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Gołębie
Manfred Uglorz

Krótko o rasach szwajcarskich grupy V (cz. 3)
Berneński pstrogłowy (EE 413)
N: Berner Rieselkopf, F: Bernois à tête criblée, A: Berne Tigerhead

Pochodzenie
Wyhodowany został w XVIII wieku w Szwajcarii, głównie w kantonie Berno. Jest to
dobrze zbudowany, elegancki, pełen temperamentu, chętnie fruwający gołąb typu
polnego.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/
Tylko dla celów poglądowych

Opis budowy
Berneński pstrogłowy ma głowę delikatną, nieco wydłużoną, czoło stromo opadające i wysoko osadzony czubek, tworzący z piórami w tylnej części szyi grzebień.
Oczy są u niego ciemno brązowe, a brwi delikatne i wąskie. Średniej długości
i cienki dziób jest typowy dla gołębi polnych. Przedłużenie linii między górną a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Woskówki ma białe i delikatne.
Na umiarkowanie szerokiej i dobrze zaokrąglonej piersi, osadzona jest średniej
długości, smukła szyja, która pod dziobem jest dobrze wykrojona. Plecy lekko opadające, dobrze przykrywają skrzydła. Umiarkowanie długi, ogon z plecami tworzy
prostą linię. Na ogonie spoczywają lotki, które nie powinny się krzyżować ze sobą.
Nogi u berneńskiego pstrogłowego są średniej długości i nieupierzone. Podudzia
są dobrze widoczne. Całe upierzenie musi dobrze przylegać do ciała gołębia.
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Kolor i rysunek
Zgodnie ze starą zasadą, dotyczącą gołębi pstrogłowych, barwa podstawowa
berneńskiego pstrogłowego jest czarna. Głowa począwszy od czubka do około
2 cm poniżej dzioba jest biało-tygrysia. Pożądany jest idealny pięćdziesięcioprocentowy stosunek piór czarnych do białych.

Lucerneński jednobarwny (EE 417)
N: Einfarbige Luzerner Taube, F: Lucernois unicolore, Lucerne Self

Pochodzenie
Wyhodowany został w XX wieku w Szwajcarii, głównie w niemieckojęzycznym kantonie Lucerna, z gołębi ras szwajcarskich i mewek. To średniej wielkości, mocny,
krótki i krępy gołąb, o lekko opadających plecach, zawsze z czubkiem i o upierzonych skokach.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/
Tylko dla celów poglądowych

Opis budowy
Szeroka, mniej niż średniej długości głowa, z wysoko osadzonym czubkiem,
powinna być przy woskówkach dobrze wypełniona. Czoło z profilu wraz z dziobem
tworzy łagodną linię. Pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą ostry grzebień. Lucerneński jednobarwny ma wysoko osadzone, ciemne oczy, obramowane delikatnymi
i wąskimi brwiami, dziób mniej niż średniej długości, szeroko osadzony, a jego
górna i dolna część jednakowo mocna. Może być jasny, ale też jasno rogowy.
Umiarkowanie rozwinięte woskówki są w kształcie litery „V”.
Pełna przy korpusie, mocno zwężająca się w kierunku głowy szyja, o dobrze
wykrojonym podgardlu, osadzona jest na szerokiej, głębokiej, zaokrąglonej, wysuniętej nieco do przodu piersi.
Lucerneńskie jednobarwne są w ramionach szerokie. Plecy ich zwężają się
w kierunku ogona i nieznacznie opadają. Powinny być dobrze przykryte przez
mocne i zwarte skrzydła. Najdłuższe lotki 1. rzędu nie mogą się ze sobą krzyżować.
Krótki, zwarty, nie sięgający podłoża ogon, musi być w tej samej linii co plecy. No5
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gi, jak u wszystkich lucerneńskich są średniej długości, ze stopą z przodu tworzą
kąt rozwarty. Na skokach występują tzw. pończoszki. Pazurki są więc także upierzone. Całe upierzenie powinno być gładkie i dobrze przylegające.

Kolory i rysunek
Jednobarwne lucerneńskie występują w kolorze białym, czarnym, brązowym, czerwonym, żółtym, niebieskim z czarnymi pasami lub bez pasów, niebiesko-płowym
z ciemnymi pasami lub bez pasów, czerwono-płowym oraz żółto-płowym z pasami lub
bez pasów, a także grochowym niebieskim, niebiesko-płowym, czerwono-płowym i żółto-płowym.

