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GOŁĘBIE
Manfred Uglorz

Garłacz heski
N: Hessischer Kröpfer, F: Boulant de Hesse , A: Hessian Pouter

Pochodzenie

Garłacz

heski – jak wskazuje nazwa – wyhodowany został na terenie górnej Hesji,
w Niemczech. Początkowo był hodowany głównie w Wetterau i okolicach. Szybko jednak zaczęto hodować go w całej Hesji, a następie w całych Niemczech.
W Hesji znany był od wielu wieków, jako gołąb gospodarski, dostarczający delikatnego mięsa dzieciom i rekonwalescentom.
Obecnie hodowany jest prawie na całym świecie. W Polsce zaczęto go pokazywać
na wystawach.

Charakterystyka ogólna
Patrząc z boku, garłacz heski przypomina cegłę, postawioną na jednym kącie na podłożu. Posiada prostą, podniesioną postawę i zwarty korpus. Wole nie powinno więc zbytnio wystawać poza linię brzucha i piersi, a wcięcie w tali nie powinno w ogóle być zaznaczone. Tylna część korpusu stanowi 1/3 całości ciała.
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Garłacz heski jest gołębiem ruchliwym, żywotnym i pełnym temperamentu.

Opis budowy
Głowa u heskich garłaczy jest zaokrąglona, gładka, a czoło nieco wypełnione. U wszystkich odmian, z wyjątkiem białych i mnichów, oczy są ciemnopomarańczowe. Białe
i mnichy mają oczy ciemne. Otoczone są wąskimi brwiami, które zależnie od barwy
upierzenia są jasne, szare, lub czarne. Średniej długości dziób, powinien być mocny.
U jednobarwnych, z oszronioną głową, u tygrysich i szeków z czarną podstawową barwą jest czarny; z niebieską podstawową barwą ciemny, u płowych i grochowych koloru
rogowego, u pozostałych odmian barwnych jest jasny. Woskówki powinny być delikatne i słabo rozwinięte.
Długa szyja, z przodu i z tyłu jednakowo szeroka, spoczywa na dość szerokiej i zaokrąglonej piersi. Z każdej strony dobrze zaokrąglone wole, musi harmonizować
z całym korpusem. Pierś przy nadętym wolu wydaje się być krótka, dość szeroka i dobrze zaokrąglona, jednak mostek stosunkowo długi. Plecy u garłaczy heskich są długie
i szerokie, opadające do tyłu.

https://www.vdt-online.de/wp-content/uploads/2017/01/hessenbild-01.jpg
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Średniej długości, dobrze zwarte skrzydła, powinny być mocne, mniej więcej sięgające od 2 do 3 cm od końca ogona. Ale ogon nie powinien być za długi, jednak sięgający prawie do podłoża. Nogi heskiego garłacza są mocne, średniej długości, nieupierzone, podudzia widoczne, lecz częściowo przykryte piórami brzucha. Kolor pazurków
powinien być zgodny z kolorem dzioba. Wymagane jest, aby całe upierzenie było dobrze rozwinięte i zdecydowanie przylegające.
Duże wady w budowie: za mały korpus, za krótka szyja, za małe lub za duże wole, za
długie lotki i ogon, opuszczone skrzydła, za głęboka postawa, upierzone nogi.

