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Słowo wstępne
Skończył

się okres wystaw i pokazów. Wiosna przyszła szybko i dostrzegalnie. Zakwitły pierwsze wiosenne kwiaty, drzewa i krzewy. Przyleciały juŜ
do nas ptaki, które odleciały jesienią.
W ogrodach i parkach słychać ich śpiew.
Nadszedł czas nie tylko na intensywne
porządki w gołębnikach, stajenkach i kurnikach, oraz czas na prace hodowlane,
ale takŜe na powystawowe refleksje. WraŜenia są mieszane. Pokazano wiele pięknych zwierząt: gołębi, królików i kur. Opublikowano w internecie wiele zdjęć, przedstawiających głównie gołębie. Szczególnie interesująca była doroczna wystawa
zwierząt w Kielcach. Niestety z autopsji
i publikowanych zdjęć wynika, Ŝe w kilku
wypadkach na wystawach pokazano zwierzęta, które nigdy nie powinny być pokazane na wystawie. Były np. gołębie niskiej jakości i kilka oczywistych mieszańców międzyrasowych. Ale redakcja kwartalnika nie postawiła sobie za cel dokonywania ocen wystaw. Skupia się na pozytywnej prezentacji rasowych zwierząt,
głównie gołębi i drobiu.
W kolejnym, 9-tym numerze kwartalnika, Czytelnicy znajdą opisy czterech ras
gołębi (bernardyński srokacz, czajka turyńska, złotawiec turyński, angielski lotny
długolicy), artykuł dyskusyjny na temat
polskich krymek, opis kury rasy hamburskiej, propozycję wzorca bojowca palatyńskiego, kopię artykułu Stocha o krymce polskiej oraz róŜnego rodzaju ciekawostki.

Redakcja kwartalnika Ŝyczy
Czytelnikom pouczającej lektury.
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Gołębie… gołębie… gołębie…
Bernardyński srokacz (EE 446)
N. Bernhardiner Schecke,
F. Bernhardiner Schecke,
A. Bernhardin Magpie

Pochodzenie

Bernardyński srokacz przypomina swym rysunkiem habit mnicha zakonu św. Bernarda. Od dawna był hodowany na terenie południowych Niemiec oraz we Frankonii. Najczęściej moŜna było go spotkać w zagrodach rolników. Pierwotnie był gołębiem stosunkowo duŜym, przysadzistym, o szerokich piersiach i o niezbyt wysokich
nogach. Hodowany był głównie dla uzyskania wartościowego mięsa.
Na początku XX wieku w małych miasteczkach niemieckich, a takŜe na przedmieściach wielkich metropolii podjęto próbę przekształcenia pierwotnej formy srokacza bernardyńskiego. Dzięki domieszce krwi innych ras powstał gołąb nie tylko
o ciekawym rysunku, bo takim był zawsze, ale takŜe o pięknej budowie. ChociaŜ
wzorzec srokacza powstał w 1934 roku, to dopiero we wzorcu z 1954 roku spotykamy się z nazwą bernardyński srokacz. Obecnie, zyskuje on równieŜ popularność
wśród polskich hodowców gołębi barwnych.

Opis budowy
Bernardyński srokacz jest gołębiem typu polnego. JednakŜe ma takŜe wiele
cech gołębia lotnego oraz uformowanego. Jest to wynikiem domieszek krwi innych
ras, celem których było uszlachetnienie pierwotnego wiejskiego srokacza.
Głowa, zawsze bez koronki, powinna być zaokrąglona, a czoło wysklepione.
Jakiekolwiek ślady koronki na głowie dyskwalifikują gołębia. Dobrze widoczne są
ciemne oczy, obramowane zdecydowanie czerwoną, wąską brwią. Ciemny kolor
oczu, czerwień brwi i biel piór na głowie tworzą piękną kompozycję kolorystyczną.
Dziób u bernardyńskich srokaczy powinien być średniej długości, koloru cielistego i jak u większości gołębi frankońskich dobrze przekrwiony. Głowa, szyja
i pierś tworzą harmonijną całość. Głowa łączy się prawie niedostrzegalnie z szyją
dzięki dobrze wykrojonemu podgardlu. Szyja zaś powinna być średnio długa, elegancka, a pierś szeroka i dobrze wysklepiona.
Eleganckiego kształtu bernardyńskiemu srokaczowi nadają stosunkowo długie
plecy, lekko opadające w kierunku ogona oraz średnio długie nogi, zawsze gład4

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)
kie, z jasnymi pazurkami. Skrzydła powinny być długie, zwarte, przylegające do
korpusu. TakŜe ogon powinien być zwarty, a całe upierzenie spręŜyste i przylegające.

Kolory i rysunek
Właściwie bernardyński srokacz przypomina rysunkiem srokę. Kolorowe są:
szyja, ramiona, pierś, ogon, górne pokrycie ogona oraz tzw. klin, natomiast głowa,
plecy, skrzydła i brzuch są białe. Biały rysunek głowy kończy się około 1 cm pod
dziobem i okiem. Wszystkie linie rozdzielające kolor od bieli powinny być zdecydowane, proste lub w kształcie łuku, bez załamań i wklęsłości. Wymaga się, aby kolorowe serce na plecach i ramionach było wyraźne i dostatecznie szerokie.

Fot. Manfred Uglorz

Bernardyńskie srokacze dotychczas występują w następujących kolorach: czarnym, czerwonym, Ŝółtym, niebieskim, niebieskim grochowym, niebieskopłowym,
grochowym niebieskopłowym oraz srebrnym.
Kolor czarny, czerwony i Ŝółty powinien być intensywny, bez jakichkolwiek nalotów, np. rdzawy na czarnym, lub niebieski na czerwonym i Ŝółtym. Kolor niebieski
u bernardyńskich srokaczy powinien być jasny i czysty. Pióra na piersi powinny być
jednak ciemniejsze i lśniące. U niebieskopłowych szyja takŜe jest nieco ciemniejsza, jednakŜe znacznie jaśniejsza, aniŜeli u niebieskich. U grochowych ciemniejsze
plamki, ze względu na białe skrzydła występują tylko na tzw. sercu. Plamki nie mogą być za ciemnie.
Istniejące od niedawna srebrne bernardyńskie srokacze zdobywają licznych
zwolenników. Łatwo je pomylić z niebiesko-płowymi. Srebrne posiadają bardzo
jasne, srebrne pióra na szyi i nie mają ciemnego pasa w ogonie, jaki występuje
u niebieskich i niebieskopłowych.

5

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)

Fot. Manfred Uglorz

Uwagi dotyczące wad: Korpus srokacza bernardyńskiego powinien być dostatecznie silny, jednakŜe za krótka i gruba szyja dyskwalifikuje gołębia. Jakiekolwiek
ślady piór na nogach dyskwalifikują równieŜ bernardyńskiego srokacza. Dziób prawie pod prostym kątem osadzony w głowie, blada brew, nieostre kolory, błędy
w rysunku, biały klin, sitowatość w ogonie, szczególnie u czarnych są duŜymi błędami.

Fot. Manfred Uglorz

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowca przy ocenie swoich gołębi powinien zwracać uwagę na następujące
elementy, a mianowicie na harmonijną budowę głowy, szyi i piersi, na oczy i brew
oraz właściwy rysunek.
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Warto zaznaczyć, Ŝe bernardyńskie srokacze są gołębiami płodnymi, dobrze
odchowującymi swoje potomstwo, zwinnymi w locie. DuŜy procent odchowanych
młodych nadaje się do dalszej hodowli, co nie zawsze zdarza się w populacji niektórych ras barwnych. Ze względu na te walory są chętnie hodowane nie tylko we
Frankonii, ale taką popularne są w całych Niemczech. Kto raz zaczął je hodować,
raczej nigdy nie zrezygnuje z ich hodowli.
Obrączka numer 8.
Manfred Uglorz

Turyńska czajka (EE 458)
N: Thüringer Flügeltaube,
F: Pigeon de Thuringe à ailes colorées,
A: Thuringian Wing Pigeon.