Szwajcarski jednobarwny (EE 416)
N: Einfarbige Schweizertaube, F: Pigeon Suisse unicolore, A: Swiss Self

Pochodzenie
Stara szwajcarska rasa gołębi barwnych, wyhodowana przed kilkoma wiekami.
Gołąb typu polnego, dobrze zbudowany, elegancki, pełen temperamentu, chętnie
fruwający i zawsze z czubkiem.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/
Tylko dla celów poglądowych

Szwajcarski jednobarwny ma delikatną, nieco wydłużoną głowę, czoło stromo
opadające, wysoko osadzony i zwarty czubek. Pióra z tyłu szyi tworzą ostry grzebień. Oczy u niego powinny być ciemno brązowe, obramowane delikatnymi i wąskimi brwiami. Brwi u białych powinny być blade, u pozostałych odmian w zależności od barwy upierzenia od jasnych do czerwonych. Średniej długości dziób jest
cienki. Przedłużenie linii między górną a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną
krawędź oka. Kolor dzioba zależny jest od upierzenia, od jasnego do czarnego.
Woskówki są wąskie i delikatne.
Średniej długości i smukła szyja, z dobrze wykrojonym podgardlem, harmonijnie
łączy się z umiarkowanie szeroką i dobrze zaokrągloną piersią.
Plecy u szwajcarskiego jednobarwnego nieco opadają w kierunku umiarkowanie
długiego, dobrze zwartego ogona, który z plecami tworzy prostą linię. Zdecydowanie zwarte skrzydła, dobrze przykrywają plecy. Całe upierzenie powinno dobrze
przylegać do tułowia. Nogi są średniej długości i nieupierzone.
6
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Kolory i rysunek
Według obowiązującego wzorca w EE, szwajcarskie jednobarwne występują
w kolorze białym, czarnym, brązowym, czerwonym, żółtym, niebieskim z lub bez
czarnych pasów, niebiesko-płowym z lub bez ciemnych pasów, czerwono-płowym
oraz żółto-płowym z lub bez pasów, lodowatym z lub bez białych pasów oraz grochowym niebieskim, niebiesko-płowym, czerwonym i żółtym.

Turgawski tarczowy (EE 427)
N: Thurgauer Schildtaube, F: Bouclier Thurgovien; A: Thurgau Shield

Pochodzenie
Turgawski tarczowy wyhodowany został w XIX wieku w Turgawii, w Szwajcarii,
z popularnych w Szwajcarii gołębi z czubkiem i z niemieckich gołębi tarczowych.
Turgawski tarczowy – to dobrze zbudowany, elegancki, pełen temperamentu, chętnie fruwający gołąb typu polnego.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/
Tylko dla celów poglądowych

Opis budowy
Głowa turgawskiego tarczowego jest delikatna, nieco wydłużona, czoło stromo
opadające. Na głowie obowiązkowo powinien występować wysoko osadzony zwarty
czubek. Pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą tzw. grzebień. Oczy ma – jak
u wszystkich gołębi tarczowych – muszą być ciemne. Inne aniżeli ciemnobrązowe
są wadą. Wadą są także grube, niedelikatne brwi, które u czarnych, czerwonych
i żółtych są koloru od bladego do nieco czerwonego. U pozostałych odmian brew
musi być blada.
Średniej długości dziób powinien być cienki. Przedłużenie linii między górną
a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. U wszystkich odmian
musi być jasno cielisty. Turgawski tarczowy ma woskówki bardzo małe i delikatne.
Średniej długości i smukła szyja, łączy się harmonijnie z umiarkowanie szeroką
i dobrze zaokrągloną piersią. Lekko opadające plecy przykrywają dobrze zwarte
skrzydła. Umiarkowanie długi ogon, musi znajdować się na przedłużeniu linii pleców.
7
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Turgawskie tarczowe stoją na średniej długości, nieupierzonych nogach. Całe
upierzenie jest u nich dobrze przylegające.

Kolory i rysunek
Podstawowy kolor upierzenia jest biały. Kolorowe są jedynie tarcze skrzydeł,
wraz z piórami kciuka. Białe muszą być lotki pierwszego rzędu w liczbie od 8 do 10.
Paleta odmian barwnych jest dość bogata. Znane są następujące odmiany
barwne: czarna, czerwona, żółta, niebieska bez lub z pasami, niebiesko-płowa z lub
bez ciemnych pasów, czerwono-płowa i żółto-płowa z pasami, ponadto grochowa
niebieska, niebiesko-płowa, czerwono-płowa i żółto-płowa. Znana jest także w kolorze czarnym i niebieskim odmiana z białymi pasami oraz biało łuskowata.

Wiggertalski barwnoogoniasty (EE 429)
N: Wiggertaler Farbenschwanz, F: Queue colorée de Wiggertal,
A: Wiggertal Colour Tail

Pochodzenie
Wiggertalski barwnoogoniasty wyhodowany został w połowie XX wieku w Wiggertal
(dolina w kantonie Aargowia) w Szwajcarii z gołębi południowoniemieckich z czółkiem, murzynów oraz innych gołębi. Jest gołębiem typu polnego, dobrze zbudowanym, eleganckim, pełnym temperamentu, chętnie fruwającym, zawsze z czubkiem.

https://rassetaubenschweiz.wordpress.com/
Tylko dla celów poglądowych

Opis budowy
W dobrze zaokrąglonej głowie wiggertalskiego barwnoogoniastego, o stromo
opadającym czole, prawie centralnie osadzone są ciemnobrązowe oczy. Kolor wąskich brwi jest blady, lecz może też być różowy.
Średniej długości, cienki dziób, tworzy z czołem prawie kąt prosty. Przedłużenie
linii między górną a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Dziób
jest barwy cielistej. Woskówki są delikatne.
Średniej długości i relatywnie smukła szyja, z dobrze wykrojonym podgardlem,
łączy się harmonijnie z umiarkowanie szeroką i dobrze zaokrągloną piersią. Lekko
opadające plecy przykrywają zwarte i przylegające do tułowia skrzydła. Ogon
8
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znajduje się na przedłużeniu linii pleców. Stosunkowo krótkie nogi nie są pokryte
piórami