Rodzaje kolorów i rysunek
Heskie garłacze mogą być jednobarwne, pstrogłowe, pstre tygrysie, szymle i mnichy.
Znane są także szeki. Wszystkie kolory powinny być intensywne i czyste.
Jednobarwne występują w kolorze czarnym, białym, czerwonym, żółtym, niebieskim z czarnymi pasami, niebieskim bez pasów, niebiesko-płowym z ciemnymi pasami,
niebiesko-płowym bez pasów, czerwono-płowym, żółto-płowym, niebieskim grochowym, niebiesko-płowym grochowym, czerwono-płowym grochowym, żółto-płowym
grochowym, pstrogłowe zaś w kolorze czarnym, także z różą na skrzydłach oraz niebieskim, czerwonym i żółtym. Tygrysie, pstre i szeki są w kolorze czarnym, niebieskim,
czerwonym i żółtym. Szymle wyłącznie w kolorze niebieskim. Mnichy występują
w kolorze czarnym, niebieskim, czerwonym, żółtym, czerwono-płowym, żółto-płowym,
czerwono-płowym grochowym, żółto-płowym grochowym.
U jednobarwnych kolor czarny, czerwony i żółty musi być lśniący. Niebieskie mają
jasną i czystą barwę. Płowe nie powinny mieć „chmurek” na tarczach. Pasy powinny
być wąskie i przechodzące przez całą szerokość skrzydeł. Grochowe muszą mieć wyraźny rysunek na całych tarczach. U niebiesko-płowych grochowych pożądany jest
rysunek skowronka koburskiego.
Pstrogłowe mają na podstawowym kolorze małe, białe piórka. Pstrogłowe z różą
mają dodatkowo na skrzydłach kilka białych piórek w okolicach łokcia.
Tygrysie mają na kolorowym podstawowym kolorze białe pióra, możliwie równomiernie rozłożone na całym upierzeniu, z wyjątkiem lotek I rzędu i sterówek w ogonie.
Lotki i sterówki powinny być bezwzględnie kolorowe.
Szeki mają na podstawowym kolorze większe skupiska białych piór, możliwie na
całym ciele. Lotki i sterówki mogą być kolorowe i białe.
Niebieski szymel na całym upierzeniu ma delikatny biało-srebrzysty nalot (na brzuchu i podudziach nie może być biały), pasy na skrzydłach i wstęga na ogonie czarne,
a lotki tak ciemne jak to tylko możliwe. Na szyi kolor podstawowy u niebieskich szymlijest jaśniejszy, jak również jaśniejsze są końce piór. Środek pióra powinien być ciemniejszy. Jaśniejsze zaś końce powinny mieć wyraźnie nalot koloru pleśni, aby przy wydętym wolu widoczne były środkowe części piór i widoczny był charakterystyczny ry-
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sunek, występujący u ras garłaczy (rieselung). Ciemniejszy powinien być kolor głowy,
jak i kolor korpusu, także pasy oraz lotki I rzędu.
U mnichów głowa oraz od 6 do 9 lotek I rzędu są białe, pozostałe upierzenie jest
kolorowe.
Duże wady w rysunku i kolorze: słabe kolory i wadliwy rysunek, czerwone brwi, niewłaściwy kolor dzioba, jasne pazurki u czarnych, niebieskich i niebieskich grochowych;
u niebieskich szymli pokazujący się trzeci pas, lub brak pasów. Za słaby, za mocny, lub
nierówny rysunek na szyi, nieczysty kolor piór pokrywowych, biały brzuch, białe podudzia.

Uwagi dotyczące hodowli
Hodowla garłacza heskiego jest łatwa. Trudności mogą wystąpić jedynie w utrzymaniu
czystego koloru i rysunku oraz właściwej budowy. Garłacze heskie muszą mieć łatwy
dostęp do wody i karmika, aby nie ścierały sobie piór na gardle.
Boksy dla heskich garłaczy powinny być odpowiednio wysokie.
Garłacze heskie są plenne i dobrze wychowują swoje młode.
Nadają się do hodowli wolnej i wolierowej.
Przy ocenie należy wziąć pod uwagę wygląd ogólny, figurę i postawę, głębokość
i szerokość korpusu, wole, rysunek i barwę upierzenia.

