszpanię
wraz z Portugalią, północno-zachodnią Afrykę oraz Maderę i Wyspy Kanaryjskie
zamieszkuje podgatunek S.a.heineken, natomiast Wyspy Zielonego Przylądka
i Azory podgatunek S.a.gularis. Poszczególne podgatunki różnią się od siebie długością skrzydeł oraz odcieniem szarości upierzenia. Szczątki kopalne tego gatunku
pochodzą sprzed około miliona lat i zostały odnalezione na terenie Bułgarii, natomiast szczątki nieidentyfikowalnych co do gatunku pokrzewek z wykopalisk we
Francji szacowane są na około 20 milionów lat (www1).
Gatunek jest osiadły na areale, który sięga wąskim klinem Danii, ale już szeroko
obejmuje zachodnią i południową Europę, południowe Anglię i Irlandię, oraz północną Afrykę. Zimowanie w Anglii i w mniejszym stopniu w Irlandii to kwestia ostatnich dziesiątków lat. Okres zimowy w Anglii ptaki spędzają w ogrodach, żywiąc się
małymi owocami – często bzu czarnego i kaliny, a także krzewów ozdobnych, często irgi. Pas wzdłuż południka 10 długości geograficznej wschodniej dzieli populację
europejską – ptaki lęgnące się na zachód od tego południka zimują na Półwyspie
Iberyjskim i w zachodniej Afryce, natomiast ptaki lęgnące się na wschód od niego
zimują w krajach po wschodniej stronie Morza Śródziemnego i we wschodniej Afryce. Kierunek wędrówki jest uwarunkowany genetycznie. Dziejące się współcześnie
zmiany klimatyczne skutkują wcześniejszymi przylotami na miejsca lęgowe oraz
późniejszymi odlotami – około 2 tygodnie później opuszczają kapturki miejsca lęgowe w stosunku do roku 1980. W tym okresie zmieniła się także budowa ptaków –
obecne kapturki mają nieco dłuższe skrzydła i są lżejsze – co może sugerować
dłuższe wędrówki i ekspansję w kierunku północnym (www1).
Ptaki odlatują na zimowanie od sierpnia, najliczniej we wrześniu i aż do października, a powracają głównie w kwietniu i także maju, chociaż pierwsze osobniki
obserwuje się już końcem marca. Powracają zwykle na te same miejsca lęgowe,
a po powrocie z zimowisk ustanawiają swoje terytoria lęgowe, których granice
oznajmiają śpiewem oraz zachowaniem charakteryzującym się układem ciała z rozłożonym ogonem, podniesionymi piórami na głowie i wolnymi uderzeniami skrzydeł.
Jeśli nie pomaga taka agresywna postawa, dochodzi do krótkich walk pomiędzy
samcami. Bronione terytoria mają nieregularne granice – można przyjąć, że przeciętnie zajmują obszar porównywalny do powierzchni koła o promieniu mniej więcej
60 m, ale to zawsze zależy od jakości środowiska i w przypadku obfitości pokarmu
(owadów) terytoria mogą być nawet kilkukrotnie mniejsze.
Samce wabią samice do swojego terytorium intensywnym śpiewem i tokami,
które przypominają opisane wyżej zachowania samców i którym często towarzyszą
krótkie loty w obrębie terytorium. Gniazdo budowane jest głównie przez samicę,
chociaż czasem dobudowane na gniazdach godowych samców (nieskończone
gniazda tokowe samców) w gęstych krzewach, często kolczastych czy nisko na
drzewach na wysokości raczej poniżej metra (odnotowano gniazda pomiędzy 0,4
a nawet 4,5 m). Gniazdo zbudowane jest z starannie splecionych korzonków, łodyg
i liści traw, wyściółkę stanowią delikatne elementy – często sierść i włosie. Średnica
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gniazda wynosi około 10 cm, jego głębokość nieco ponad 5 cm. Samica znosi
średnio 4 – 6 jaj (wyjątkowo 2 – 7) w kolorze płowym lub płowożółtym z szarymi
i brązowymi plamami głębokimi i niewielką liczbą ciemnych plamek powierzchniowych. Jaja mają przeciętnie rozmiar 20 x 15 mm. Są wysiadywane przez oboje
rodziców (kapturki tworzą pary monogamiczne) przez około 12 dni, ale nocą wysiaduje jedynie samica. Ptaki po wykluciu są karmione przez oboje rodziców i opuszczają gniazdo po około 12 dniach, jeszcze jako niezbyt zdolne do latania. Często
wspinają się po gałązkach, będąc karmione i pozostając po opieką rodziców jeszcze przez kilkanaście dni. Niekiedy zdarzają się drugie lęgi. W czasie zagrożenia
gniazda ostrzega przed nim ptak przebywający poza gniazdem, a wtedy aktualnie
wysiadujący rodzic i pisklęta siedzą cicho. Samce kapturki próbują odwodzić napastnika atakując go lub udając rannego. Produktywność lęgowa wyrażana liczbą
podlotów na gniazdo wynosi około 2,5. Statystyczna długość życia kapturki to około
2 lata, chociaż Czesi odnotowali ptaka żyjącego aż 13 lat i 10 miesięcy (www1).
Pokarm kapturki w okresie lęgowym stanowią owady, a potem przestawia się na
owoce. Owady chwyta na liściach, gałązkach, czasem w locie czy z gruntu – jest to
cały przekrój od mszyc, much, żuków, pająków po gąsienice. Ich proteiny są ważne
w okresie składania jaj i wychowu piskląt, natomiast owoce, czyli pokarm bogaty
w cukry służy budowaniu masy ciała przed migracją.
−
−