Kolory i rysunek
Podstawowy kolor jest biały, jedynie ogon wraz z pokrywą ogonową i klinem jest
intensywnie kolorowy: czarny, czerwony, żółty, niebieski. Linia odcinająca kolor od
bieli w okolicy odbytu i dolnej części pleców, powinna być prosta i wyraźna. U czarnych, czerwonych i żółtych powinny być dobrze ubarwione zewnętrzne chorągiewki
zewnętrznych sterówek. U niebieskich musi być dobrze zaznaczony pas na ogonie.
***

Wydawnictwo SBM,
Warszawa, al. Sułkowskiego 2/2
wydało kolejny atlas p.t. „Atlas gołębi barwnych”
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Manfred Uglorz

Nadwołżański barwnopierśny (EE 874)
N: Wolgaer Positurtümmler, F: Culbutant de posture de la Volga, A: Volga Tumbler

Pochodzenie
Od dawna na terenie wschodniej Polski, obok polskich gołębi lotnych (zamojskich,
srebrniaków, maściuchów i innych), królowały na niebie gołębie ras rosyjskich. Niezmiennie nadal są one popularne wśród hodowców, dzisiaj już w całej Polsce,
a także Niemiec i Czech. Chociaż pozostały gołębiami lotnymi, to jednak obecnie
bardziej są gołębiami wystawowymi.
Nadwołżański barwnopierśny należy do grupy gołębi postawnych. Wyhodowany
został w okręgu nadwołżańskim z wielu rosyjskich ras lotnych (kaczunów i triasunów). Jest gołębiem średniej wielkości, o głębokiej i nieco przykucniętej postawie.
Nosi skrzydła pod wysoko podniesionym ogonem. Pióra na nogach tworzą u niego
niezbyt duże łapcie. Do cech charakterystycznych należy pulsująca szyja.

Opis budowy
Głowa u nadwołżańskich barwnopierśnych jest wyraźnie zaokrąglona i niezbyt
szeroka. Może być z koronką lub bez koronki. Koronka może być
zakończona rozetami, ale może też ich nie być. Jeśli chodzi o rysunek na głowie, to występuje on w dwóch wariantach. Może
występować biała maska, biorąca początek pod dziobem, sięgająca ponad oczy, aż do połowy głowy i około 2 cm poniżej dzioba.
Ale mogą też występować białe podbródek w kształcie fasoli po
obu stronach głowy. W zależności od występowania maski lub podbródka, oczy
u nadwołżańskich barwnopierśnych są ciemne, lub perłowe. Brwi jednak są zawsze jasne. Dziób powinien być u nich nieco krótszy niż średniej długości i jasny,
woskówki zaś małe, gładkie i biało przypudrowane.
Głowa spoczywa na wysmukłej szyi, która przy szerokiej i dobrze zaokrąglonej
piersi musi być oczywiście szeroka, ale zwężająca się w kierunku głowy. Jest też
10
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nieco wygięta do tyłu. Plecy u nadwołżańskich barwnopierśnych są szerokie, niewypełnione i bardzo krótkie. Pomiędzy szyją a podniesionym do góry ogonem, tworzy się siodło w kształcie litery „U”. Ogon jest szeroki, od płaskiego do nieco wypukłego. Składa się przynajmniej z 14 sterówek. Podniesiony jest od 70 do 90 stopni.
Skrzydła noszone są pod ogonem. Nie powinny one lotkami sięgać podłoża.
Nadwołżańskie barwnopierśne stoją na krótkich nogach, o niezbyt długich łapciach, lecz bogatych w pióra. Całe upierzenie jest przylegające do ciała.
Do dużych wad w budowie zaliczamy wąską i długą figurę, wysoką postawę,
brak pulsowania szyi, za nisko noszony ogon, mniej niż 14 sterówek, wąski ogon,
za długi dziób, słabe łapcie.

Kolory i rysunek
Według wzorca europejskiego (EE) występują w kolorze czerwonym, żółtym,
czarnym i niebieskim. W Rosji nadwołżańskie hodowane są jedynie w kolorze
czerwonym, bardzo rzadko w żółtym. Ale w Rosji pod nazwą kurgańskie znane są
czarne oraz od niedawna czerwone i żółte z białymi wstęgami w ogonach. Nie różnią się one budową od nadwołżańskich barwnopierśnych.
Kolory u nadwołżańskich barwnopierśnych powinny być intensywne. Kolorowe
są szyja, pierś, ramiona, możliwie plecy, ogon z piórami pokrywy ogona, klinem,
czołem, górą i tyłem głowy. Białe są skrzydła, brzuch, podudzia, upierzenie skoków,
dość szeroki pas wokół oczu i podbródek, lub tylko podbródek. U czerwonych
i żółtych występuje szeroka wstęga. Końce sterówek myszą być jednak kolorowe.
U czarnych i niebieskich biała wstęga nie występuje.
Do wad w rysunku zaliczamy białe pióra w ogonie, mocno odbiegający rysunek
od wzorca, głównie brak maski lub podbródka, ubogie kolory, niepełny lub nieczysty
pas w ogonie.