Obrączka numer 9

***
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Manfred Uglorz

Dziedziczenie rysunku i barwy u duńskich lotnych w obrębie gołębi białych i czarnych
Hodowcy nie wystarczy dobra znajomość budowy gołębi w obrębie poszczególnych
ras, chociaż od tej znajomości w dużej mierze zależy postęp w hodowli. Ale dlatego, że
u gołębi spotykamy się z dużą różnorodnością rysunków oraz kolorów, potrzebna jest
jeszcze znajomość dziedziczenia rysunków i barw upierzenia. Jest rzeczą powszechnie
znaną, że zasady dziedziczenia, nie u wszystkich ras jest jednakowa. Dlatego konieczna
jest znajomość dziedziczenia rysunków i barw upierzenia gołębi rasy ulubionej przez
hodowcę.
W pierwszych latach XXI wieku do Polski sprowadzone zostały duńskie lotne i należy sądzić, że ciągle nadal są hodowane ze względu na piękną, szlachetną budowę
i wielkie bogactwo odmian barwnych. Podajemy dlatego schemat dziedziczenia barwy
i rysunku w obrębie najczęściej hodowanych gołębi czarnych i białych.
Gołębie czarne na pierwszym rysunku są homozygotami. Zawsze więc czarne homozygoty będą wydawały potomstwo homozygotyczne i będzie ono czarne.
Rys. 1

Hodowla gołębi homozygotycznych jest stosunkowo trudna, ponieważ szybko
w gołębniku dochodzi do sytuacji niesprzyjającej postępowi w hodowli. Bez stałego
zasilania stada gołębi o upierzeniu np. czarnym, gołębiami czarnymi z innej linii hodowlanej, dojdzie do chowu wsobnego, prowadzącego w konsekwencji do skarlenia
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i obniżenia żywotności stada. Rozwiązaniem może być, albo hodowli w dwóch lub więcej liniach, pomiędzy którymi po pewnym czasie powinno dość ‒ jak mówią hodowcy
do wymiany krwi. Dobrym rozwiązaniem jest prowadzenie równoległej hodowli gołębi
białych, które bez trudności i ryzyka można będzie kojarzyć z gołębiami czarnymi. Ale
wtedy potrzebna jest znajomość reguł dziedziczenia barwy upierzenia w obrębie gołębi czarnych i białych.
Gołębie białe na drugim rysunku także są homozygotami. I one będą wydawały
potomstwo homozygotyczne, a będzie ono białe.
Rys. 2

Trzeci rysunek przedstawia dwa gołębie homozygotyczne: biały samiec i czarna
samica. Młode po tych gołębiach będą heterozygotami. Wszystkie młode będą popielato cętkowane.
Rys 3.
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Biały samiec homozygotyczny z popielato cętkowaną samicą heterozygotyczną dają
50% białych samców homozygotycznych oraz 50% samic popielato cętkowanych heterozygotycznych (Rys. 4)
Rys. 4

Popielato cętkowany samic heterozygotyczny i popielato cętkowana samica heterozygotyczna, dają 25% białych samców homozygotycznych i 25% samców popielato
cętkowanych heterozygotycznych oraz 25% czarnych samic homozygotycznych i 25%
samic popielato cętkowanych heterozygotycznych (Rys.5). Sparowane więc z sobą dwa
gołębie popielate cętkowane dają wszystkie wyjściowe odmiany barwne, a mianowicie
białe samce , czarne samice oraz popielato cętkowane samce i samice.
Rys. 5
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Rys. 6

Rys. 7

Fot: Zdzisław Jakubanis
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DRÓB
Manfred Uglorz

Australorp
N: Australorps, F: Australorp, A: Australorp
Pochodzenie: Australia
Obrączki: 1.0 – Ø 22 mm, 0.1 – Ø 20 mm