Pochodzenie

W ostatnim dziesięcioleciu XVII wieku I. M. Bechstein w swojej pracy pt. Gemeinnützige Naturgeschichte Deutschland opisał gołębie, które są protoplastami dzisiejszych turyńskich czajek. Miały być one wówczas hodowane w okolicach Sonnenbergu w Turyngii. Od tego czasu opisywane były wielokrotnie, chociaŜ nie zawsze pod
tą samą nazwą (np. Venustaube). Czajka turyńska jest więc bardzo starą, niemiecką rasą, zaliczaną do grupy gołębi barwnych. Polska nazwa nie jest przekładem
nazwy niemieckiej. Obok czajki turyńskiej najbardziej znane są czajki saksońskie.
W Szwajcarii hodowana jest czajka z St. Galle.

Opis budowy
O turyńskiej czajce mówi się, Ŝe posiada budowę typową dla gołębi turyńskich
grupy V. Z budowy przypomina latającą amfibię.
Turyńska czajka jest gołębiem typu polnego, o nieco wydłuŜonej postawie
i prawie poziomym korpusie, na którym spoczywają długie i mocno przylegające do
korpusu skrzydła. Dobrze zaokrąglona, lecz nieco podłuŜna głowa czajki moŜe być
bez koronki lub z koronką zakończoną dobrze rozwiniętymi rozetami. Chętniej jednak hodowane są czajki bez koronki, a więc odwrotnie, aniŜeli w wypadku turyńskich
jaskółek. Oko u czajki turyńskiej powinno być ciemne, obrzeŜone gładką, wąską,
czerwoną brwią. Biel piór na głowie kontrastuje z ciemnym okiem i czerwienią brwi.
Ciemna lub matowa brew uwaŜana jest za błąd. Kolor górnej części średnio długiego
dzioba zaleŜy od ubarwienia gołębia. U czerwonych i Ŝółtych jest koloru cielistego.
7
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Czarny jest u czarnych, niebieskich i niebieskich grochowych, rogowy u niebieskopłowych i u grochowych niebieskopłowych, ciemno rogowy u czerwonopłowych
i grochowych czerwonopłowych, jasno rogowy u Ŝółtopłowych i grochowych Ŝółtopłowych. U czarnych i niebieskich niedostatecznie intensywnie kolorowa górna
część dzioba jest wadą. Dolna część dzioba jest zawsze koloru cielistego. Woskówki powinny być słabo rozwinięte i biało przypudrowane. NiepoŜądana jest plamistość na dolnej części dzioba oraz ciemniejsza dolna część dzioba u czerwonych
i Ŝółtych.
Szeroka i dobrze wysklepiona pierś, szerokie w ramionach plecy, szeroka szyja
stopniowo zwęŜająca się w kierunku głowy i dobrze wykrojonego podgardla powoduje, Ŝe w wypadku turyńskiej czajki mamy do czynienia z gołębiem harmonijnie
zbudowanym, wszak długi korpus sprawia, Ŝe czajka jest ptakiem o pięknie opływowym kształcie. Tę cechę doskonale potrafi ona wykorzystać w locie, tym bardziej, Ŝe jej skrzydła są stosunkowo długie, jednakŜe nie sięgające końca ogona.
Skrzydła nie mogą się takŜe krzyŜować.
Wszystkie pióra powinny być stosunkowo długie i dobrze przylegające do korpusu.
Za duŜe błędy uwaŜa się słabą i za krótką figurę oraz płaską głowę.

Fot. Manfred Uglorz

Kolory i rysunek
Podstawowym kolorem jest biel. Kolorowa jest mała plamka na czole i skrzydłach,
z wyjątkiem piór na ramionach, które tworzą szerokie, zaokrąglone białe „serce” na
plecach. Plamka moŜe mieć kształt gruszki (u góry szersza), lancetowatej lub szerokiej kreski. Sięgać powinna środka oczu, lecz nie moŜe stykać się z oczami ani
sięgać poza oczy. Łączy się wyraźnie, bez przerw z woskówkami na dziobie. Wadą
jest za długa, za szeroka, krzywa lub za szeroko osadzona plamka na czole.
8
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Bogata jest paleta barw i wzorów na skrzydłach turyńskich czajek. Znane są
czajki czarne, czerwone, niebieskie z czarnymi pasami i bez pasów, niebieskopłowe z ciemnymi lub bez pasów,
czerwonopłowe, Ŝółtopłowe, grochowe
niebieskie, niebieskopłowe, czerwone
oraz Ŝółte, brązowoniebieskie łuskowate, siarkowoniebieskie łuskowate. Pięknie prezentują się takŜe gołębie z białymi pasami i łuskowate w kolorze
czerwonym, Ŝółtym, niebieskim, niebieskopłowym, a takŜe plamiste w kolorze
czarnym, czerwonym, Ŝółtym, niebieskim i niebieskopłowym. Białe pióra
u plamistych powinny być równomiernie
(naprzemian kolorowe i białe pióra)
rozłoŜone na lotkach pierwszego i drugiego rzędu.
DuŜe wymagania stawia się jakości
kolorów i wzoru na skrzydłach. Kolor
u gołębi czarnych, czerwonych, niebieskich i Ŝółtych powinien być intensywny
i czysty, szczególnie u gołębi z białymi
pasami i biało łuskowatymi. W wypadku
gołębi czarnych, czerwonych i Ŝółtych
pióra pod skrzydłami powinny być kolorowe, ale pojedyncze białe pióra nie
uwaŜa się za wadę. Ubarwienie lub
jego brak pod skrzydłami u gołębi inaczej ubarwionych, aniŜeli czarnych,
czerwonych i Ŝółtych, nie odgrywa Ŝadnej roli. TakŜe Ŝadnej roli nie odgrywa
kolor pazurków.
U niebieskich i niebieskopłowych
kolor powinien być równo rozłoŜony,
jednakŜe lotki wyraźnie ciemniejsze.
Fot. Manfred Uglorz
Płowość na tarczach skrzydeł musi być
czysta i równomiernie rozłoŜona. U czerwonopłowych oraz Ŝółtopłowych, a takŜe u
grochowych w tych kolorach, lotki są nieco jaśniejsze. Oba pasy powinny być czyste, wąskie i obejmujące całe skrzydła. Czarno łuskowate powinny mieć rysunek
zięby na skrzydłach.
Wady w rysunku i kolorze. Szczególnie powinno się zwracać uwagę na braki i
wady w kolorze i rysunku. Wadą są kolorowe policzki, a takŜe pióra w tzw. sercu
oraz za szerokie lub za wąskie serce. NiepoŜądane są trzy pasy na skrzydłach,
lekko zaznaczone pasy u gołębi bez pasów, rdzawe pasy, brak obrzeŜenia białych
pasów u niebieskich, rdzawe lotki u brązowo i siarkowo łuskowatych przy zamknię-
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tych skrzydłach, a takŜe trzcinowatość na lotkach u biało pasiastych i biało łuskowatych na skrzydłach.
Zachwycać moŜe bogactwo odmian barwnych, ale z drugiej strony duŜa moŜliwość występowania wad w ubarwieniu turyńskich czajek, mogą początkującego
hodowcę zniechęcić do dalszej hodowli czajek.

Uwagi dotyczące hodowli
Przy kojarzeniu turyńskich czajek w pary, szczególną uwagę naleŜy zwracać na
wielkość gołębicy. Nawet lepiej jest kiedy gołębica jest większa od swojego partnera, bowiem samice turyńskich czajek mają duŜy wpływ na budowę i wielkość potomstwa. Turyńskie czajki są bardzo troskliwymi rodzicami. Dobrze wysiadują jaja i
karmią swoje pisklęta. Dojrzewają bardzo szybko i gotowe są mieć potomstwo po
paru miesiącach Ŝycia.