(www1) https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_blackcap dostęp: 16.08.2016
Kuczyński L., Chylarecki P. (2012). Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski.
Rozmieszczenie, wybiórczość siedliskowa, trendy. Warszawa: GIOŚ.

Zobacz w Internecie!
Mała Encyklopedia Gołębi Rasowych
(Blog w budowie)
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Kącik filatelistyczny

Poczta Gwinei-Bissau w 2003 roku wprowadziła do obiegu pocztowego, bloczek
znaków pocztowych przedstawiający gołębie rasy pawik indyjski.

Poczta Republiki Indonezji w 1999 roku wprowadziła do obiegu pocztowego, bloczek znaków pocztowych przedstawiający zwierzęta domowe: psy, kury, gęsi, króliki, gołębia, kota i kaczkę.
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Poczta Uzbekistanu w 2005 roku wprowadziła do obiegu pocztowego, bloczek znaków pocztowych przedstawiający gołębie rasy bij uzbecki w różnych odmianach
barwnych.
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracował: Zdzisław Jakubanis.

Propozycje wzorców
Austriacki białogon (EE 464)

Pochodzenie
Wyhodowany został ponad 100 lat temu w górnej Austrii, głównie Salzburgu i okolicach.
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Wrażenie ogólne
Witalny, niezbyt silny gołąb typu polnego, zawsze gładkonogi.

Wzorzec: cechy rasowości
Głowa:

Podłużnie zaokrąglona, o lekko podniesionym czole, zawsze bez
koronki.

Oczy:

Od pomarańczowego do czerwonego koloru.

Brwi:

Wąskie, o delikatnej strukturze, u czerwonych i żółtych od jasnych
do czerwonawych, u pozostałych odmian barwnych od szarych do
czarnych.

Dziób:

Średniej długości, u czerwonych i żółtych jasny, u pozostałych
odmian barwnych ciemny. (U czerwonych i żółtych samic dopuszczalny nieco przyciemniony).

Szyja:

Średniej długości, szeroka przy ramionach i piersi, podgardle dobrze wykrojone.

Pierś:

Szeroka, harmonijnie zaokrąglona

Plecy:

W ramionach szerokie, lekko opadające.

Ogon:

Nie za długi, dobrze zwarty, z szerokimi piórami.

Skrzydła:

Dobrze zwarte, spoczywające na ogonie.

Nogi:

Krótkie, nieupierzone.

Upierzenie:

Gładkie, dobrze przylegające do ciała

Rodzaje kolorów
−

Niebieski, niebieski z białymi pasami, niebieski łuskowaty, niebieski grochowy,
niebieski z brązowo-marmurkowymi pasami, niebieski (stalowoniebieski) z brązowo-marmurkowym łuskowatością (z lub bez rysunku zięby).

−

Czarny z białymi pasami, czarny bez pasów, czarny łuskowaty, czarny z brązowo-marmurkowymi pasami, czarny z brązowo-marmurkowym łuskowatością
(z lub bez rysunku zięby).

−

Czerwony i żółty bez pasów.