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla nie należy do łatwych, bowiem nie zawsze cała populacja młodych
gołębi w danym roku posiada wzorcowy rysunek. Nie należy się wyzbywać młodych
gołębi z błędami w rysunku. Para składająca się ze wzorcowego gołębia z gołębiem
11
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z niewielkimi wadami w rysunku, nie zawsze daje młódki z wadami. Czasem bywa
wręcz odwrotnie.

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Volga_Tumbler#/media/File:WolgaPositurt%C3%BCmmler_(Rot).jpg

Przy selekcji należy wziąć pod uwagę budowę gołębi, właściwą figurę, pulsowanie szyi oraz rysunek i kolory.
Młodym gołębiom dość wcześnie nakładamy obrączkę o średnicy 10 mm.

http://www.pigeontype.info/2017/10/01/volga-tumbler-pigeons/
Fotografie tylko do celów poglądowych
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Drób
Barwy kaczki domowej pochodzącej od kaczki
krzyżówki (Anas platyrhynchos)
Barwa dzika (na wzór barwy kaczki krzyżówki)
– (j. niem. – wildfarbig, j. ang. – mallard) – opis ogólny
Opis budowy

Opis upierzenia
Ubarwienie kaczora
Głowa i szyja: czerń z zielonym połyskiem na głowie i górnej części szyi, wyraźna
biała obroża prawie otaczająca szyję (niezamknięta w tylnej części).
Oczy: ciemnobrązowe.
Dziób: zielony, ciemny paznokieć.
Pierś: głęboka ciemna czerwień (bordo) bez białych znaczeń/zakończeń piór (frędzli); brzeg czerwieni wyraźnie zaznaczony.
Brzuch, boki i uda: jasnoszare z ciemnoszarym prążkowaniem, okolice ujścia steku białe.
Grzbiet: ciemnoszary (kaptur – górna część grzbiet) przechodzący w czerń z zielonkawym połyskiem nad kuprem (nadogonie – dolna część grzbietu).
Ogon i kuper: sterówki szare, jaśniejsze sterówki zewnętrzne; kuper – pokrywy
nadogonowe i podogonie – czarne z zielonym połyskiem, loczek czarny.
Skrzydła: lotki I rzędu ciemnoszare, lotki III rzędu brunatnoszare. Lusterko (lotki II
rzędu) – opalizujący niebieski zakończony czarnym, a następnie białym kolorem.
Pokrywy skrzydłowe (pióra pokrywowe) są brązowawoszare z wyjątkiem pokryw
13
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większych (pokrywy lotek II rzędu) zakończonych białym, a następnie czarnym
kolorem (górne obrzeżenie lusterka). Główne barkówki są jasnoszare, zewnętrzny
brzeg brązowo obrzeżony. Kremowo-białe podbicie skrzydeł – pokrywy podskrzydłowe.
Łapy: matowopomarańczowe, pazury ciemne.

Kaczor

Głowa kaczki
14
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Ubarwienie kaczki
Głowa i szyja: złocistobrązowe, każde pióro o ciemniejszym brązowym znaczeniu.
Ten wzór tworzy ciemniejszy pas od nasady dzioba, poprzez ciemię, potylicę, kark,
w dół tyłu szyi. Paski oczu tj.: jaśniejsza linia nad okiem (cugla), ciemna linia przez
oko i rozjaśniona linia przed okiem. Jednolicie (bez rysunku) jasnobrązowe podbródek i podgardle.
Oczy: brązowe.
Dziób: ciemnopomarańczowy z brązowym siodłem i ciemnym paznokciem.
Pierś i boki: brązowe lub kasztanowe z ciemnobrązowym znaczeniem na każdy
piórze. Spód ciała: podobny.
Grzbiet: brązowy lub kasztanowy z ciemniejszym rysunkiem szewronu (w kształcie
litery V).
Ogon: matowy, żółty, nieregularnie znaczony brązem; sterówki ciemniejsze pośrodku niż na zewnętrznych krawędziach.
Skrzydła: lotki pierwszego rzędu brązowawoszare. Lusterko i jego granice jak
u kaczora (lotki II rzędu i pokrywy większe). Lotki trzeciego rzędu bardziej brązowe
niż lotki pierwszego rzędu na ich widocznej części (przy złożonym skrzydle). Pokrywy (mniejsze) są w tej samej barwie co grzbiet. Barkówki z wyraźnym wzorem
(szewrony). Pokrywy podskrzydłowe kremowobiałe.
Łapy: matowopomarańczowe, ciemniejsze błony pławne.

Skrzydło kaczki

Wady w ubarwieniu
Dyskwalifikujące
Obie płci: białe znaczenia na głowie i szyi. Jasnożółty, niebieski lub szary dziób.
Rozbielenia lotek pierwszego rzędu/białe lotki I rzędu. Pokrywy podskrzydłowe/podbicie skrzydeł pigmentowane. Niekompletne, przyciemnione lub brązowe
lusterko.
Kaczor: brak obroży; nieprzerwany pierścień wokół szyi. Kolor bordowy na piórach
boków. Całkowicie białe podogonie.
15
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Kaczka: brak obydwu pasków oka i brak ciemniejszego wzoru na ciemieniu ; obecność białej obroży/każdy ślad białego pierścienia na szyi. Jasnopłowa barwa podstawowa.

