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Artykuły
Manfred Uglorz

Krótko o rasach szwajcarskich grupy V (cz. 2)
Łucerneński złotopierśny (EE )
N: Luzerner Goldkragen, F: Lucernois à col doré, A: Lucerne Gold Collar

Pochodzenie
Wyhodowane zostały w Szwajcarii, głównie w kantonie Lucerna.

luzerner-goldkragen-munchwilen-2008-549
Tylko dla celów poglądowych

Opis budowy
Lucerneńskie złotopierśne należą do gołębi średniej wielkości, są mocne i dobrze zbudowane, o lekko opadającej linii grzbietowej i ogona. Także mocne są
skrzydła, dobrze przylegające do korpusu, a więc nie mogą być opuszczone, lecz
muszą spoczywać na ogonie.
Najbardziej charakterystyczna jest budowa głowy. Dziób powinien być stosunkowo krótki, wyraźnie w kształcie klina, w budowie odziedziczony od mewek, czoło
szerokie. Woskówki ułożone są w kształcie litery „V” umiarkowanie rozwinięte.
Patrząc z profilu linia biegnie bez załamań od początku dzioba przez czoło, ciemię i
zakończenie głowy, którym jest czubek. Tworzy ona jakby odwróconą i poziomo
położoną literę „S”, mocno jednak spłaszczoną. U lucerneńskich złotopierśnych
głowa jest stosunkowo krótsza, niż np. u lucerneńskich jednobarwnych.
Jak wszystkie lucerneńskie gołębie, również lucerneński złotopierśny ma na
głowie czubek, który nie powinien wychodzić ponad linię ciemienia ani też być za
nisko osadzony. Pióra na tylnej części szyi powinny tworzyć z czubkiem tzw. w żar4
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gonie hodowców gołębi grzebień. Krzywy czubek, ubogi i przeźroczysty grzebień
uważa się za wadę.
Lucerneńskie złotopierśne mają tzw. pończoszki. Mają też średniej długości
szyję, stopniowo zwężającą się w kierunku głowy. Podgardle musi być wyraźnie i
dobrze wykrojone. Pierś powinna być nieco wysunięta do przodu i szeroka. Również
plecy powinny być szerokie w ramionach.

Kolory i rysunek
Lucerneński złotopierśny jest najbardziej popularną odmianą barwną gołębi lucerneńskich. Hodowany jest jedynie w odmianie niebiesko-mączastej, z pasami, bez pasów
oraz z regularną grochowatością na tarczach skrzydeł. Ogon, a przede wszystkim lotki
są nieco ciemniejsze. Na ogonie wyraźnie widoczny jest ciemniejszy pas.
U lucerneńskich złotopierśnych charakterystyczny jest w dolnej części szyi oraz
na piersi błyszczący złoty kolor.
Oczy są koloru dojrzałej czereśni, a dziób od jasnego do jasnorogowego. Bardzo
ciemny dziób uważa się za wadę.

Berneńska kukułka (EE 411)
N: Berner Gugger, F: Coucou Bernois, A: Berne Guggerr

berner-gugger-weissschwanz-langenthal1989-94p
Tylko dla celów polądowych

Pochodzenie
Uważa się, że berneńska kukułka jest najstarszą rasą szwajcarską. Wyhodowana została w XVI wieku w kantonie Berno. Jej rodowód jest nieznany.

Opis budowy
Pięknie ukształtowana, nieco wydłużona głowa harmonijnie łączy się ze średniej
długości, stosunkowo cienką szyją. Pióra w tylnej części szyi wraz z czubkiem tworzy charakterystyczny grzebień. Czoło, ze średniej długości, cienkim, czarnym
dziobem tworzy prawie kąt prosty. Przedłużenie linii między górną a dolną częścią
dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Oczy kukułki berneńskiej są ciemno brą5
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zowe, brwi wąskie i delikatne. Również biało przypudrowane woskówki są delikatne. Nie mogą one naruszać punktu spotkania się linii czoła z dziobem, co ma miejsce w wypadku przerostu woskówek.
Pierś jest umiarkowanie szeroka i dobrze zaokrąglona. Plecy nieco opadają w
kierunku ogona, który powinien być średniej długości, dobrze zwarty i z plecami
tworzyć jedną linię. Dobrze zwarte skrzydła powinny przykrywać plecy. Lotki nie
mogą sięgać końca ogona i muszą spoczywać na ogonie.
Średniej długości nogi, są nieopierzone, a całe upierzenie musi dobrze przylegać do ciała gołębia.

Kolory i rysunek
Kukułki berneńskie występują wyłącznie w kolorze niebieskim, z niebieskim lub
białym ogonem. Biały ogon z kolorowym klinem ostro graniczy z dolną częścią pleców. Na tarczach skrzydeł występuje grochowy rysunek. Grochowatość powinna
być wyraźna i równomiernie rozłożona.
Na głowie występuje białe czółko. Delikatne białe piórka na głowie i szyi, równomiernie rozłożone z tyłu głowy i poniżej dzioba, sięgają piersi. Rysunek ten biegnie łukiem od końca czubka, aż po pierś. Jest to tzw. rysunek kukułki. Pod dziobem, aż do pasa białych piórek na piersi powstaje śliniak w kolorze podstawowym.
Śliniak powinien być tak duży, aby przy zgiętej głowie, koniec dzioba gołębia sięgał
dolnej krawędzi śliniaka.