Kolor i rysunek
Niebieski: Kolor niebieski (stalowoniebieski) nasycony i czysty, na szyi zielonkawo
połyskujący, u samic nieco ciemniejszy. Pasy możliwie wąskie, biegnące przez całe
tarcze skrzydeł, czysto białe, z czarnymi obrzeżeniami, u gołębi młodych dopuszczalna słaba rdza na pasach. U marmurkowych brązowych z pasami i łuskowatych,
wewnętrzne chorągiewki lotek 1. rzędu są brązowawe. Łuskowate mają na stalowoniebieskiej podstawowej barwie na skrzydłach rysunek, który sięga aż na plecy.
Ogon składa się z 12 białych, szerokich sterówek. Skrajne sterówki mogą być nieco
zabarwione u młodych gołębi (Dotyczy to wszystkich odmian). Klin musi być niebieski, u samic nieco ciemniejszy jest dopuszczalny.
Czarne: Barwa zdecydowanie czarna, z zielonkawym połyskiem (bez domieszki
fioletu), łuskowate i z białymi pasami bez rdzy (u młodych dopuszcza się nieco
rdzy), czarne z brązowymi marmurkowymi pasami z lub bez rysunku zięby. U mar-
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murkowych brązowych z pasami i łuskowatych, wewnętrzne chorągiewki lotek 1. rzędu są brązowawe. Klin zdecydowanie czarny.
Czerwone i żółte: Kolor nasycony i czysty, w tym także pióra na brzuchu, klinie
i w lotkach.

Duże błędy
Za słaby lub za mocny korpus, plamisty lub za jasny dziób u czarnych i niebieskich,
mocno nieczysty dziób u czerwonych i żółtych, „pieprz” na białych pasach i łuskach,
u białopasiastych słaby rysunek zięby, białe pióra przy odbycie, biały klin, uda lub
białe czółko, mniej niż dwanaście białych sterówek, brak połysku na piórach, za
jasna podstawowa barwa u niebieskich, miękkie pióra.

Uwago do oceny
Ogólny wygląd – kolor – rysunek – budowa korpusu – głowa – kolor dzioba – kolor
oczu – brwi.
Obrączka numer: 7
Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz

Kura pawłowska

Pochodzenie
Rasa znana w Rosji przynajmniej od XVIII w. (P.S. Pallas, badania w latach17681773). Nazwa pochodzi od miejsca najliczniejszego występowania (prawdopodobnego powstania) - wsi Pawłowo (obecnie miasto Pawłowo w obwodzie niżnonowogrodzkim, Rosja). Kura ta jest często wymieniana jako protoplasta innych ras czubatych.
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Cel hodowli
Zwiększenie liczebności i popularyzowanie jednej z piękniejszych ras kur, o unikalnych cechach ozdobnych, przystosowanej do trudnych warunków klimatycznych
Rosji.

Wrażenie ogólne
Żywa, elegancka, pełna wdzięku czubato-brodata kura z upierzonymi nogami, szerokim i krótkim ciałem. Postawa niemal pozioma, ogon noszony wysoko, pełna broda, wyjątkowy czub. Ptak ozdobny, ale przy tym mocny i wytrzymały, wielkości pośredniej pomiędzy rasą dużą i miniaturową.