Duże wady
Obie płci: białe pióra pod dziobem, na podgardlu lub podogoniu. Niewyraźne lusterko i znaczenia pokryw dużych.
Kaczor: białe obrzeżenie na bordowych piórach piersi. Bordo przechodzące na
pióra (reszty) ciała; żółty lub niebieskozielony dziób; biały lub szary kolor w ubarwieniu głowy.
Kaczka: nieczysty rysunek na barkówkach i piórach grzbietu.

Drobne wady
Obie płci: niewyraźne pasy lotek drugiego rzędu lub większych pokryw (niewyraźne
pasy lusterka). Bardzo jasne zewnętrzne pióra ogona.
Kaczor: czarne znaki na dziobie. Brak czarnego podogonia.
Kaczka: ciemny kolor podstawowy.
Tłumaczenie i opracowanie Małgorzata Zduńczyk
Fot. Przemysław Tesak
Na podstawie:
− https://kaczkistaropolskie.pl/wzorzec-rasy/
− https://runnerduck.net/photos.php
− http://www.callducks.net/standards&photos1.htm
− Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse und Enten,
Martin Platzbecker, 2005
***
Kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos)
Występują w całej Polsce. Zasiedlają wszelkiego rodzaju
zbiorniki wodne, cieki i tereny
podmokłe. Kaczki krzyżówki
spotyka się na terenach rolniczych, a także w miastach. Budują gniazda na ziemi, wysłane
trawami, liśćmi i puchem, często pod osłoną roślinności
wodnej lub lądowej.

Samica z młodymi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Female_mallard_nest_-_natures_pics_edit2.jpg
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Króliki
Manfred Uglorz

Turyński (Tu)
N: Thüringer, F: Lapin chamois, A: Chamois Rabbit
Grupa: rasy średnie
Waga: od 3,5 kg do 4,25 kg
Genotyp: AA bb CC DD gg

Pochodzenie
Wyhodowany został w Turyngii (Niemcy), głównie u stóp góry Inselsberg, w Waltershausen, ale także niedaleko leżącego, starego miasta Gotha, na trasie z Eisenach do Erfurtu. Podobnie jak większość ras jest produktem przypadkowym, chociaż nie całkowicie niezamierzonym.
Nauczyciel David Gärtner (1841 – 1927) postanowił zwiększyć masę ciała sprowadzonych do Niemiec królików rosyjskich przez skrzyżowanie ich z rasami większymi, między innymi ze wielkimi czarnym srebrzystymi, niedawno wyhodowanym
z małego czarnego srebrzystego. Krzyżówki zaowocowały młodzieżą o ciekawej
barwie. Na skutek dalszej hodowlanej pracy powstała rasa, którą początkowo nazywano chamois (czt. szamio = die Gemse = kozica). Obecnie powszechnie przyjęła się nazwa, nawiązująca do miejsca powstania rasy, ale do dziś nasi południowi
sąsiedzi, Czesi, nazywają królika turyńskiego kamsiči (kozica).

Fotografia pochodzi z wzorca niemieckiego z roku 2004
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Charakterystyka ogólna
Królik turyński jest pięknie zbudowany i posiada atrakcyjny kolor futerka. Idealna
jego waga wynosi od 3,8 do 4,0 kg.
Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi:
Miesiąc
Waga

1

2

3

4

5

6

7

8

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2,9

3,2

3,5 <

Z powyższej tabeli wynika, że króliki turyńskie nie należą do królików szybko
przybierających na wadze.

Opis budowy
Turyński jest królikiem o krępej budowie, szerokiej piersi i przedniej części
korpusu, linia grzbietu pięknie i łagodnie zakrzywiona, tylna część korpusu zaokrąglona. Głowa turyńskiego królika jest krótka, dobrze osadzona na korpusie. Kark jest
niewidoczny. Średniej długości nogi powinny być mocne. Uszy o delikatnej strukturze, pod względem długości (od 11 do 12 cm) są proporcjonalne do długości korpusu.
Samice są nieco delikatniejsze od samców. Nie powinny mieć wola, jednak
u starszych samiec jest dopuszczalny, jeśli jest on właściwie uformowany.
Do dużych wad zalicza się bardo wątły i wąski korpus, także wąską głowę,
a uszy dłuższe niż 13,5 cm lub krótsze niż 9 cm. Dopuszcza się jednak nieznacznie
wąski korpus oraz niezbyt duże odchylenia od budowy głowy i długości uszu.

Struktura i barwa okrywy włosowej
Pokrywa włosowa jest średniej długości (około 3 cm), podszycie gęste, włosy
ościste równomiernie rozłożone, lecz niezbyt grube. Średniej długości uszy powinny
być dobrze owłosione.