Szwajcarski listonosz (EE 485)
N: Poster, F: Poster, A: Postier

poster-rotfahl-gehammert-zofingen-1993-187
Tylko dla celów poglądowych

Pochodzenie
Szwajcarski listonosz wyhodowany został alpejskich rolników w połowie XX wieku w centralnej Szwajcarii z gołębi pocztowych starego typu. Dlatego został nazwa-
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ny Poster (pocztowy, listonosz). Nadal dobrze orientuje się w terenie i z niezbyt
dużej odległości powraca do gołębnika.
Pomimo pokrewieństwa z gołębiem pocztowym, obecnie jest zaliczany do grupy V.

Opis budowy
Głowa szwajcarskiego listonosza jest krótka i kanciasta, o szerokim i stromo
opadającym czole, oraz o płaskim ciemieniu. Duże, pomarańczowo-czerwone oczy
są wysoko osadzone. Brew bardzo delikatna, słabo widoczna. U białych gołębi oczy
są ciemne.
Listonosze szwajcarskie mają mniej niż średniej długości dziób i zdecydowanie
szeroko osadzony. Z czołem tworzy jedną linię. Kolor dzioba zależny jest od barwy
upierzenia. Woskówki ma słabo rozwinięte i biało przypudrowane.
Jakby dla kontrastu, w stosunku do głowy, linia średniej długości szyi i nieco
wystającej, szerokiej piersi listonosza szwajcarskiego nie może mieć żadnych
ostrych załamań.
Lekko opadające plecy tworzą z ogonem jedną linię. Skrzydła listonosza
szwajcarskiego są stosunkowo długie, dobrze przykrywają plecy, nie krzyżują się i
spoczywają na długim ogonie.

Kolory i rysunek
Występuje w dość dużej gamie kolorów. Uznane są następujące barwy upierzenia: biała, czarna, czerwona dominująca, żółta dominująca, niebieska, niebieskopłowa, czerwonopłowa i żółtopłowa. Niebieskie, niebiesko-płowe, czerwono-płowe i
żółto-płowe mogą być z pasami lub bez pasów. Grochowe występują w kolorze
niebieskim, niebiesko-płowym, czerwono-płowym i żółto-płowym.
Kolor upierzenia musi być czysty i równomiernie rozłożony. U gołębi czerwonych
i żółtych dopuszcza się ciemniejszy nalot na lotkach i sterówkach. Kolor pasów
powinien być intensywny, a grochowatość równomierna i wyraźna.

Turgawski mnich (EE 426)
N: Thurgauer Mönch, F: Moine Thurgovien, A; Thurgau Monk

thurgauer-monch-blau-zofingen-2007-401; Tylko dla celów poglądowych
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Pochodzenie
Mnichy turgawskie wyhodowane zostały w Szwajcarii, w Turgawii, a więc w kantonie graniczącym z Niemcami. Wyżej zostało już zasygnalizowane, że w południowych Niemczech także hodowane są od dawna obok mnichów łapciastych mnichy
gładkonogie. Trudno dzisiaj rozstrzygnąć, które z mnichów, turgawskie, czy południowoniemieckie bez łapci są starsze. Być może, że hodowcy ze Szwajcarii
i z południowych Niemiec zaczęli hodować gładkonogie mnichy w tym samym czasie, rywalizując między sobą. Bardziej na północ, a mianowicie w Turyngii pracowano również nad wyhodowaniem mnichów. Turyńskie mnichy czubate (są także bez
czubów) wykazują wielkie podobieństwo do mnichów hodowanych bardziej na południu. Duża liczba hodowców gołębi barwnych w Niemczech przyznaje się, że ma
kłopoty z identyfikacją tych trzech ras mnichów czubatych i bez łapci.
Źródła podają, że mnichy turgawskie wyhodowane zostały ze szpaków o rysunku mnicha przez krzyżowanie ich z gołębiami hodowanymi w Turgawii. Pogląd ten
wydaje się prawdopodobny, bowiem turgawskie mnichy w budowie nieco przypominają szpaki o mnisim rysunku.

Opis budowy
Patrząc z boku wyraźnie dostrzegalna jest harmonia między budową głowy i
korpusu. Głowa jest delikatna, nieco wydłużona, a czoło stromo opadające. Płaskie
czoło jest dużym błędem. Oczy – jak u wszystkich gołębi o rysunku mnisim grupy V,
są ciemno brązowe, wyraźnie widoczne na tle białej części głowy. Obramowane są
delikatnymi, wąskimi brwiami, które mogą być jasno-cieliste, ale także o różnej
tonacji bladej czerwieni. Natomiast dziób musi być zawsze koloru jasno-cielistego.
Osadzony jest w głowie niemalże pod kątem prostym. Linia między dolną a górną
częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. Woskówki nawet u gołębi starych
obowiązkowo muszą być delikatne i jasne.
Harmonijnie zbudowana głowa osadzona jest na średniej długości, smukłej szyi,
zaś dobrze wykrojone podgardle harmonizuje z podniesionym czołem. Wysmukła
szyja przechodzi w niezbyt szeroką, ale wyraźnie zaokrągloną pierś. Do wydłużonego, wysmukłego, lekko opadającego tułowia przylegają dobrze zwarte skrzydła,
zawsze gotowe do lotu. Plecy tworzą z umiarkowanie długim ogonem jedną linię.
Opuszczone skrzydła, jak i słaby, wątły korpus uważa się za duże błędy.
Cały korpus mnichów turgawskich osadzony jest na niezbyt długich i nieupierzonych nogach. Upierzenie turgawskich mnichów powinno być sprężyste, przylegające do tułowia, piersi, szyi i głowy. Na głowie wysoko osadzony jest dobrze zwarty
i wyraźnie szpiczasty czubek. Pióra z tyłu szyi aż po czubek tworzą „ostry” grzebień, charakterystyczny dla wielu ras szwajcarskich.