Fot. Manfred Uglorz

Plenność czajek jest wyjątkowo duŜa, ale tylko w stadzie zdrowym i odpowiednio
karmionym doczekać się moŜna licznego potomstwa. śaden hodowca nie moŜe
jednak liczyć na to, Ŝe uda mu się w ciągu roku uzyskać liczne stadko młodych
gołębi, które będzie cieszyć jego oko. Owszem, liczne tak, ale w stadzie młodych
gołębi znajdzie się zawsze pewna liczba ptaków nienaleŜycie ubarwionych i o niewłaściwym rysunku. I chociaŜ czajki turyńskie są starą rasą, to jednak naleŜy się
właśnie liczyć z trudnościami w uzyskaniu właściwego rysunku. Najczęściej występują braki w kształcie barwnego czółka. Ale dla przyszłych wielbicieli tej pięknej
rasy, na pocieszenie naleŜy powiedzieć, Ŝe u turyńskich czajek prawie nigdy nie
występują ptaki z barwnymi piórami na udach. Ale gołębie ze zbyt ubogim, lub zbyt
duŜym czółkiem często dają młode bez zarzutu.
Turyńskie czajki są gołębiami ruchliwymi. Jeśli mają moŜliwość swobodnego
lotu, chętnie latają i Ŝerują na polach, gdzie zjadają duŜe ilości nasion traw,
a z gleby pobierają minerały. Nie powinny jednak Ŝerować na polach, gdzie wysiane
zostały sztuczne, szczególnie granulowane nawozy. Natomiast trzymane w wolierze, muszą otrzymywać wszystko, co jest im do Ŝycia potrzebne. Pełne witalności
czajki koniecznie powinny być karmione energetyczną mieszanką róŜnych ziaren.
10
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Niektórzy hodowcy wolą trzymać turyńskie czajki wyłącznie w jednym kolorze,
inni wolą mieć większą paletę barw. To drugie moŜe jest ciekawsze, jednakŜe nie
naleŜy bez odpowiedniej wiedzy z zakresu dziedziczenia kolorów przystępować do
dowolnego, nieprzemyślanego kojarzenia gołębi o róŜnym ubarwieniu, a jeśli juŜ się
na to decydujemy, naleŜy wtedy prowadzić dokładne zapiski.

Obrączka numer 8
Manfred Uglorz

Turyński złotawiec (EE 451)

N. Thüringer Goldkäfertaube,
F. Pigeon Scarabée de Thuringe,
A. Thuringian Goldbeetle

Pochodzenie

Od dawna niezmiennym powodzeniem cieszą się gołębie, które ze względu na
niecodzienne ubarwienie nazywa się gilami. Popularne są nie tylko w Europie, ale
takŜe licznie hodowane są w Ameryce Północnej oraz w Australii. W Niemczech
największym ośrodkiem hodowli gili było od dawna i jest Arnsdtat w Turyngii. Tutaj
na przełomie XIX i XX wieku powstała myśl wyhodowania gołębia, który przypominać miał kolorystycznie gila, jednakŜe jego tarcze miały być miedziane, pozostałe
zaś upierzenie czarne. Próba powiodła się. Powstał nawet wzorzec i coraz więcej
miłośników gołębi barwnych poświęciło się hodowli i udoskonalaniu w pewnym
sensie odwrotnego odbicia miedzianego gila czarnoskrzydłego.
Jednak hodowcom gili nie podobał się pomysł ani teŜ efekt pracy hodowlanej ich
kolegów. Gil ma być gilem, a jakaś jego dziwaczna odmiana nie moŜe być nawet
brana pod uwagę – podnosili argumenty hodowcy gili. Kiedy w 1923 roku ukazał się
niemiecki wzorzec gołębi rasowych, nie było w nim wzorca owych „dziwacznych”
gili. Hodowla tych gołębi więc upadła. Druga wojna światowa doprowadziła do wyniszczenia wielu hodowli, szczególne czarnych gołębi z miedzianymi skrzydłami.
Ale raz rzucona myśl, nie odeszła całkowicie do historii, odŜyła i wprowadziła ferment. Po wojnie dzięki kilku ocalałym gołębiom i przemyślanej pracy hodowlanej,
doszło na terenie Turyngii do odtworzenia dawnej rasy i zatwierdzenia nowego
wzorca. Czarne gołębie z miedzianymi tarczami nazwano wtedy złotawcami (Gold11
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käfer), właśnie ze względu na rozmieszczenie kolorów na tułowiu i skrzydłach. Gołębie te nadal są bardzo rzadkie i tylko na wielkich i specjalistycznych wystawach są
pokazywane. Zawsze jednak cieszą się zainteresowaniem zwiedzających. Od lat są
takŜe hodowane w Polsce.

Fot. Manfred Uglorz

Opis budowy
Opis budowy turyńskich złotawców zasadniczo nie odbiega od pokroju gołębi
turyńskich, naleŜących do grupy „barwne”, a więc złotawce to gołębie o wydłuŜonej
postawie, typu polnego, z prawie poziomą postawą. JednakŜe zdają się być nieco
krótsze i bardziej krępe niŜ np. turyńskie czajki, jaskółki, barwnopierśne oraz inne,
bowiem współczesne złotawce mają nieco krwi morawskich strasserów. Stoją więc
pewnie na średniej długości, nieupierzonych nogach. Głowa ich jest okrągła, jednak nieco podłuŜna, z dobrze wysklepionym czołem, na której osadzone są pomarańczowe oczy, obramowane delikatnymi, ciemnymi brwiami. Jasna i szeroka
brew uwaŜana jest za wadę. Średniej długości czarny dziób osadzony jest w głowie
0
prawie pod kątem 90 . Woskówki turyńskich złotawców są gładkie i biało przypudrowane. Głowa moŜe być ozdobiona czubkiem.
Oceniając złotawce, naleŜy zwrócić uwagę na ich harmonijną budowę. Poczynając od głowy zauwaŜalne jest dobrze wykrojone podgardle. Szyja średniej długości
stopniowo się rozszerza, aby przy piersi być juŜ bardzo szeroka, pierś bowiem
złotawców jest pełna i dobrze zaokrąglona. Prosto noszona głowa i charakterystyczny
kształt szyi i piersi, sprawia, Ŝe złotawce wydają się być gołębiami dumnymi i zawsze gotowymi do lotu. I tu naleŜy dodać – złotawce są gołębiami nie tylko ruchliwymi, ale bardzo czujnymi i zwinnymi. Niełatwo je złapać nawet w gołębniku. Jest
to ich wadą, ale takŜe zaletą, z łatwością bowiem umykają drapieŜnikom.

12
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Fot. Manfred Uglorz

Korpus złotawców powinien być zwarty i mocny. Wynika to z wyŜej opisanego
kształtu szyi i piersi. W przypadku złotawców mamy do czynienia z szerokimi plecami w okolicy ramion, stosunkowo długimi i tylko lekko opadającymi plecami, których przedłuŜeniem jest dość długi i zwarty ogon. Skrzydła powinny być szerokie i
długie, jednakŜe nie mogą być dłuŜsze od ogona.

Fot. Manfred Uglorz

DuŜymi wadami w budowie są: za słaby korpus, lub za duŜy, ubogi czubek, grube
lub jasne brwi i pióra na nogach.