Cechy rasowości koguta
Głowa średniej wielkości, dość szeroka i zaokrąglona.
Dziób średniej długości, nieco zakrzywiony, z dużymi (zaokrąglonymi) otworami
nosowymi, barwy jasnorogowej do łupkowej.
Czub średniej wielkości, wąski, jakby ściśnięty z boków i lekko pochylony do przodu, ale nie dotyka dzioba, pióra skierowane do góry i odwrócone zewnętrzną stroną
na boki, dają czubowi gęstość, nie opadają na oczy i nie utrudniają widzenia ptakom.
Broda pełna, w kształcie klina, dobrze rozwinięta, barwy czarnej lub prawie czarnej.
Bokobrody duże, gęste, zakrywające policzki i zausznice.
Grzebień mały, typu rożkowego, w postaci dwóch (ewentualnie więcej), skierowanych ku górze i na boki rożków, oglądany z przodu - w kształcie półksiężyca.
Oczy duże, od ciemnoczerwonych do ciemnobrązowych.
Policzki czerwone, upierzone, prawie całkowicie zakryte brodą i bokobrodami.
Zausznice czerwone, małe, zakryte piórami bokobrodów.
Dzwonki bardzo małe, przykryte brodą.
Szyja krótka, lekko wygięta, pokryta pełną gęstą grzywą, spadającą na ramiona.
Tułów szeroki, dosyć krótki, noszony pod kątem 45 stopni do podłoża.
Ramiona szerokie, dobrze zaokrąglone.
Grzbiet szeroki, płaski, dosyć krótki.
Siodło w pełni upierzone.
Pierś pełna, szeroka, zaokrąglona, wydatna.
Brzuch słabo zaznaczony.
Skrzydła duże, szerokie, noszone tylko nieznacznie ukośnie w dół.
Ogon średniej wielkości, pełny, ustawiony pod kątem 90 stopni do linii grzbietu,
pięknie rozłożony. Sierpówki główne długie, szerokie, wygięte (szablaste). Boczne
sierpówki bogate.
Uda krótkie, dobrze upierzone, w okolicy stawu skokowego (pięty) pióra nieco
ustawione do tyłu i zagięte do wewnątrz, zakrywające staw.
Skok: prawie średniej długości, pokryte od zewnątrz krótkimi zakrzywionymi piórami. Niebiesko-łupkowe. Typowe u pawłowskich jest to, że pióra na nogach są również obecne na wewnętrznej stronie nogi (skoku), a w związku z tym nogi są prawie
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całkowicie pokryte piórami ze wszystkich stron. Ten rodzaj upierzenia nóg (tzw.
„noga głuszca” ‒ wolna od piór zostaje tylko tylna strona skoku, u lepszych osobników tylko poniżej ostrogi) nie jest znany u żadnej innej rasy. Oznacza to również, że
jego brak u pawłowskich, uznawany jest za poważną wadę.
Palce cztery, lekko zakryte miękkimi piórami, przednie nie mniej niż na 1/4 długości.
Upierzenie zwarte i przylegające.

Cechy rasowości kury
Podobnie jak u koguta, na ile pozwalają różnice płciowe. Postawa bardziej pozioma. Broda, bokobrody i czub bardziej rozwinięte. Grzebień słabiej rozwinięty.
Dzwonków praktycznie brak. Czub ma kształt kasku - bardziej elegancki, szerszy
i pełniejszy, mniej pochylony do przodu, ze względu na większą szerokość piór niż
u koguta, czub u kury ma bardziej stabilny kształt. Bokobrody "zaczesane" do tyłu
(przypominają wyglądem pokrywy skrzelowe u ryb).

Duże błędy
Słabe, wątłe lub długie ciało; płaska pierś; ogon noszony zbyt nisko; ptak zbyt wysoki na nogach; słabo rozwinięta broda i bokobrody; inny typ grzebienia; pełny zaokrąglony czub (jak u czubatek polskich); krzywy, przechylony, podzielony lub zbyt
luźny czub; brak czuba; zbyt obfite (sępie pióra, łapcie) lub zbyt słabo rozwinięte
upierzenie nóg, nieupierzone palce; inna barwa skóry skoków.

Odmiany barwne
Złocista czarno nakrapiana
Podstawową barwą jest ciemno złocistobrązowa, czarne plamki z zielonym połyskiem na końcach piór. U koguta te znaczenia mają kształt litery "V" na piórach
grzywy (ewentualnie i siodła). Broda i bokobrody czarne. Lotki pierwszego rzędu
złocistobrązowe na zewnętrznych chorągiewkach i czarne na wewnętrznych; lotki
drugiego rzędu złocistobrązowe z czarnym znaczeniem. Na skrzydłach tworzą się
czarne wstęgi: dwie poprzeczne - lusterka i jedna schodząca ukośnie. Pióra ogona
zakończone plamką, ale gęste czarne przyprószenie sterówek i sierpówek dozwolone.
Duże błędy: brak zielonego połysku, odbarwienia, całkowicie czarny ogon, białe
pióra.
Srebrzysta czarno nakrapiana
Podobne jak u odmiany złocistej, ale barwą podstawową jest srebrzystobiała.
Duże błędy: żółtawe pióra grzywy u koguta, pióra innej barwy.
Masa ciała: kogut od 1,7 do 1,9 kg, kura od 1,2 do 1,5 kg.
Nieśność roczna: 150 – 170 jaj.
Minimalna masa jaj lęgowych: 46 g.
Barwa skorupy jaj: biała do kremowej.
Rozmiar obrączki: kogut 18, kura 16.
Instynkt wysiadywania częściowo zachowany.
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Opracowano na podstawie:
Europejski wzorzec kury pawłowskiej (2014 rok)
źródło: http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESCP-Newsletter-2014-1-E.pdf
oraz http://www.entente-ee.com/wp-content/uploads/ESCP-Newsletter-2015-E.pdf
oraz:
Rosyjski wzorzec (projekt) kury pawłowskiej (2014 rok)
źródło: http://kuraaltai.ru/pavlovcka-1/standart_2014/
Opracowała Małgorzata Zduńczyk