Kolory i rysunek
Mnich turgawski posiada białą głowę, od ośmiu do dziesięciu białych lotek
pierwszego rzędu oraz sterówki w ogonie, pióra w klinie i na pokrywie ogonowej.
Pozostałe pióra są kolorowe, a granice między piórami kolorowymi a białymi powinny być wyraźne i proste. Linia oddzielająca białą głowę od kolorowej szyi przebiega
w kształcie łuku około 1 cm poniżej dzioba, biegnie równolegle po obu stronach
głowy przez środek podgardla, pod oczami aż do końca czubka. Mniej niż osiem
lub więcej niż dziesięć białych lotek, więcej niż jedno białe pióro w skrzydełku (pióra
kciuka) są dużymi uchybieniami w rysunku.
8
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Jeśli południowoniemieckie mnichy gładkonogie występują jedynie w kolorze
niebieskim (z białymi pasami lub bez pasów oraz biało łuskowate), to mnichy turgawskie znane są w liczniejszej palecie kolorów. Hodowane są mnichy czarne,
brązowe, czerwone, żółte, niebieskie bez pasów, wszystkie także z białymi pasami
lub biało łuskowate, niebieskie z czarnymi pasami oraz niebieskie grochowe.
Wymaga się, aby wszystkie kolory były równomiernie nasycone i czyste, przede
wszystkim równo rozłożone na skrzydłach, bez ciemniejszych lub jaśniejszych
plam. Również pasy muszą być czyste, biec równolegle przez całą szerokość
skrzydeł. Białe pasy u niebieskich mają czarne obrzeżenie od strony ogona. Grochowe i biało łuskowate powinny mieć możliwie równy rysunek na tarczach skrzydeł.

Zuryski białogon (EE 430)
N: Züricher Weißschwanz, F: Zurichois à queue blanche, A: Zurich White Tail

01-zuricher-weisschwanz-blau-o-binden-97b-hinnen-jean-daniel-rumlang-nationale-bulle
Tylko dla celów poglądowych

Pochodzenie
Zuryski białogon wyhodowany został w XIX wieku w Szwajcarii, w kantonie Zurych. Chociaż pięknie się prezentuje i występuje w kilku odmianach barwnych, nie
jest zbyt popularny poza Szwajcarią.
W dobrze zaokrąglonej głowie, o stromo opadającym czole prawie centralnie
osadzone są ciemnobrązowe oczy. Kolor wąskich brwi zależny jest od barwy upierzenia.
Średniej długości, cienki dziób, tworzy z czołem prawie kąt prosty. Przedłużenie
linii między górną a dolną częścią dzioba biegnie przez dolną krawędź oka. W zależności od koloru upierzenia dziób jest barwy od cielistej do czarnej. Woskówki u
białogona z Zurychu są delikatne.
Średniej długości i relatywnie smukła szyja, z dobrze wykrojonym podgardlem,
łączy się harmonijnie z umiarkowanie szeroką i dobrze zaokrąglona piersią. Lekko
opadające plecy przykrywają zwarte i przylegające do tułowia skrzydła. Ogon
znajduje się na przedłużeniu linii pleców. Stosunkowo krótkie nogi pokryte są delikatnymi piórami. Widoczne muszą być palce.
9
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Kolory i rysunek
Rysunek białogonów zuryskich jest prosty. Całe upierzenie jest kolorowe, z wyjątkiem ogona wraz z piórami pokrywowymi. Klin powinien być kolorowy.
Występują w kolorze czarnym, czerwonym, żółtym, brązowym i niebieskim bez
pasów. W tych kolorach mogą być także gołębie z białymi pasami, lub biało łuskowate. Czarne i brązowe łuskowate mogą być bez lub z rysunkiem zięby. Niebieskie
występują także z czarnymi pasami, a niebiesko-płowe z pasami ciemnymi. Grochowe znane są w kolorze niebieskim, niebiesko-płowym i czerwono-płowym.
Wszystkie kolory powinny być nasycone i czyste. Niebieskie i niebiesko-płowe
muszą być z czystym i równomiernie rozłożonym kolorem na tarczach skrzydeł.
Pasy powinny być czyste, biec równolegle przez całą szerokość skrzydeł, a grochowe i biało łuskowate powinny być z możliwie równomiernym rysunkiem na tarczach.

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

Burgundzki
Skrót: Bu
Genotyp: AA bb CC DD GG y1y1
Waga: od 3,50 kg do 4,25 kg

Pochodzene
Od pewnego czasu w Polsce, wśród hodowców królików rasowych stał się popularny królik rasy burgundzkiej. Określa się tą rasę jako francuską, jednak należy
pamiętać, że w pewnym okresie historii Burgundia sięgała poza obecne granice
Francji, a mianowicie obejmowała także tereny obecnej Belgii i Holandii. Niewątpliwie są to tereny, gdzie zawsze była popularna hodowla królików.
Niektóre źródła podają, że obecne króliki burgundzie są wynikiem krzyżówek
kilku ras, w tym również czerwonych nowozelandzkich.

https://www.kleintiernews.de/topics/die-fahlroten-burgunder.php

Charakterystyka ogólna
Należy do grupy ras średnich. Minimalna waga burgundzkiego królika wynosi
3,50 kg, maksymalna zaś 4,25 kg. Maksymalną wagę powinien osiągnąć już w 8
miesiącu życia.
11
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Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi:
Miesiąc

1

2

3

4

5

6

7

8

Waga

0,6

1,4

2,2

3,2

3,7

3,9

4,1

4,25

Z powyższej tabeli wynika, że młode króliki burgundzkie w pierwszych miesiącach życia szybciej przybierają na wadzę, aniżeli w miesiącach od 6 do 8.