Kolory i rysunek
Złotawce występują tylko w jednej odmianie barwnej. Podstawowym kolorem
jest głęboka czerń, zielono lub purpurowo połyskująca szczególnie na szyi, piersiach i brzuchu. Brązowa głowa i szyja jest powaŜną wadą. RównieŜ wymagany jest
czarny kolor pazurków. Jedynie tarcze skrzydeł są kasztanowe, takŜe dość inten13
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sywnie błyszczące. Pióra pod okrywą na skrzydłach powinny być czarne. Lotki
pierwszego rzędu na zewnętrznej stronie powinny być takŜe czarne, wewnątrz, przy
stosinie brązowe. PoŜądany jest brązowy rysunek zięby na lotkach. Brak tego rysunku nie jest jednak wadą. NaleŜy jednak dąŜyć do tego, aby jak najwięcej gołębi
go posiadało. Tymczasowo dopuszczalne jest małe, delikatne czarne obrzeŜenie
piór pokrywowych na skrzydłach oraz niebieski nalot na ogonie. Praca hodowlana
podąŜa jednak w kierunku eliminacji tych – jak dotychczas – niewielkich wad, co
moŜe oznaczać, Ŝe w przyszłości, szczególnie niebieski nalot na ogonie będzie
uwaŜany za duŜą wadę.
Upierzenie powinno być przylegające i dobrze rozwinięte.
Z powyŜszego wynika, Ŝe złotawiec nie moŜe być uwaŜany za jakąś nową odmianę barwną gila. Zdecydowanie róŜni się od niego upierzeniem, budową, a takŜe
sposobem poruszania. JednakŜe pięknie prezentuje się gromadka razem trzymanych w wolierze gili i złotawców, a to właśnie na zasadzie kontrastu.
Wadą jest nalot koloru pleśni na kasztanowych tarczach i niebieski ogon. TakŜe
wadą jest wyraźna łuskowatość lub grochowość na skrzydłach, która z kolei poŜądana jest u miedzianych białogonów saksońskich, turyńskich i południowoniemieckich.

Uwagi dotyczące hodowli
Złotawce „nie dają sobie w kaszę dmuchać”, są dość zadziorne, co zdaje się być
cechą odziedziczoną po morawskich strasserach oraz są – jak wszystkie barwne
gołębie turyńskie – bardzo ruchliwe, ciągle zmieniające miejsce.
ChociaŜ są trudności z wyhodowaniem większej liczby właściwie i pięknie ubarwionych złotawców, to jednak nie grozi im kolejne wymarcie, wszak są to gołębie
bardzo plenne i dobrze wychowujące młode. Nie naleŜy jednak często kontrolować
miejsc gniazdowania, w których złotawce wysiadują jaja i pielęgnują młode, bowiem
jako bardzo czujne gołębie, natychmiast opuszczają gniazdo. Zawsze jednak po
chwili do niego powracają.
Sztuką jest umiejętność właściwego kojarzenia złotawców w pary. Niemieccy
hodowcy twierdzą, Ŝe umiejętność tę nabywa się z biegiem lat. Wymagana jest tu
ciągła obserwacja jakości potomstwa. Nie koniecznie teŜ naleŜy kojarzyć z sobą
najlepszych gołębi, wszak nie gwarantuje to jeszcze otrzymanie perfekcyjnego potomstwa.
MoŜe są od złotawców gołębie piękniejsze, ale mają one w sobie coś, dzięki
czemu chce się je mieć i rozmnaŜać.

Obrączka nr 8.
Manfred Uglorz
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Angielski lotny długolicy (EE 830)

N. Englischer Longfaced Tümmler
glattfüssig
F. Culbutant Anglais à longue face,
pattes lisses
A. English Long-Faced Tumbler
clean legged

Pochodzenie
Ojczyzną angielskiego lotnego długolicego – jak wskazuje nawa – jest Anglia,
kolebka wielu ras lotnych gołębi.
Angielski lotny długolicy, podobnie jak angielski lotny krótkolicy, jest gołębiem
krótkodziobym. Zgodnie z przestarzałym polskim wzorcem nazywany był przez
polskich hodowców średniodziobym. Nazwa taka dłuŜej nie moŜe być utrzymana.
Angielski lotny długolicy jest gołębiem średniej wielkości, o krótkim i szerokim
korpusie, dumnej i podniesionej postawie, duŜej głowie i krótkim dziobie, noszonym
poziomo, o białych lśniących oczach. Jeśli przeprowadzimy linię biegnącą przez
oczy i nogi, to powinna być ona prostopadła do podłoŜa.

Opis budowy
Patrząc z boku, głowa angielskiego lotnego długolicego, jest prawie idealnie
okrągła. Czoło wzorcowego gołębia powinno być szerokie, nieco wypełnione do
przodu. RównieŜ ciemię przed oczami musi być szerokie i dobrze wypełnione,
przechodzące w szyję bez załamań. Charakterystyczne są u długolicego wydęte
policzki. NajwyŜszy punkt głowy powinien się znajdować dokładnie nad oczami.
Stosunkowo duŜe i czysto białe oczy są umiejscowione w środku głowy. Kolor
delikatnych brwi zaleŜny jest od barwy upierzenia. U czarnych i czarnych tygrysich
15

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)
są czarne, ciemne u niebieskich i kite (kania), jasne lub czarne u szeków, u pozostałych odmian barwnych i u białogłowych jasne.
Krótki, gruby i tępo zakończony, z przodu zaokrąglony dziób, wstawiony do
głowy jest prostopadle. Obie części dzioba muszą być jednakowo mocne, a linia
między górną a dolną częścią dzioba powinna biec poziomo przez dolną krawędź
oka. Kolor dzioba zaleŜy od barwy upierzenia – od czarnego, przez rogowy, do
jasnego. U białogłowych, jak czerwonych i Ŝółtych podbródków jasny, u czarnych
i niebieskich podbródków górna część dzioba czarna, dolna zaś jasna.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Woskówki angielskiego długolicego są wąskie i mocno przylegające.
Masywna głowa harmonizuje z budową korpusu długolicego, głównie z krótką,
silną, szeroką przy ramionach szyją, piersią szeroką, dobrze zaokrągloną i z przodu wypełnioną oraz szerokimi w ramionach plecami. Plecy powinny mocno zwęŜać
się i opadać w kierunku krótkiego, dobrze zwartego ogona, noszonego zgodnie
z linią pleców.
Długolicy ma skrzydła krótkie i szerokie, dobrze zwarte, z lotkami noszonymi na
ogonie. Podobnie ma krótkie, silne, szeroko rozstawione nogi, nieupierzone lub
u części odmian z bogatymi w pióra łapciami. Łapcie muszą być bez luk, z piórami
skierowanymi na boki. Kolor pazurków w palcach jest bez znaczenia. Całe upierzenie powinno być bogate, pióra szerokie, mocno przylegające.
Do wad w budowie zalicza się: długi korpus, wąską lub płaską pierś, poziomą
postawę, płaską głowę, za mocno wypełnione czoło, długi, cienki i pochylony ku
16
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dołowi dziób, liczne czerwone Ŝyłki na tęczówce, szerokie brwi, nie centralnie połoŜone w głowie oczy, luźne upierzenie, zwisające skrzydła, u łapciastych za krótkie
pióra oraz wyraźne luki pomiędzy nimi.