Zdjęcie tylko dla celów poglądowych
http://www.rkz-forum.de/forumrkz/forum/index.php?page=Thread&threadID=9590

Podszycie żółto-brązowe powinno być jednolite aż do skóry. Ciemno zakończone włosy ościste, tworzą ciemny woal.
Okolice nosa, uszy oraz sierść wokół oczu i na szczękach wyraźnie przyciemnione. Również ciemniejsze są boki, uda i brzuch. Barwa ciemniejsza nie powinna
się odcinać wyraźnie od jaśniejszej. Jaśniejsza musi przechodzić stopniowo w ciemniejszą.
18
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Do dużych wad w okrywie włosowej zalicza się bardzo rzadkie futerko, brak
włosów ościstych, a także mocno odcinające się na okrywie włosowej ciemniejsze
części od jaśniejszych.

Propozycje wzorców
Budapeszteński białotarczowy (EE 842)
N:Budapester Weißschild, F: Culbutant de Budapest à bouclier Blanc,
A: Budapest Whiteside

http://www.pigeontype.info/2018/01/07/budapest-whiteside-budapesti-tukros-keringo/

Pochodzenie
Węgry. Budapeszt i jego okolice. Znany od 1962 roku. Przodkami jego były gołębie
pochodzące z Wiednia.

Wrażenie ogólne
Gołąb zaledwie średniej wielkości, z szeroką tarczą oraz z lekko pochyloną linią
grzbietu.

Cechy rasowości
Głowa:

Średniej wielkości, kąt rozwarty między ledwie zaokrąglonym
czołem a nieco płaskim ciemieniem, gładka lub koronką z rozetami, przylegająca do głowy.

Oczy:

Dosyć duże, trochę wypukłe, perłowe w biało-niebieskim odcieniu, bez krwawych żyłek.

Brwi:

Dwurzędowe, delikatne, przylegające, blade lub bladożółte.

Dziób:

Średniej długości, umiarkowanie gruby, w kształcie klina, tępo
19
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zakończony, jasnorogowy. Górna część dzioba nieznacznie nachylona w stosunku do dolnej. Woskówki gładkie, słabo widoczne, lekko spłaszczone.
Szyja:

Średniej długości, mocna u podstawy, zwężająca się ku głowie,
pionowy podniesiona. Gardło dobrze zaokrąglone.

Pierś:

Szeroka, dobrze umięśniona, nieznacznie wysunięta i podniesiona.

Plecy:

Szerokie między ramionami, stopniowo zwężające się ku tyłowi,
nieco pochyłe.

Skrzydła:

Dobrze pokrywające plecy, średniej długości, szerokie. O szerokich piórach. Lotki spoczywają na ogonie i prawie osiągają jego
koniec. Nie krzyżują się z sobą.

Ogon:

Średniej długości, zwarty, zgody z linią grzbietu. Sterówki w liczbie 12 nie mogą dotykać podłoża.

Nogi:

Średniej długości, gładkie i czerwone. Pazurki tego samego koloru, co kolor dzioba.

Upierzenie: Ściśle przylega do ciała.

Rodzaje kolorów
Czerwony (wiśniowy) i żółty.

Kolory i rysunek
Białe są tarcze, dobrze zaokrąglone, pozostałe upierzenie jest kolorowe.

Duże wady
Duże, nieproporcjonalne ciało; gruba i okrągła głowa. Koronka usytuowana za wysoko lub za nisko, brak rozet. Oczy inne, aniżeli perłowe, czerwone brwi, nieczysty,
za długi lub za krótki dziób; krótka, gruba szyja, długie lub upierzone nogi; zwisające skrzydła, pazurki niezgodne z kolorem dzioba, białe plecy, białe pióra w ogonie.

Dane do oceny
Wygląd ogólny – kształt korpusu – głowa, oko, brwi dziób – kolor i rysunek.

Obrączka numer 7
Tłum. MKU

http://www.pigeontype.info/2018/01/07/budapestwhiteside-budapesti-tukros-keringo/
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Amerykańska krymka (EE 1028)
N: Amerikanische Kalotce, F: Pigeon à calotte americain, A: American Helmet

Pochodzenie
Pochodzi ze Stanów Zjednoczonych Ameryki. Rasa powstała w połowie XX wieku
z europejskich krymek.

Wrażenie ogólne
Mniej niż średniej wielkości, krępy gołąb, o nieco niskiej postawie i dumnie wyprostowanej figurze, o poziomo noszonym dziobie, o nieco wypełnionym czole,
żywotny i ufny.

Cechy rasowości
Głowa:

Oczy:
Brwi:
Dziób:

Średniej wielkości, szeroka, z wypukłym czołem, ciemię łukowato
zaokrąglone, mocno wypełnione policzki, gładka lub z wysoko osadzoną i bogatą w pióra koronką, zakończoną rozetami. Koronka
z piórami tylnej częścią szyi tworzy grzywę.
Perłowe.
Wąskie, od koloru cielistego do czerwonego.
Mniej niż średniej długości, noszony poziomo, szeroko osadzony,
przedłużenie linii między górną a dolną częścią dzioba przebiega
21
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Szyja:
Pierś:
Plecy:
Skrzydła:
Ogon:
Nogi:
Upierzenie:

horyzontalnie przez dolną krawędź oka i sięga aż do rozet. Woskówki o delikatnej strukturze, biało przypudrowane.
Średniej długości, relatywnie mocna, nie skrzywiona do tyłu i szeroko osadzona w między ramionami.
Szeroka, pełna, podniesiona.
Szerokie, opadające.
Dobrze przylegające, spoczywające na ogonie, nie sięgające końca ogona i nie krzyżujące się.
Zwarty, z plecami w jednej linii.
Relatywnie krótkie, nieupierzone.
Dobrze rozwinięte, pióra szerokie, przylegające.