Opis budowy
Tułów burgundzkiego jest niezbyt krępy, lecz nieco wydłużony.
Kształt królika burgundzkiego odbiega od kształtu wielu ras, np. wiedeńskich.
Nie jest wymagany cylindryczny, lub blokowy kadłub, który przeważa u większości
ras niemieckich. Wymagany jest lekko rozciągnięty korpus o gładkiej linii grzbietu.
Szyja powinna być mocna.
Zarówno przedniej, jak i tylnej części tułowia jest równomiernie umięśniony.
Kończyny średniej długości są stosunkowo silne. U starszych samic dopuszcza się
małe, pojedyncze dobrze uformowane wole. Głowa samców jest silna z wyraźnie
rozwiniętymi policzkami i szerszą partią czoła i w okolicy nosa. U samic głowa jest
nieco delikatniejsza. Szyja u burgundzkich jest mało widoczna i powinna być mocna.
Burgundzkie mają uszy na końcach zaokrąglone, niezbyt mocne, ale za to dobrze owłosione, o długości od 11,5 do 13 cm.
Wadą w budowie są długie kończony, wąski i słabo umięśniony korpus, wąska
głowa i długie uszy (ponad 13 cm), a także ponad miarę długa szyja.

Struktura i barwa okrywy włosowej
Okrywa włosowa jest gęsta, szczególnie gęste jest podszycie. Długość okrywy
włosowej wynosi około 3 cm, w której powinny być wyraźnie widoczne włosy ościste.
Do wad w okrywie włosowej zalicza się rzadką, mało sprężystą i zbyt miękką,
delikatną okrywę włosową. Wadą są także nierównomiernie rozłożone włosy ościste.
Króliki burgundzkie występują tylko w jednej odmianie barwnej – żółto-czerwonej. Są jaśniejsze aniżeli saksońskie złote i czerwone nowozelandzkie. Różnica
musi być rozpoznawalna. Żółto-czerwona barwa podstawowa u królików burgundzkich powinna równomiernie rozkładać się po całym ciele, włącznie z głową, uszami i
kończynami. Powinna być ona czysto żółto-czerwona.
Obwódki oczu, obramowanie szczęki, wewnętrzne strony kończyn są jaśniejsze,
często kremowe. Okrywa włosowa na brzuchy jest wyraźnie kremowa. Spód ogona
może być biały, jednak lepiej jest gdy jest barwy kremowej.
Barwa włosów podszycia jest nieznacznie jaśniejsza od barwy okrywy włosowej
i powinna sięgać aż do skóry. Przy skórze może być jednak nieco jaśniejsza. Na
brzuchu barwa podszycia jest jaśniejsza a przy skórze biała.
Oczy króliki rasy burgundzkiej są brązowe, a pazurki ciemno rogowe.

12
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https://de.wikipedia.org/wiki/Burgunder_(Kaninchenrasse)

Wadami w barwie okrywy włosowej są wyraźne odstępstwa od wymagań
wzorca. Wadą jest więc barwa wyraźnie za jasna lub też za ciemna, zbyt dużo białych włosów w okrywie włosowej, czarno oblamowane uszy, czysto biała barwa
brzucha. Także wadą jest inna barwa oczu i pazurków niż przewiduje wzorzec.

https://www.kleintiernews.de/topics/die-fahlroten-burgunder.php
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Propozycje wzorców
Abu – Absu
N: Abu-Abse-Wammentaube, F: Abu Abse, A: Abu Abse-Dewlap

Pochodzenie
Liban, Syria.

Charakterystyka ogólna
Średniej wielkości gołąb z żyłą, o lekko opadającej figurze, o charakterystycznej
strukturze upierzenia na głowie, o żywotnym usposobieniu, ufny.

Cechy rasowości
Głowa:

Średniej wielkości, z charakterystyczną, nierównomierną strukturą
upierzenia na czole i po bokach. Pióra na głowie rosną w górę i tworzą jakby wysoki grzebień. Z lub bez czubka na czole, który skierowany jest do przodu. Z boku pióra na policzkach sięgają aż pod oczy.
U gołębi młodych strukturalne pióra na głowie nie są dostatecznie
rozwinięte.

Oczy:

Ciemne, prawie czarne. Tęczówka jest zielonkawa, a wokół źrenicy
występuje cienki, żółty pierścień.

Brwi:

Dobrze rozwinięte, jasne.

Dziób:

Średniej długości, czarny. Woskówki dobrze rozwinięte i biało przy14
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pudrowane.
Szyja:

Mocna, pełna przy piersi, dobrze wykrojone podgardle, dopuszczalne
jest po bokach w górnej części szyi nieco odstające upierzenie.

Pierś:

Lekko podniesiona, szeroka, dobrze zaokrąglona.

Plecy:

Szerokie w ramionach, lekko opadające.

Ogon:

Szeroki, średniej długości, o przynajmniej 14 sterówkach, dobrze
zwarty, noszony w jednej linii z plecami.

Nogi:

Średniej długości, skoki nieupierzone, pazurki czarne.

Upierzenie:

Gładkie, dobrze przylegające do korpusu.

Rodzaje kolorów
Czarny.