Rysunek i rodzaje kolorów
Angielskie lotne długolice mogą być jednobarwne oraz o róŜnym rysunku, jak:
z róŜą, ciemne tygrysie, tygrysie, biało nakrapiane, szeki, białotarczowe, białogłówki i podbródki.
Jednobarwne mogą być białe, czarne, czekoladowe (dun), brązowe, czerwone,
Ŝółte. Niebieskie występują z czarnymi lub bez pasów. Bardzo popularne są niebieskopłowe, brązowopłowe, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe, grochowe niebieskie, grochowe niebieskopłowe, grochowe brązowopłowe, grochowe czerwonopłowe, grochowe Ŝółtopłowe, niebieskie szymle, czerwone szymle, Ŝółte szymle i wielobarwne. Interesujące są kite (kania), czekoladowozłote, agatowe w kolorze czerwonym
i Ŝółtym, de Roy i andaluzyjskie.
Andaluzyjskie mają głowę, szyję i pierś niebieskoczarną, brzuch i ogon nieco
jaśniejszy, tarcze na skrzydłach ciemno niebieskie, pióra bez lub z czarnoniebieskimi obrzeŜeniami, lotki moŜliwie z ciemnym nalotem. Wielobarwne mają kolor
podstawowy kremowy lub migdałowy z moŜliwie równomiernie rozmieszczonymi
cętkami i piórkami w róŜnych kolorach. Lotki I rzędu i sterówki barwy od kremowej
do prawie białej, z czarnymi lub migdałowego koloru cętkami lub długimi kreskami.
Rysunek u gołębi starszych jest ciemniejszy. Samice mają zawsze słabszy rysunek.
Kite (kanie) są czarne z mocnym metaliczno brązowym połyskiem na szyi, piersi
oraz mocnym nalotem brązowym na lotkach i sterówkach przy stosinach. Czekoladowozłote (dun) są barwy czekoladowej, równomiernie rozłoŜonej na całym korpusie, z Ŝółtym nalotem na piersi, sięgającym aŜ na brzuch. Przy stosinach w lotkach
i sterówkach powinien być kolor Ŝółty. Agatowe są jednobarwne z mniej lub więcej
białymi piórami bez wyraźnie zarysowanego rysunku. Lotki i sterówki są kolorowe
z bielą wzdłuŜ stosin. De Roy są pomarańczowoŜółte, pióra pstre lub z plamkami
w kolorze mahoniowym. Lotki i sterówki są nieco jaśniejsze.
Wszystkie kolory powinny być nasycone, czyste i błyszczące. Czarne z zielonym
połyskiem, czerwone i Ŝółte z czerwonym połyskiem, białe z srebrnym połyskiem,
niebieskie moŜliwie jasne.
Gołębie z róŜą występują w kolorze czarnym, czerwonym i Ŝółtym. Mają one
w okolicach stawu łokciowego kilka białych piórek.
Ciemne tygrysie są czarne, czerwone i Ŝółte. Mają one białą plamę w formie
litery V między ramionami i tyłem dolnej części szyi oraz róŜę. Właściwe tygrysie
występują – jak dotąd – tylko w kolorze czarnym.
Szeki mają plamy barwne i białe, moŜliwie po połowie rozłoŜone na całym upierzeniu. Lotki i sterówki powinny być białe i kolorowe.
Białotarczowe (czarne, czerwone, Ŝółte) mają białe tarcze na skrzydłach.
Białogłowki są czarne, czekoladowe (dun), czerwone, Ŝółte, niebieskie z czarnymi pasami, niebieskopłowe, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe, grochowe niebieskie,
grochowe niebieskopłowe. Mają białą głowę, od 7 do 10 lotek I rzędu, ogon z piórami pokrywowymi i klinem oraz brzuch. Pozostałe upierzenie jest kolorowe. Linia
podziału między piórami białymi a kolorowymi powinna być wyraźna.
17
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Podbródki mogą być czarne, czekoladowe (dun), czerwone, Ŝółte, niebieskie
z czarnymi pasami, niebieskopłowe, czerwonopłowe, Ŝółtopłowe, grochowe niebieskie, grochowe niebieskopłowe. U podbródków biały jest półksięŜyc pod dziobem,
który powinien sięgać tylko pod oczy. Białe są od 7 do 10 lotek I rzędu oraz ogon
z pokrywą i klinem. Pozostałe upierzenie jest białe.
U białych nakrapianych nakrapianie powinno być moŜliwie równomierne rozłoŜone.
Wadami w kolorze są: słabe kolory i niezgodny z wzorcem rysunek.

Uwagi dotyczące hodowli
W Polsce angielskie długolice są rzadko hodowane. W hodowli naleŜy się posługiwać tzw. mamkami, najlepiej jednak gołębiami o dziobach mniej niŜ średniej
długości. Ale długolicym naleŜy podkładać pisklęta średniodziobych, aby nie utraciły
instynktu opiekuńczego.
Obecnie długolice najczęściej hodowane są w wolierach.

Obrączka numer 8 dla gładkonogich, 11 dla łapciastych.
Manfred Uglorz

Krymka polska… niejedno ma imię i oblicze
Od lat w polskim środowisku hodowlanym toczy się oŜywiona dyskusja na temat,
jak krymka polska powinna wyglądać. Dyskusja, która oŜywiła się po ostatniej nowelizacji wzorca, rozpaliła niemal do czerwoności środowisko hodowlane, gdy hodowcy z Kujaw i Małopolski postanowili zarejestrować swoje lokalne rasy krymek,
hodowane w ich stronach od lat. Jak po nowelizacji wzorca głosy oburzonych
grzmiały: „nie róbcie z krymki PDL-a", tak teraz słychać, Ŝe „nie ma krymki małopolskiej, warszawskiej ni kujawskiej, jest tylko krymka polska". Owszem, sporo racji
mają oburzeni, bo przecieŜ nie da się zaprzeczyć, Ŝe są to krymki polskie, polskie w
takim znaczeniu, Ŝe są dziełem polskich hodowców, nie niemieckich, czeskich, rosyjskich czy angielskich. Są polskie, bo powstały na polskiej ziemi, bo są dziełem
polskich hodowców i bezsprzecznie pochodzą od dawnej krymki polskiej. To, Ŝe nie
ma takŜe krymki warszawskiej jako takiej, jest teŜ faktem niezaprzeczalnym. Nie ma
krymki warszawskiej, bo być nie moŜe. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Krymki
warszawskie, jakie pamiętam od co najmniej końca lat 80-tych, juŜ dawno stały się
oficjalnymi, ujętymi w ramy wzorca krymkami polskimi. Jedynie chyba tylko starsi
bywalcy Ŝerańskiej giełdy uŜywają nazwy krymka warszawska, dla ogółu polskich
hodowców od dawna stała się ona krymką polską.
Co jednak w takim razie z krymką kujawską i małopolską? Trudno o jednoznaczną opinię, jeszcze trudniej o taką, która zadowalała by wszystkich. Wielu „tradycjonalistów" jak mantrę będzie powtarzało, Ŝe jest tylko krymka polska, Ŝe Ŝadna
inna istnieć nie ma prawa i Ŝe EE jej nie zarejestruje. Jest, ale czy to ta sama krymka polska, jaką hodowali przed laty nasi ojcowie i dziadkowie? Z całą pewnością
nie. Cofnijmy się więc do przeszłości.
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Fot. Zdzisław Jakubanis