Rodzaje kolorów
Czerwony.

Kolor i rysunek
Kolor intensywny i czysty. Kolorowa jest głowa, ogon oraz klin. Kolor krymki sięga
linii biegnącej od kąta dzioba przez dolną krawędź oka oraz przez rozety białej koronki. U gładkogłowych linia ta powinna być z tyłu głowy dobrze zaokrąglona.

Duże wady
Horyzontalna postawa, mocno opuszczony dziób, brak rozet, uboga koronka, mocno nieczysta tęczówka, grube brwi, zdecydowanie ciemna górna część dzioba,
nieczysty kolor i błędy w rysunku.

Dane do oceny
Wygląd ogólny – korpus i podstawa – głowa i dziób – oczy i brwi – koronka i grzywa
– kolor i rysunek.

Obrączka numer 7
Tłum. MKU

Uwaga! Europejski wzorzec dotychczas
nie przewiduje koloru czarnego.
http://www.pigeontype.info/2018/11/14/americanhelmet-pigeons/
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Materiały
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Barwy i rysunki gołębi rasowych
Rysunek gołębi dzikich
Czarny pigment

Czarny pigment rozrzedzony

ciemny
ciemny z oblamowanymi piórami
ciemny grochowy
niebieski grochowy

niebiesko-płowy grochowy

niebieski z czarnymi pasami

niebiesko-płowy z ciemnymi pasami

niebieski bez pasów

niebiesko-płowy bez pasów

Modyfikacja barwy pigmentu na rysunku

Modyfikacja barwy pigmentu na rysunku ‒
rozrzedzony

ciemny łuskowaty w kolorze brązu

koloru ochry łuskowaty koloru siarkowego

ciemny z tarczami w kolorze brązu, z oblamowany piórami

koloru ochry łuskowaty

ciemny z tarczami w kolorze brązu

koloru ochry z tarczami koloru siarkowego

ciemny z jasnymi tarczami i z oblamowanymi piórami
niebieski łuskowaty w kolorze brązu

niebiesko-płowy łuskowaty w kolorze siarkowym

niebieski z pasami w kolorze brązu

niebiesko-płowy z pasami koloru siarkowego

niebieski z tarczami w kolorze brązu z oblamowanymi piórami

niebiesko-płowy z tarczami w kolorze siarkowym, z oblamowanymi piórami

niebieski z tarczami w kolorze brązu

niebiesko-płowy z tarczami siarkowymi

niebieski różowo łuskowaty
niebieski z różowymi pasami
niebieski biało łuskowaty

niebiesko-płowy biało łuskowaty

niebieski z białymi pasami

niebiesko-płowy z białymi pasami

niebieski z jasnymi tarczami i z piórami
oblamowanymi
Rozproszenie pigmentu

Rozproszenie pigmentu ‒ rozrzedzenie

skowronkowy
mączny
srebrzysty (skowronek koburski)
jasny niebieski biało łuskowaty
24
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jasny niebieski z białymi pasami

izabelowy

mleczny grochowy
mleczny z pasami
świetlisto-niebeiski grochowy
świetlisto-niebeiski z pasami
Rysunek dzikich gołębi
Z rozproszonym pigmentem

Rozcieńczony pigment rozproszony

lodowy grochowy

perłowy grochowy

lodowy z czarnymi pasami

perłowy z ciemnymi pasami

porcelanowy
lodowy biało łuskowaty
lodowy z białymi pasami
lodowy bez pasów
Brązowy pigment

perłowy
Brązowy pigment rozrzedzony

brązowo-płowy grochowy

khaki-płowy grochowy

brązowo-płowy z pasami

khaki-płowy z pasami

brązowo-płowy bez pasów

brązowo-płowy łuskowaty koloru brązu

Modyfikacja barwy pigmentu na rysunku ‒
rozrzedzony
khaki-płowy łuskowaty w kolorze siarki

brązowo-płowy z pasami w kolorze brązu

khaki-płowy pasami w kolorze siarki

Czerwony pigment

Czerwony pigment rozrzedzony
dominujący żółty

Modyfikacja barwy pigmentu na rysunku

dominujący czerwony
dominujący czerwony z oblamowanymi
piórami

dominujący żółty z oblamowanymi piórami

czerwony z lustrzanym ogonem

żółty z lustrzanym ogonem

czerwono-płowy grochowy

żółto-płowy grochowy

czerwono-płowy z pasami

żółto-płowy z pasami

czerwono-płowy bez pasów

żółto-płowy bez pasów

popielato-płowy (= bez rysunku gołębi
dzikich
Jednobarwny i warianty
Jednobarwność z wszystkimi pigmentami