Kolor i rysunek
Czysty, nasycony, z zielonkawym połyskiem.

Duże wady
Słaby, wąski, za długi korpus, pozioma figura, za głęboka lub za niska postawa,
słabo rozwinięta lub brak żyły, jasny dziób, czerwona lub żółta tęczówka, odmienny
niż wymagany kolor brwi, mniej niż 14 sterówek, otwarty lub luki w ogonie, luźne
upierzenie, matowy kolor.

Dane do oceny
Ogólny wygląd ‒ budowa korpusu, figura ‒ żyła ‒ struktura upierzenia na głowie ‒
oczy i brwi ‒ kolor.

Obrączka numer 8
Tłum. MKU

http://www.melbournebirdvet.com/the-syrian-tarbesh.aspx
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Małgorzata Zduńczyk

Karzełek jawajski
D: Javanesische Zwerghühner, F: Javanaise

https://www.huehner-info.de/forum/showthread.php/46573-Javanesische-Zwergh%C3%BChner

Pochodzenie
Jest to jedna z najmłodszych ras europejskich. Zaprezentowane we Francji
przez Karola Kellera z Alzacji w 1998 roku, powstały w Zoo w San Diego (Kalifornia
[Stany Zjednoczone Ameryki]), ze skrzyżowania dzikich kurów z rasami kur domowych. Odziedziczyły barwę upierzenia i masę ciała po dzikich kurach, a po kurach
domowych grzebień groszkowy, piąty palec i niebiesko-zieloną skorupę jaj.

Charakterystyka ogólna
Kura lekka, o pokroju bojowca i dumnej postawie, delikatnej budowie; ma żółty naskórek, pięć palców i dosyć długi, poziomo noszony ogon.

Cechy rasowości koguta
Głowa: mała i dość okrągła.
Policzki: czerwonawe.
Grzebień: mały, groszkowy, intensywnie czerwony.
Oczy: duże, pomarańczowe.
Zausznice: dosyć rozwinięte, w kolorze biało-zielonkawym.
16
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Dzwonki: dosyć małe, czerwone.
Dziób: krótki i silny, w kolorze brązowym (ciemnorogowym), zakończenie dzioba
i jego dolna część od barwy rogowej do jasnożółtej.
Szyja: średniej długości, grzywa obfita i szeroka.
Tułów: wydłużony, o kształcie cylindrycznym, lekko przechylony do tyłu.
Grzbiet: średniej długości.
Ramiona: szerokie, trochę odsłonięte.
Siodło: obfite, pióra wąskie.
Pierś: duża, jak u bojowca; średnio wysoko noszona.
Brzuch: słabo rozwinięty.
Skrzydła: krótkie, dobrze złożone, uniesione.
Ogon: wystarczająco długi, noszony poziomo, ale nie ciągnący się, bogaty w sierpówki; duże sierpówki dobrze zakrzywione w połowie ich długości.
Podudzia: średniej długości, mocne i dobrze widoczne.
Skoki: ciemnozielone z żółtą podeszwą.
Palce: pięć; delikatnie łuskowate, tylne (1 i 5-ty) dobrze rozdzielone.
Upierzenie: obfite, pióra długie i elastyczne.

Cechy rasowości kury
Podobna do koguta, z wyjątkiem cech związanych z płcią. Ma matowoczerwony
grzebień, brak u niej dzwonków.

17
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Duże wady
Ptak masywny lub zbyt wysoki, krótki ogon, sierpówki niewystarczająco zakrzywione, cztery palce. Nieprawidłowa barwa zausznic, skoków i upierzenia. Pojedynczy
grzebień.

Ubarwienie
Złocistoszyja (N: rebhuhnhalsig, F: saumon doré foncé).
Barwa koguta
Głowa, grzywa i siodło złocistoczerwone, z ciemnobrązowym kreskowaniem, bardziej lub mniej wyraźnie ciemnoczerwona górna część grzbietu, dolna część czerwono-brązowa, dolna część tułowia matowo czarna, czasem brązowa z czarnym
przebiciem, ogon czarny z niebiesko-zielonym metalicznym połyskiem, ciemnoszare podpuszenie.
Barwa kury
Grzywa żółta z czarnym kreskowaniem. Gardło czerwono-brązowe. Pierś łososiowa. Pióra z jasną stosiną. Boki, brzuch i uda szarobrązowe do ciemnobrązowych.
Górna część ciała ciemnobrązowa z mocnym brązowo-czarnym przyprószeniem.
Ogon czarno-brązowy. Ciemnoszare podpuszenie.
Uznana przez EE jest również barwa pomarańczowoszyja (N: orangehalsig, F: saumon doré clair).
Masa ciała: kogut – 1200 g , kura – 850 g
Masa jaj wylęgowych: od 30 do 40 gramów
Barwa skorupy jaja: niebiesko-zielona
Rozmiary obrączek: kogut – 14 mm, kura – 12 mm

Skoki: ciemnozielone. Palce: pięć; tylne (1 i 5)
dobrze rozdzielone

Jaja z lewej jawajskiego karzełka

Na podstawie wzorca francuskiego:
https://javanaisse.skyrock.com/2806543727-STANDARD-DE-LA-JAVANAISE.html