Znany popularyzator i wybitny autorytet w dziedzinie ras polskich, mgr Józef
Stoch, pisał w roku 1972: „Niektóre przemiany w wyglądzie krymek obecnie hodowanych, jakie zaszły w porównaniu do wyglądu rasowego tych gołębi sprzed kilkudziesięciu lat, wydają się być nieodwracalne i z tym naleŜy się pogodzić. Nie moŜna
jednak tej starej polskiej rasy pozostawić nadal samopas, bo nic dobrego z tego
wyjść nie moŜe". Słowa tego wybitnego znawcy są nadal jakŜe aktualne. TenŜe sam
Józef Stoch pisząc przypisy do polskiego wydania wspaniałej ksiąŜki autorstwa
Stefana Peterfiego pisał: „Ta powszechnie znana i bardzo stara rasa polskich gołębi, utworzona kilka wieków temu, pochodzi prawdopodobnie od ptaków sprowadzonych do nas z krajów Bliskiego Wschodu. Nazwa „krymka" wywodzi się nie od Krymu, lecz od barwnej plamy na głowie, zwanej jarmułką( krymka, mycka, piuska),
obejmującej górną część jego głowy. Polskie krymki latają zwartym stadem i niezbyt
wysoko, ale szybko, zataczając kręgi nad gołębnikiem. Są to ruchliwe ptaki, Ŝywego
temperamentu , a nawet bywają agresywne w stosunku do gołębi ras... Dawniejsze
krymki, jak moŜna się zorientować z wcześniejszych opisów tej rasy, róŜniły się
znacznie od przeciętnych okazów hodowanych obecnie. Dlatego obowiązujący
obecnie (w 1972r.) wzorzec w duŜej mierze nawiązuje do wymagań, jakie polscy
hodowcy stawiali przedstawicielom tej rasy hodowanym kilkadziesiąt lat temu".
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Przytoczę równieŜ zamieszczony w ksiąŜce Peterfiego skrócony opis rasy, autorstwa J. Stocha, wykonany w oparciu o obowiązujący wówczas wzorzec. "Głowa
nie za wąska i niezbyt wydłuŜona, z niezbyt wysokim czołem. ZaleŜnie od odmiany
głowa jest gładko upierzona lub zdobna z tyłu w wysoką, bujną koronę kształtu
muszlowatego, czyli uformowaną w taki sposób, Ŝe składające się na nią piórka od
przodu nie przylegają do karku i odpowiednio wygięte, swą szczytową częścią skierowane są do przodu. Pióra koronki po bokach głowy tworzą rozetkę. Tęczówka
koloru perłowego, obwódka powiekowa (brew) niezbyt szeroka, koloru cielistego.
Dziób więcej niŜ średniej długości, woskówka mała, biało przypudrowana. Podgardle wcięte. Skrzydła końcami lotek nie krzyŜują się ze sobą. Ogon zwarty, trzymany
w jednej linii z linią grzbietu. Pazurki jasne. U odmian z papuciami piórka je tworzące, dość gęste ściśle przylegają do nogi. Piórka rosnące tuŜ przy pięcie i na palcach, rozłoŜyście rozmieszczone, długości 2-3 cm. Nieporządane są długie pióra
tworzące łapcie ani tzw. sępie pióra. Pióra tworzące krymkę i ogon jednolicie ubarwione, przy czym dopuszczalne są wszystkie kolory występujące u tej rasy".
Jak wynika z opisu J. Stocha, ówczesna krymka polska róŜniła się bardzo od
obecnie hodowanej. Do dawnej opisywanej przez Stocha krymki polskiej najbardziej
zbliŜona wyglądem spośród wszystkich hodowanych w Polsce odmian krymek jest
krymka małopolska. Jedynym, co ją odróŜnia od krymki polskiej z opisu Stocha jest
ciut zbyt okrągła głowa i minimalnie krótszy dziób, który według dawnego wzorca
krymki polskiej powinien mieć długość 15-17 mm. Tymczasem współczesna krymka
polska, będąca przez wiele lat faktycznie krymką warszawską, praktycznie poza
nazwą i rysunkiem oraz ewidentnym pokrewieństwem, niewiele ma z dawną krymką
polską wspólnego. W roku 1926 tak opisywał polską krymkę: „Gołąb zwany mylnie
grymką jest od dawna u nas znany i rozpowszechniony wszędzie. Głowę ma płaską, czoło niskie. Dziób długi i biały, oko jasne (perłowe), otoczone brwią białą
i wąską. Szyja średnio długa, posiada lekko wklęsłe wycięcie na gardle. Pierś szeroka, okrągła i wystająca, grzbiet krótki, prosty. Skrzydła długie, lekko do ciała przystające, oparte na ogonie podbrzusze lekko zaokrąglone, nogi średniej długości.
Całe opierzenie jest białe, tylko krymka, t.j. czapeczka na głowie i ogon zabarwione... Mamy krymki o głowach gładkich i czubatych, czub pięknie zaokrąglony, cały
biały. Niektóre krymki pięknie koziołkują, co im wcale w locie nie przeszkadza.
Krymka jest bardzo wesołego usposobienia... dobrze lata, podczas lotu bije skrzydłami (klaszcze) i wspaniałym lotem wprawia w podziw patrzących, przytem łamie
(zgina ogon) i charakterystycznie zjeŜdŜa na ogonie na dach. Wadą jest, gdy krymka posiada nogi opierzone, które otrzymały przez krzyŜowanie z murzynami (barwnogłówkami) królewieckimi. Istnieje jeszcze krymka hamburska, która tylko tem się
róŜni od naszych krymek, Ŝe ma dziób nieco krótszy i brew czerwoną lub róŜową".
Dla dopełnienia obrazu zerknijmy, jak naszą krymkę widzieli inni. DuŜo ciekawych informacji dostarcza literatura naszych sąsiadów. Nie tyle literatura niemiecka,
która, choć bardzo bogata, zwłaszcza dawniej marginalizowała w miarę moŜliwości
dokonania polskiej hodowli, zasługi naszych przodków przypisując właśnie Niemcom. JuŜ jednak lektura dawnych ksiąŜek i czasopism czeskich, a zwłaszcza słowackich rzuca na polskie rasy ciekawe światło. Znany i ceniony czeski hodowca,
autor licznych ksiąŜek i publikacji, a przy tym miłośnik i popularyzator ras polskich,
Ŝyjący w latach 1888 – 1964 Josef Vrbka , w 1927 na łamach czasopisma „Zwirena"
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opisywał krymki polskie i ich specyficzny, odmienny niŜ u innych ras gołębi styl lotu.
Pisał: „Krymki są dobrymi skrzydłowymi (czyli latającymi zwartym stadem, zwanym
przez Czechów „krzydłem"– przy. autora) lotnikami. Bystrością lotu Ŝadna inna rasa
im nie dorówna. Podczas lotu z duŜą prędkością potrafią latać slalomem między
koronami drzew, a w zimie, gdy na drzewach nie ma juŜ liści, potrafią w pędzie
przelatywać między ich konarami nie tracąc przy tym prędkości, co czyni je nieuchwytnymi dla jastrzębi i krogulcy. Są łatwe w chowie i bardzo płodne, troskliwie
karmią młode. Wielką popularnością cieszą się w swojej ojczyźnie oraz w Niemczech".
Trzeba przyznać, Ŝe opis lotu dawnych polskich krymek jest bardzo imponujący.
Po współczesnych ptakach niepodobna spodziewać się takich wyczynów. Wielki
słowacki znawca tematyki gołębiarskiej, prof. dr Oskar Ferianc, w swojej ksiąŜce
"Prirućka Holubiara", tak opisywał polskie krymki: „Jest to bardzo stara rasa, która
wywodzi się z Zakarpacia. (jako Słowak zapewne pisząc o Zakarpaciu miał na
myśli Ruś Zakarpacką, czyli tereny dawnej Polski, obecnie leŜące w granicach
Ukrainy, Słowacji i Węgier – przyp. autora). Z Polski gołębie te dostały się do Niemiec, szczególnie do Hamburga, gdzie Niemcy wyhodowali z nich osobną rasę krymki hamburskie, róŜniące się od polskich jedynie krótszym dziobkiem". Według
prof. Ferianca współczesne, krótkodziobe krymki hamburskie powstały w wyniku
krzyŜowania wyselekcjonowanych z krymki polskiej gołębi z czystookimi królewieckimi. Co ciekawe, opis dawnej krymki hamburskiej, hodowanej do dzisiaj w Hamburgu i okolicy jako mamka i ptak z przeznaczeniem do lotów wyczynowych, jest
niemal identyczny z opisem naszej krymki małopolskiej.
Skupmy się na chwilę na jeszcze jednej formie krymki polskiej, jaka jest krymka
kujawska. Według Tomasza Szymkiewicza jej historia sięga co najmniej okresu
międzywojennego i jest na stałe wpisana w region ziemi kujawsko-dobrzyńskiej.
Jako kolebkę rasy wymienia on takie miejscowości jak Włocławek, Lipno, Dobrzyń,
Skępe i Rypin. O tym, Ŝe krymka kujawska jest rasą starą i od dawna utrwalonym
fenotypie, najlepiej świadczy fakt, Ŝe warszawscy hodowcy, tworząc swoją krymkę,
na długo zanim stała się ona krymką polską, w celu uzyskania i utrwalenia wielkich
łapci i sępich piór, krzyŜowani swoje ptaki właśnie z krymkami kujawskimi. Ta „przejściowa" forma krymki polskiej, mająca bardziej masywną budowę, krótsze nogi
i szyję, masywną, z wypukłym i wysokim czołem głowę, oraz brew, szczególnie
u odmian Ŝółtych i czerwonych zaróŜowioną, po nowelizacji wzorca i odrzuceniu jej
przez polskich hodowców, została przez hodowców francuskich zgłoszona jako ich
własna rasa.
Czy to, co napisałem, spowoduje wygaśnięcie sporów wokół krymki polskiej, czy
teŜ raczej kilku ras krymek polskich? Mam nadzieję, Ŝe po trosze jednak tak. Argumenty, Ŝe EE nie zarejestruje nam kolejnej „rasy krymko-podobnej" mogą być przekonujące, niemniej jednak nawet jeśli są słuszne, nie powinny powodować, Ŝe zatracimy część dorobku hodowlanego naszych przodków. Oni nigdy by nam tego nie
wybaczyli, gdybyśmy ze względu na źle pojętą „poprawność polityczną" ich dorobek
zaprzepaścili.
Skoro jednym z głównych warunków rejestracji nowej rasy jest, by róŜniła się
ona co najmniej trzema elementami od rasy wyjściowej, to poniewaŜ wystarczy
pobieŜny rzut oka laika, by stwierdzić, Ŝe krymka kujawska róŜni się od krymki polskiej budową, postawą, kształtem głowy, grubością i kątem osadzenia dzioba, ma
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inny odcień brwi, wysokość i gęstość opierzenia nóg. Te elementy, plus dziesięciolecia istnienia ustabilizowanej rasy są chyba wystarczającymi argumentami, by ją
uznać.