Kruper

Pochodzenie
Stara wiejska rasa kur o bardzo niskiej postawie, pochodząca z północno-zachodnich Niemiec, była opisywana już w XV wieku. Prawdopodobnie ma ona wspólnego przodka z śpiewającym z Berg. Wskazuje na to wspólne ubarwienie z tzw. dobbelungem. W przeszłości różnie były nazywane: Krüper, Krup, Kriech, a nawet
Dachshun (kura jamnicza). Przyjęła się nazwa w Niemczech – Krüper, która nawiązuje do jej niskiej postawy.

Wrażenie ogólne
Kura o łagodnym usposobieniu, typu wiejskiego, z wydłużonym, poziomo noszonym
korpusem, na krótkich nogach. Upierzenie pełne i długie.

Cechy rasowości koguta
Głowa średniej wielkości, umiarkowanie szeroka, wydłużona.
Dziób mocny, nieco wygięty, barwa zależna od koloru upierzenia.
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Grzebień niski, stojący, z od 4 do 8 ząbkami równomiernie wykrojonymi, z blaszką
nie przylegającą do karku, delikatnej struktury.
Oczy duże, od czerwonych do ciemnobrązowych.
Policzki pokryte włosowatymi piórkami.
Zausznice średniej wielkości, w formie migdałów, przylegające, białe.
Dzwonki średniej długości, cienkie.
Szyja krótka, krępa, z bogatą i długą grzywą, lekko do przodu wysunięta.
Tułów długi, zaokrąglony, w formie walca, zaledwie lekko podniesiony.
Ramiona szerokie i zaokrąglone.
Grzbiet długi, szeroki, nie zwężający się w kierunku siodła.
Siodło o bogatym upierzeniu.
Pierś szeroka, głęboka, dobrze zaokrąglona.
Brzuch: pełny i szeroki.
Skrzydła: duże, szerokie, mocno przylegające.
Ogon: duży, dobrze rozwinięty, umiarkowanie zwarty, z grzbietem tworzy kąt rozwarty, z szerokimi sierpówkami i długimi sierpówkami głównymi.
Uda: krótkie, ukryte w upierzeniu.
Skoki: krótkie, widoczne, barwa zależna od koloru upierzenia.
Palce: średniej długości, rozwarte.
Upierzenie: pełne, przylegające.

Cechy rasowości kury
Długi, pełny, dobrze zaokrąglony korpus w formie walca, luźno zwarty ogon, głęboki, pełny brzuch, krótkie skoki, grzebień możliwie stojący i umiarkowanie rozwinięty,
dopuszczalny grzebień opadający z tyłu.

Duże błędy cech rasowości
Za wysoka postawa, krótki lub wąski korpus, cienka szyja, krótki ogon, ogon podobny do ogona wiewiórki.

Rodzaje kolorów
5.1 – czarne (dziób od koloru ciemnorogowego do czarnego, skoki od koloru czarnego do grafitowego), 5.2 – białe (skoki i dziób od koloru niebiesko-białego do łupkowo-niebieskiego), 6.4 – jastrzębiate (skoki i dziób jasnoniebieski, dopuszcza się
kolor cielisty), 13.1. – przepiórcze, 10.1.1. – czarne złoto punktowane [dobbelung]
(skoki i dziób koloru łupkowego), 10.1.2. – czarne biało punktowane [doppelung]
(skoki i dziób koloru łupkowego) .
Masa ciała: kogut – od 1750 do 2250 g , kura – od 1500 do 2000 g
Nieśność roczna: 180
Masa jaja: 50 g
Barwa skorupy jaja: biała
Wielkość obrączek: kogut – 18, kura – 16.
Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz
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Z dawnych książek i czasopism
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Z Hodowcy drobnego inwentarza, Wzorce gołębi ras polskich (XIII)
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Czasopisma, biuletyny, książki…
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
Zdzisława 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 znajduje się na stronie:
www.golebie.wombat.fc.pl
Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl
– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom.
724 791 240

Manfred Uglorz, Barwny świat 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 wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu i Królików, wzorzec 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 elementem 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

Informacje dotyczące sposobu nabycia książek można uzyskać pod wyżej wymienionymi telefonami.
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