18
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Z historii powstania karzełka jawajskiego
Karzełki jawajskie pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Kury różnych ras, które
były pokazane na Kalifornijskiej Międzynarodowej Wystawie w San Diego w 1915
roku (Panama-California Exhibition in San Diego, 1915), ze względu na ochronę
przed chorobami, nie wolno było zabrać do krajów macierzystych. Zwierzęta te
zostały wypuszczone na teren Parku Balboa (Balboa Park) i tam żyły wolno. Rok
później otwarto Zoo w San Diego, które przejęło ptaki. Tam krzyżowano je od 1940
roku z kurami bankiwa z Indii (Gallus gallus murghi) i Birmy (Gallus gallus spadiceus).
W 1982 r. pierwsze turkusowe jaja lęgowe z Zoo w San Diego przywieziono do
Europy, a pierwsze karzełki jawajskie wyhodowano w Niemczech. W końcu ptaki
trafiły również do Karola Kellera, który po raz pierwszy wystawił je w 1996 roku
w Strasburgu. W 1998 roku karzełek jawajski został uznany we Francji jako "Javanaise" (czyt. żawanez) i to właśnie Francja występuje w wykazach ras EE jako jego
kraj pochodzenia. W Niemczech został uznany w maju 2007 roku (przez BDRG –
Komisja Hodowlana i Uznająca Niemieckiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu).
I to Niemcy przedstawili rasę w grudniu 2006 r. w Lipsku na Europejskiej Wystawie
EE (Europejskiej Federacji Hodowców Drobiu, Gołębi, Ptaków Ozdobnych, Królików
i Kawii).
Zgodnie z ich pochodzeniem, karzełki jawajskie są rasą o wielu naturalnych Cechach; nie są pozbawione instynktu samozachowawczego i mają wyraźny instynkt
kwoczenia. Potrafią wyjątkowo dobrze podlatywać i pokonywać wysokie ogrodzenia
bez żadnych problemów, ale są przywiązane do miejsca. Ponieważ płynie w ich
żyłach również krew bojowców. Koguty często nie są łatwe w obsłudze, a zatem
raczej nieodpowiednie dla początkujących hodowców.
Karzełki jawajskie są hodowane w barwach z grupy kuropatwianych, ale czystość barwy ma drugorzędne znaczenie w porównaniu z pokrojem.
Na podstawie:
https://www.rgzv-noervenich.de/JavanesicheZwerghuehner
Zdjęcia:
http://www.jugendseite-westfalen.de/Rassegefluegel-lexikon/zwerghuehner/Javanesiche%20Zwerghuehner.html

Małgorzata Zduńczyk

Schijndel, czyli ogoniasta z Schijndel
D: Schijndelaar, Nl: Schijndelaars

Pochodzenie
Ogoniaste kury z Schijndel (czyt. scheindyl), a pochodzą z Holandii, dokładni
z Północnej Brabancji. Powstały pod koniec lat 70-tych XX wieku z różnych ras
(m.in. aurakana, sumatra, brabancka zagrodowa i włoszka). Uznana za rasę została w Holandii w 2001 roku. Jest to najmłodsza rasa holenderska i jedyna znosząca
jaja w turkusowej skorupie.
19
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Charakterystyka ogólna
Średniej wielkości, lekka kura w typie bojowca; z grzywką; dobrze upierzona
i raczej długoogoniasta; nieśność jej jest dobra, z znosi jaja w turkusowej skorupie.

Cechy rasowości koguta
Głowa: mała; lekko zaokrąglona, bez wypukłości czaszki (bez protuberancji);
grzywka raczej mała, niska, skierowana do tyłu, składający się z długich, giętkich
piór.
Policzki: czerwone; pokryte delikatnymi piórkami.
Grzebień: groszkowy trzyrzędowy, którego środkowy rząd jest znacznie wyższy niż
rzędy zewnętrzne.
Oczy: duże; czerwonobrązowe do pomarańczowoczerwonych.
Zausznice: małe; delikatne; czerwone.
Dzwonki: bardzo małe; delikatne; czerwone.
Dziób: krótki; silny; lekko zagięty; żółty.
Szyja: średniej długości; pióra grzywy opadające na ramiona.
Tułów: dość długi; noszony lekko odchylony od poziomu (pierś uniesiona).
Grzbiet: średniej długości; lekko nachylony do tyłu; szeroki między ramionami.
Ramiona: szerokie; dobrze zaokrąglone.
Siodło: dość długie i bogate.
Pierś: szeroka; pełna; wystająca.
Brzuch: zaokrąglony; nieco podkasany.
Skrzydła: mocne; noszone dobrze złożone.
Ogon: bogato upierzony; noszony w przybliżeniu poziomo, lekko rozłożony.
Podudzia: średniej długości, dość mocne; gładko upierzone.
20
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Skoki: średniej długości; nieupierzone; delikatne; żółte.
Palce: cztery; długie, dobrze rozstawione; podeszwy żółte.
Upierzenie: pióra długie i dość szerokie; gładkie; mocno przylegające.

Cechy rasowości kury
Zgodne z cechami koguta, z wyjątkiem różnic wynikających z płci.i. Grzebień
kury jest mniejszy, a grzywka prawie tak długa, jak szeroka. Górne pióra ogona
(górne sterówki) są lekko zagięte na końcach.