Fot. Zdzisław Jakubanis

Tak samo od obecnej krymki polskiej róŜnią się krymki małopolskie. Za ich zarejestrowaniem przemawia fakt, Ŝe są niemal identyczne z pradawną, hodowaną
przez naszych przodków krymką polską i prawdopodobnie nie współczesne krymki
polskie, a właśnie małopolskie są tej dawnej polskiej legendarnej rasy bezpośrednią
kontynuacją, prowadzoną w niemal niezmienionej od dziesięcioleci formie. Za ich
rejestracją przemawia takŜe inny argument, mający aspekt zarówno historyczny, jak
i nieco humorystyczny. Po zarejestrowaniu krymki małopolskiej, będziemy mieli
bliźniaczą formą lotnej krymki hamburskiej. Będzie to czymś w rodzaju „sprawiedliwości dziejowej". Mogli Niemcy przez dziesięciolecia anektować niemal bez sprzeciwu rasy polskie, czeskie, słowackie, belgijskie, duńskie, moŜemy teraz w drodze
rewanŜu niejako zaanektować niezgłoszoną dotąd przez nich formę krymek. Precedens stworzyli Francuzi przysposabiając i uznając za własną formę krymek polskich, z których my przez nowelizację wzorca zrezygnowaliśmy. W jednoczącej się
Europie nikt przymusem czy metodą faktów dokonanych ras nie anektuje, ale skoro
Francuzi mogli przysposobić to, co my sami odrzuciliśmy i nikt o to do nich pretensji
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z tego tytułu nie rości, nie bądźmy gorsi. Więcej, bądźmy lepsi. Skoro Niemcy tworząc współczesną krymkę hamburską, nie rejestrując dotychczas pozyskanej od
nas pradawnej krymki polskiej, zwanej lotną hamburską, nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy jej bliźniaczkę z jednego, polskiego pnia pochodzącą, czyli krymkę
małopolską, legalnie zarejestrowali. Jesteśmy liczącym się krajem w EE, nie stojącym pokornie w kącie „ubogim krewnym". Mimo naszej tragicznej historii nasi
przodkowie dali radę wyhodować około 70 ras gołębi, co stawia nas niemal na równi z Niemcami, Węgrami czy Czechami, a na pewno przed Francuzami. Mogą być
Niemcy monopolistami w rasach turyńskich czy saksońskich, my moŜemy być monopolistami w krymkach. Niech Europa widzi, Ŝe Polska nie tylko PDL-ami, ale
i krymkami szczycić się moŜe.

Fot. Zdzisław Jakubanis
2

Opracowano na podstawie: Stefan Peterfi, Hodowla Gołębi, Warszawa 1982;
Antoni Teneta, Gołębie rasowe – rasy polskie, Kraków 1998; Vaclav Turecek, Holubarstvi, Praha 1985; Oskar Ferianc, Prirućka Holubiara, Bratysława 1982, Josef
Vrbka, Krymka, Zwirena nr ??/1927, Władysław Chwałek, Krymka, Hodowca Gołębi Lwów nr 2/1926, Józef Stoch, Krymka polska, HDI nr 6/ 1972. Zbigniew Gilarski,
Nasze gołębie – rasy polskie, Warszawa 2009, Tomasz Szymkiewicz, Krymka kujawska, Woliera nr 5/2007, Zbigniew Gilarski, Krymka polska, Gołębie i drobny inwentarz, Biuletyn nr 69/ 2015.
Krzysztof Grzeliński
23

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)

Drób… drób… drób…
Hamburska
Pochodzenie

Rasa

wywodzi się od kur o charakterystycznym cętkowanym upierzeniu, hodowanych w krajach przyległych do
Morza Północnego. Tego typu kury hodowane były tam od wielu
stuleci. W Anglii otrzymała nazwę
hamburska, bowiem prawdopodobnie przywieziona została przez
marynarzy z Hamburga. Nazwa ta
przyjęła się w źródłach angielskich
i niemieckich. Obecnie jest powszechnie uŜywana we wszystkich krajach.

Charakterystyka rasy

To

piękna rasa, o dumnym wyglądzie, o średnio wysokiej postawie, walcowatym
tułowiu, podobnym do korpusu baŜanta oraz o długim i bogatym upierzeniu. Kto raz
zobaczył wysokiej klasy stadko kur hamburskich, ten na zawsze zostanie nimi urzeczony.

Fot. Artur Jakubanis
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Charakterystyka uŜytkowości

Kury

hamburskie są Ŝywotne, płochliwe, doskonale latające, zdolne przefrunąć
kaŜdy płot. Przy odpowiednim podejściu do nich, moŜna je oswoić i odpowiednio
ukształtować ich charakter. Koguty są dość zadziorne, ale rzadko spotyka się takie,
które atakują ludzi.
Hamburskie najlepiej prezentują się na trawiastym wybiegu, porośniętym krzewami i drzewami. W małych kurnikach i wolierach koguty niszczą sobie pióra w
ogonie (sierpówki).
Waga koguta wynosi od 2000 do 2500 gramów, kury od 1500 do 2000 gramów
(dla białych, niebieskich i srebrnych cętkowanych), dla pozostałych odmian barwnych kogut i kura są nieco lŜejsze od 1500 do 2000 gramów, kura od 1000 do 2000
gramów.
Nieśność roczna nie jest zbyt wysoka, wynosi bowiem około 160 jaj rocznie,
o wadze od 48 do 50 gramów. Skorupka jaj jest biała.