Jednobarwność z wszystkimi pigmentami ‒
rozrzedzona

czarny

kawowy (dun)

brązowy

khaki
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czerwony

żółty

Jednobarwny i warianty
Jednobarwny z rysunkiem na skrzydłach

Jednobarwny z rysunkiem na skrzydłach ‒
rozrzedzony

miedziany (= czarny łuskowaty w kolorze
brązu
czarny biało łuskowaty
czarny z białymi pasami
brązowy łuskowaty w kolorze brązu

khali siarkowo łuskowaty

brązowy z tarczami w kolorze brązu z piórami oblamowanymi

khali z siarkowymi tarczami łuskowaty

brązowy z tarczami kolorze brązu

khaki z siarkowymi tarczami

brązowy biało łuskowaty
brązowy z białymi pasami
czerwony biało łuskowaty

żółty biało łuskowaty

czerwony z białymi pasami

żółty z białymi tarczami

czarny z jasnymi tarczami z piórami oblamowanymi
brązowy z jasnymi tarczami z piórami blamowanymi
czerwony z jasnymi tarczami z obramowanymi piórami
miedziany podpalany (gil miedziany)

złoty (gil złoty = blady)

Rozluźnienie pigmentu
srebrzysty (Lahore)
platynowy
indygo
andaluzyjski
Utrata pigmentu z piór
mazer
barwnoszyi
oblamowanie u mewek
szymel
Utrata pigmentu z piór
ciemny bociani
jasny bociani
z białą wstęgą na ogonie
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Jednobarwny i warianty
Jednobarwny z rysunkiem na skrzydłach

Jednobarwny z rysunkiem na skrzydłach ‒
rozrzedzony

cętkowany
plamisty
wielobarwny
złoty (dun)

kite (kania)
de roy

żółty

agatowy
płcioznaczny

Barwne i białe mieszane
Tygrysie, szeki, białe
pstrogłowy

szekowatość orientalna

tygrysi

szekowatoć północnoafrykańska

bociani

biały

szekowaty

Kolorowo-białe z rysunkiem
Przy genetycznej jednobarwności
barwnopierśny

rysunek szpaka i warianty

ze śliniaczkiem

rysunek szczygła duńskiego

z księżycem

Biały na kolorowej barwie podstawowym
z białymi lotkami 1. rzędu i ogonem
z białym wiankiem na szyi
rysunek mnisi
z białym śliniaczkiem
z różą na skrzydłach
tygrysi z różą
tygrysi tarczowy
z białymi tarczami

z białym czółkiem
z białym księżycem
z białą łyską
z łyską i białym ogonem
z białym ogonem
z ogonem i czółkiem białym
z białymi lotkami 1. rzędu
z białymi lotkami, z podbródkiem oraz
plamą na piersi

Kolorowo-białe z rysunkiem
Kolorowe na białej barwie podstawowej
z rysunkiem czajki (Vanellus vanellus)

rysunek bociana (turyńskiego, saksońskiego)

garłacz z białą plamią (sercem) na wolu

rysunek gołębi tarczowych

gazzi

rysunek gołębi tarczowych z kolorowym ogo27
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kolorowy bociani

nem z policzkami (białe, kolorowe)

rysunek florenckich

z kolorowym podbródkiem

rysunek kuraka srokatego

rysunek zakonniczki

rysunek sroki

rysunek murzyna
z krymką

rysunek gąski
rysunek gołębi siodłatych

z czółkiem
z kolorowym ogonem

rysunek na karku

z kolorowym czułkiem

rysunek lahore
rysunek jaskółki
rysunek czajki (turyńskiej, saksońskie…
oblamowane = obramowane

Według książki pt. Alles über rassentauben, Band 1, Reutlingen 2000.

Kącik filatelistyczny

Poczta Sierra Leone wprowadziła do obiegu (bez daty)
dwa bloczki pocztowe, przedstawiające zwierzęta gospodarskie na farmie.

28
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***
Poczta Republiki Środkowoafrykańskiej w roku 2016 wprowadziła do obiegu dwa
bloczki znaczków, przedstawiające gołębie dzikie. Na górze od lewej: gołąb nikobarski, turkawka zwyczajna, gołąb białogardły i grzywacz. Na dolnym bloczku znajduje się treron grubodzioby.

29
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Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów
pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis
30
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Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz
Atlas gołębi
Polskie rasy
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

***

Manfred Uglorz
Atlas zwierząt domowych
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018
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Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013
W styczniu 2013 roku ukazała się książka
o gołębiach rasowych w formie albumu, która
wypełnia lukę na rynku w tej kategorii publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa 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. 603 404 554.

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

Informacje dotyczące sposobu nabycia
książki można uzyskać pod wyżej wymienionym telefonem.

***
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Manfred Uglorz
Atlas ptaków ozdobnych
Projekt i opracowanie graficzne:
Adam Mąka /momoni.pl
Projekt okładki: Paweł Panczakiewicz
/PANCZAKIEWICZ ART.DESIGN
Wydawnictwo SBM
ISBN: 978-83-8059-321-3

***
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 książki można uzyskać pod
wyżej wymienionym telefonem.
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