Duże wady
Bardzo duże dzwonki; brak grzywki; wypukłość czaszki (protuberancja); dużo
bieli w zausznicach.
Ubarwienie
Uznana w Holandii została tylko barwa biała (w 2001 r.), a także przez EE. Na piórach kogucich (pióra grzywy i siodła koguta) dozwolony żółtawy odcień. Kolor skoków: żółty. Do wad w barwie zalicza się pióra innej barwy niż biała. Jednak w wzorcu niemieckim uznano barwy: jastrzębiata, czarna, niebieska, pryskana (splash),
czekoladowa (dun), khaki, jastrzębiata czekoladowa.
Masa ciała: kogut - 2,0 - 2,5 kg; kura 1,5 - 2,0 kg
Minimalna masa jaj wylęgowych: 45 gramów
Nieśność: 190 jaj
Barwa skorupy jaja: turkusowa (zielonkawo-niebieska do niebieskawo-zielonej)
Rozmiary obrączek: kogut – 18 mm, kura – 16 mm
Instynkt kwoczenia: zachowany
Na podstawie wzorca niemieckiego:
https://schijndelaar.de.tl/Standard-Schijndelaar.htm
21
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https://www.levendehave.nl/dierenwikis/algemeen/schijndelaar
https://schijndelaar.webnode.nl/

Z historii powstania rasy
Pomysł stworzenia nowej rasy powstał w późnych latach 70-tych XX wieku
w Stowarzyszeniu Hodowców Małych Zwierząt w Schijndel (Eerste Schijndelse
Kleindieren Vereniging – ESKV). Były lekarz weterynarii Ruud Kaasenbrood próbował pokazać innym hodowcom nie tylko, w jaki sposób genetyka bywa przydatna
w doskonaleniu ras, ale przede wszystkim, że możliwe jest wyhodowanie zupełnie
nowej rasy. Wybrano szereg cech rasowości: ptaki miałyby raczej niewielki czubek,
niewielkie przydatki – ozdoby głowy, długi ogon noszony poziomo, a znoszone jaja
w zielonej skorupie.
Kaasenbrood rozpoczął hodowlę kilka lat później. Dla otrzymania zielonych jaj
kupił trzy araukany: niebieskiego koguta i dwie pszeniczne kury. Wszystkie ptaki
były bezogoniaste i z wąsem. Kury nigdy nie dały zapłodnionych jaj, nawet gdy były
łączone z kogutem z ogonem. Natomiast bezogoniasty kogut wykonał znakomicie
swoją pracę, skojarzony z kurami sumatry.
Dla uzyskania grzywki wykorzystano parę kur brabanckich zagrodowych. Aby
zwiększyć wielkość ptaków, użyto australorpów. Ptaki, które wykluły się z zapłodnionych zielonych jaj, Kaasenbrood przez kilka lat krzyżował między sobą w kierunku zamierzonego efektu końcowego. Połączył pokrój sumatry z nieśnością brabanckiej oraz twardością i barwą skorupy zielonych jaj araukany.

Cechy charakterystyczne sumatry są bardzo dominujące w tej rasie. To uderzyło
Kaasenbrooda od samego początku prac. Częściowo z powodu skrzyżowania
z sumatrą, wkrótce otrzymał kilka ptaków, które zdawały się być już na ostatnim
docelowym etapie. Jednak hodowca od samego początku poddawał ptaki ścisłej
selekcji. W ciągu pierwszych kilku lat, z setki odchowanych piskląt, tylko cztery lub
pięć pasowało do kontynuacji prac hodowlanych. Po kilku latach hodowli Kaasenbrood uznał wynik za wystarczający do pokazania pierwszych okazów z ich zielonymi jajami na pokazie klubowym. Od tego czasu entuzjazm rósł również wśród
członków Stowarzyszenia, a hodowla była kontynuowana przez kilku hodowców.
Kaasenbrood wspomina Harrie van de Oetelaar, która hodowała schijndela od
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samego początku do 2000 roku. To Van den Oetelaar na początku lat 90-tych użyła
kilku leghornów, aby zwiększyć nieśność. Stało się to również przyczyną pojawienia
się ptaków w barwie białej dominującej.
Zielona skorupa jaja jest cechą, którą można zaobserwować jedynie u kur, które
już się niosą. Dlatego, żeby móc określić zdolność kogutów do przekazywania cechy zielonej skorupy, trzeba było wykonać próbne krzyżowania. Schijndely zostały
skrzyżowane z kurami, które składały białe jaja. Sumatry zostały pożyczone od Leo
Smitsa. Z białych jaj tych kur, zapłodnionych przez koguta schijndel, wykluły się
pisklęta. Rok później zbadano, czy wszystkie kury będące potomkami koguta, czy
ich część lub, czy w ogóle niosą jasnozielone jaja. W ten sposób można było ustalić, czy kogut był homozygotą pod względem cechy zielonej skorupy jaj, heterozygotą lub, czy w ogóle nie odziedziczył tego czynnika.
Ponieważ poprawne pokrojowo, niosące zielone jaja okazy z tych krzyżowań
były używane do rozmnażania, wpływ sumatry był czasami zbyt duży, co skutkowało coraz mniejszą lub zupełnym brakiem grzywki. Pod koniec lat 80-tych wypożyczono jastrzębiatą białoczubą kurę Leo Smitsa, aby wyhodować ptaki z nieco większym czubkiem. Potomstwo tej kury i koguta schijndel powróciło do stada, aby dawać ptaki z większymi czubkami. Dzięki nim grzywki mają pożądany rozmiar. Efektem ubocznym było pojawienie się po latach selekcji także schijndela w barwie jastrzębiatej. Obecnie występują również barwy: lawendowa i biała recesywna. Barwy
te pochodzą od lawendowej kurki karzełka z Anglii, którą Kaasenbrood zdołał zdobyć dzięki Janowi Schuurmansowi pod koniec lat 80-tych. Mała kurka składała
piękne zielone jaja i wyglądała jak brodacz watermalski. Ten karzełek znalazł się
również w zaczątkach skromnego stadka schijndeli miniaturowych.