Fot. Artur Jakubanis

Opis budowy

U

kur hamburskich tułów jest noszony poziomo, w typie korpusu baŜanta i jest
stosunkowo długi i walcowaty. Pierś powinna być lekko wysunięta do przodu. Wielkość głowy, osadzonej na średniej długości szyi, bogatej w pióra, musi być proporcjonalna do całego korpusu. Hamburskie mają grzebień róŜyczkowy, mocno i sze25
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roko osadzony na głowie, z przodu dosyć szeroki, ku tyłowi zwęŜający się, kończący się długim, prostym i walcowatym w kształcie kolcem. Górna część grzebienia
aŜ do kolca, pokryta jest równomiernie czterorzędowymi, małymi mięsistymi perełkami. U kury grzebień jest uboŜszy. TakŜe zausznice u kury są mniejsze niŜ u koguta, który musi być obowiązkowo biały.

Fot. Marek Uglorz

U koguta ogon jest długi, o bogatym i pełnym upierzeniu. Szerokie sterówki, sierpówki długie, szerokie, dobrze wygięte i zaokrąglone. Ogon z tułowiem tworzy
mocno rozwarty kąt, a przejście linii grzbietu w linię ogona płynne i łagodne. U kury
ogon jest zwarty, jednakŜe tak, aby widoczne były prąŜki lub czarne kropki. DuŜe i
małe pióra na pokrywie ogona są u kury lekko wygięte.

www.huenerwelt.de
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Hamburskie mają skoki średniej długości, o delikatnych kościach, łupkowo-niebieskiego koloru, u czarnych i niebieskich mocno ciemne.

Odmiany barwne
Hamburskie występują w wielu odmianach barwnych, między innymi: białej,
czarnej, niebieskiej, złocistej czarno cętkowanej, srebrzystej czarno cętkowanej,
prąŜkowanej czarno złocistej, prąŜkowanej czarno srebrzystej, niebieskiej złocisto
prąŜkowanej, jastrzębiatej.

Forma miniaturowa została wyhodowana w Anglii i Holandii.
Waga koguta 700 gramów, kury 600 gramów.
Nieśność roczna wynosi około 120 jaj o wadze 30 gramów.
Manfred Uglorz

Ptaki naszych ogrodów, pól i lasów
Ptaki w zimowej stołówce
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Fot: Katarzyna Jordan
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Kącik filatelistyczny
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Poczta Francji w 2004 roku wprowadziła do obiegu bloczek znaków pocztowych
przedstawiający zwierzęta gospodarskie, fermowe, gdzie zamiast konia jest osioł.
Poczta Białorusi w 2011 roku wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe i koperty
pierwszego dnia. Prezentowana koperta jest opatrzona znaczkami pocztowymi
przedstawiającymi gołębie: sztrasery, staramińskie postawne i gołębie pocztowe.
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
Opracował: Zdzisław Jakubanis.

 Propozycje wzorców
Bojowiec palatyński

Pochodzenie
Bojowiec palatyński został wyhodowany w Nadrenii-Palatynacie (Niemcy). Twórcy
tej rasy posłuŜyli się bojowcami nowoangielskimi, i bojowcami malajskimi.

WraŜenie ogólne
Rasa o bardzo dumnej, mocnej i wysokiej postawie, o długiej szyi, o mocnym, krótkim i przylegającym upierzeniu.

Cechy rasowości koguta
Głowa delikatna, wydłuŜona, w kształcie klina, o płaskim czole. Słabo widoczna
Ŝyła pod dziobem.
Dziób długi, lekko wygięty, o barwie wiklinowo-zielonej.
Grzebień groszkowy, trójrzędowy.
Oczy duŜe, pomarańczowo-czerwone.
Policzki czerwone, o delikatnej strukturze.
Zausznice czerwone, niezbyt rozwinięte, płaskie, przylegające.
Dzwonki niezbyt rozwinięte.
30
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Szyja długa, nieco wygięta, z krótką, dobrze przylegającą grzywą, nie sięgającą
ramion.
Tułów szeroki, zwęŜający się w kierunku ogona, o mocnej muskulaturze.
Ramiona szerokie, kanciaste, mocno osadzone w korpusie.
Pierś: szeroka, patrząc z boku płaska, noszona wysoko.
Brzuch szeroki, nie uwydatniający się, w końcowej części krótki i mocny.
Plecy ledwie długie, lekko wypełnione, opadające.
Siodło krótkie, z ubogim upierzeniem.
Skrzydła płaskie, przylegające i noszone wysoko, w łokciach nieco odstające.
Ogon krótki, wąski, prawie noszony płasko, mocne, wąskie, krótkie i lekko wygięte
sierpówki.
Uda długie, mocne, lekko odstające od korpusu.
Skoki długie, mocne i szeroko rozstawione, o barwie wiklinowo-zielonej.
Palce dobrze rozwarte, nie za krótkie, tylne dobrze podniesione.
Upierzenie ubogie, mocne, z małą ilością puchu, mocno przylegające.

Cechy rasowości kury
W budowie podobna do koguta, z wyjątkiem cech właściwych dla kury.

DuŜe błędy cech rasowości
Długi, wąski, poziomo noszony korpus, bardzo wąskie i zaokrąglone ramiona, pionowo podniesiony ogon, krótka i okrągła głowa, podgięte skoki i słaba budowa nóg,
długie i miękkie pióra, miękkie muskuły, za mocno wypełniony brzuch, krótka szyja.

Odmiana barwna
1.1.5. Kuropatwiana złotoszyja.
Masa ciała: kogut – 2000 – 2500 g, kura – 1750 – 2000 g.
Masa jaja: 50 g.
Barwa skorupy jaja: od białej do Ŝółtawej.
Rozmiar obrączki: kogut – 20, kura – 18.
Tłum. z niemieckiego: Manfred Uglorz

Zobacz w Internecie!
Mała Encyklopedia Gołębi Rasowych
(Błog w budowie)
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Z dawnych ksiąŜek i czasopism

32

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)

33

Nr 9 (styczeń – marzec 2016)
Reprodukcja zdjęcia krymki polskiej z książki S. Péterfi’ego Hodowla gołębi, Warszawa 1977
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 Czasopisma, biuletyny, ksiąŜki…
Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się ksiąŜka o gołębiach
rasowych w formie albumu, która wypełnia lukę na
rynku w tej kategorii publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa Zdzisława Jakubanisa przedstawia
zdjęcia róŜnych ras gołębi w Polsce i w Europie, które
do tej pory w większości były nieznane miłośnikom
i hodowcom gołębi rasowych. Więcej informacji o ksiąŜce i sposobach jej nabycia znajduje się na stronie:
www.golebie.wombat.fc.pl
Kontakt z autorem: mailowy: niwela@gazeta.pl
– telefoniczny: stacjonarny: (81) 742 07 29 lub kom.
724 791 240

Manfred Uglorz, Barwny świat gołębi rasowych, Tom I, Jasienica
2014
KsiąŜka pt. Barwny świat gołębi rasowych jest zbiorem zwięzłych opisów wielu hodowanych ras gołębi rasowych. Nie naleŜy jej traktować jako obowiązujący wzorzec, poniewaŜ zgodnie
z wytycznymi Europejskiej Federacji Gołębi, Drobiu
i Królików, wzorzec musi być napisany według ściśle
ustalonych reguł i zawierać konkretne dane.
KaŜdy opis rasy, znajdujący się w ksiąŜce, zawiera najpierw krótką informację na temat pochodzenia rasy,
następnie opis budowy wzorcowego gołębia, naleŜącego do danej rasy. Istotnym elementem opisu jest
takŜe wyliczenie odmian barwnych w rasie, krótka ich
charakterystyka i opis istniejących rysunków uznanych
przez wzorzec danej rasy. Opis rasy kończy się kilkoma uwagami dotyczącymi hodowli rasy. Podana została teŜ średnica obrączki, jaka przewidziana jest dla
danej rasy.
Kontakt z autorem:
e-mail: mku841@escobb.com.pl; tel. stacjonarny: 33 8 152 026; kom. 600
236 361

Informacje dotyczące sposobu nabycia ksiąŜek moŜna uzyskać pod wyŜej wymienionymi telefonami.
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