Jaja różnych ras kur
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Materiały
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Kącik filatelistyczny

Poczta Kuby w 1966 roku wprowadziła do obiegu znaczki pocztowe, przedstawiające gołębie pocztowe.

Poczta Białorusi w 2009 roku wprowadziła do obiegu kopertę pierwszego dnia,
przedstawiającą drób domowy.
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Fabryka Zapałek „Krasnaja Zwiezda” w ZSRR wprowadziła do obiegu w 1963 roku
etykiety zapałczane przedstawiające gołębie rasowe i pocztowe.
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów
pana Janusza Marchelskiego.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis

28

Nr 19/20 (lipiec ‒ grudzień 2018)

Czasopisma, biuletyny, książki…

Manfred Uglorz

Atlas gołębi
Polskie rasy
Redakcja: Zespół Wydawnictwa SBM
Projekt okładki: Paweł Penczakiewicz

Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

***
Pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem w ciągu wieków zawiązywały się różnego
typu związki i przyjaźnie. Nie zawsze u podłoża tych związków znajdowały się wymierne korzyści dla człowieka. Czasem chodziło o zwykłą obecność zwierzęcia
w życiu człowieka. To prawda, że człowiek czerpał z tej obecności przyjemność
i satysfakcję, ale obcując ze zwierzęciem na co dzień, nie widział w nim dostarczyciela pokarmu czy futra, z którego można było uszyć odzienie. Chodziło o samo
przebywanie ze zwierzętami.
Wraz odkryciami geograficznymi zrodziła się chęć posiadania zwierząt z dalekiego kraju. Powstała więc moda na hobbystyczne hodowle, która nadal istnieje,
choć raz słabnie, innym zaś razem się z powodzeniem rozwija.
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Wydawnictwo SBM wychodząc naprzeciw ciągle rozwijającym się zainteresowaniem chowem i hodowlą konkretnych zwierząt domowych, towarzyszących (nie
chodzi o tzw. zwierzęta gospodarskie), daje do rąk Czytelnikom kolejny atlas, który
może być zachętą do chowu lub hodowli konkretnych, małych zwierząt, czy też da
Czytelnikom możliwość zapoznania się ze światem zwierząt, które mogą znaleźć
się w ich bliskości i stać się źródłem zadowolenia z posiadania żywego, egzotycznego przyjaciela. Szczególnie dzieci pragną mieć zwierzę, którym mogą się
pochwalić i opiekować się nim. Opieka dziecka nad zwierzęciem jest możliwością,
która pozwala rozwijać pożądane cechy charakteru: opiekuńczość, otwartość na
zewnętrzny świat, chęć poznawania otoczenia itp.

Jest bardzo dużo małych zwierząt, które możemy trzymać i hodować w domu,
lub w obejściu domostwa. Konieczne więc było dokonanie wyboru zwierząt i podjęcia się ich opisania. Może on większość Czytelników zadowolić, a jeśli nie zadowoli,
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to przecież „Atlas małych zwierząt domowych” może być zachętą do poszukiwania
opisów zwierząt w bogatej literaturze w formie drukowanej lub elektronicznej.
Opisane zostały zwierzęta należące do trzech gromad królestwa zwierząt,
a mianowicie ssaków, ptaków i gadów. Może budzić zdziwienie brak w „Atlasie małych zwierząt domowych” najlepszego wśród czworonogów przyjaciela, jakim jest
pies, towarzyszący ludziom od wielu tysiącleci, ale rasowym psom poświecony jest
specjalny atlas. To samo dotyczy rasowych kotów.

***
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.

***
31

Nr 19/20 (lipiec ‒ grudzień 2018)

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

Atlas ptaków ozdobnych składa się z dwóch części: wiadomości ogólnych i porad
praktycznych oraz opisu 80 gatunków. W pierwszej części zamieszczono podstawowe
informacje dotyczące hodowli, ale trzeba zaznaczyć, że nie wyczerpują one tematyki,
z którą powinien zapoznać się przyszły hodowca. Jest to raczej wezwanie i zachęta do
dalszego poszukiwania wiedzy, która w przyszłości pozwoli hodowcy uniknąć zaskakujących sytuacji. Zagadnienia tego rozdziału dotyczą wyboru ptaków do hodowli, klatek,
witryn i wolier przeznaczonych do hodowli, żywienia, pielęgnacji oraz chorób.
W drugiej części znajdują się opisy 81 gatunków. Trzeba zauważyć, że mają one
raczej charakter encyklopedyczny, choć w każdym opisie znajduje się wystarczająca
porcja wiadomości o wymaganiach bytowych i rozmnażaniu, ubarwieniu oraz warunkach hodowli. Osiemdziesiąt jeden przedstawicieli ptasiego świata zostało podporządkowane pięciu rzędom: wróblowe (Passeriformes), papugowe (Psittaciformes), gołębiowe (Columbiformes), blaszkodziobe (Anseriformes) i grzebiące (Galliformes). Obok
polskiej nazwy zawsze została zamieszczona nazwa łacińska, która gwarantuje lepszą
identyfikację – np. zdarza się, że funkcjonują różne polskie nazwy. Polskie i łacińskie
nazwy taksonów podano według polskiego nazewnictwa ptaków świata (www.mtokr.pl/dmdocuments/polskienazewnictwoptakowswiata.pdf,
www.eko.uj.edu.pl/listaptakow oraz www.avibase.bsc-eoc.org/checklist.jsp?region=
PL&list=clements).

***
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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.

***

Chorrera
Hod. xxxxxx
Fot. Zdzisław Jakubanis
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