Pochodzenie

W ostatniej dekadzie XIX wieku sprowadzono z hodowli Williama Cooka i Josepha Partingtona w Anglii do Australii czarne orpinktony. Na początku XX wieku w Anglii pracowano
nad zwiększeniem wagi orpinktonów. Australiczyjcy zaś starali się ze sprowadzonych kur,
przy pomocy minorek, leghornów i langshanów wyhodować rasę ogólnoużytkową. W wyniku kilku krzyżówek powstała nowa rasa, której walory doceniono dość szybko nie tylko
w Australii, ale również w Stanach Zjednoczonych Ameryki, dokąd została sprowadzona
w 1929 roku. Z USA w 1952 roku sprowadzona została do Niemiec. Do Polski przywiezione
zostały w latach 60-tych i 70-tych z ówczesnej Czechosłowacji.
Charakterystyka ogólna
Australorpy – to żywotne, mocne kury o średniej ciężkości, chociaż zalicza się je do ras
ciężkich, także o średniej długości, o szerokim korpusie i dobrze przylegającym do niego upierzeniu. Są spokojne, łagodne, ufne i towarzyskie, nie wykazują chęci do bójek,
chętnie żerują i dlatego najlepiej przeznaczyć dla nich dość duży trawiasty teren.
Młode kurki mają zazwyczaj kilka białych piórek na czarnym lub niebieskim tle,
które jednak z biegiem czasu zanikają.
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Charakterystyka użytkowości
Dorosłe koguty ważą od 3,0 do 3,5 kg (czasem do 4,0 kg), kury zaś od 2,0 do 2,5 kg
(czasem do 3,0 kg). Nieśność jest dość wysoka. Przeciętnie kurki znoszą o wadze 55 g
około 200 jaj rocznie. Czasem występują w stadzie prawdziwe rekordzistki, które znoszą koło 300 jaj. Skorupki jaj są jasno brązowe. Kury nie wykazują zbytnio chęci do
kwoczenia. Młode kurczęta rosną bardzo szybko i wcześnie dojrzewają. Często młode
kurki zaczynają znosić jaja już w 5. miesiącu życia.

Opis budowy koguta

https://en.wikipedia.org/wiki/Australorp#/media/File:Australorps_henne.jpg

Tułów koguta australorpa jest szeroki, średnio długi i noszony poziomo. Tym samym
również grzbiet jest średniej długości, na całej długości jednakowo szeroki, począwszy
od szyi aż do środka grzbietu łagodnie opadający, ale począwszy od środka aż do ogona lekko wznoszący się. Ramiona powinny być szerokie i dobrze zaokrąglone. Na szerokich ramionach spoczywa szyja z bardzo bogatą grzywą. Dobrze przylegające do
tułowia skrzydła, są poziomo usytuowane. Lotki I i II rzędu powinny być szerokie. Szerokie siodło, z bogatym upierzeniem jest dobrze z boków zaokrąglone. Ogon nie jest
imponujący, ale średniej szerokości i długości, skierowany do góry pod kątem 45%,
z licznymi i dobrze wygiętymi sierpówki, które szczelnie zakrywają sterówki. Duże sierpówki powinny być szerokie. Pierś pomiędzy ramionami jest szeroka, pełna i skierowana do przodu. Także brzuch powinien być dobrze umięśniony i dobrze rozwinięty.
Upierzenie brzucha powinno być bogate w pióra puchowe.
Podudzia są dobrze widoczne, mocne, o średniej długości, skoki również średniej
długości, nieupierzone, o kolorze zależnym od barwy upierzenia. Palce powinny być
proste i dobrze rozwarte.
Na średniej długości szyi, spoczywa średniej wielkości głowa, z pojedynczym, średniej
wysokości, mocno osadzonym grzebieniem, z od 4 do 6 ząbkami. Blaszka biegnie tuż nad
karkiem, ale go nie dotyka. Dzwonki są średniej wielkości i dobrze zaokrąglone.
Kogut posiada czerwone policzki, o delikatnej strukturze, wolne od piór. Także
czerwone zausznice, średniej wielkości, lekko podłużne, o delikatnej strukturze.
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Kwartalnik nr 25 (styczeń – marzec 2020)
Australorpy mają oczy ciemnobrunatne, ale u odmiany białej są czerwonobrunatne; dziób krótki, mocny, wygięty, którego kolor zależny jest od barwy upierzenia.
Upierzenie powinno być możliwie szerokie pióra, mocno przylegające.

Opis budowy kury
U kury pożądany jest szczególnie szeroki i długi korpus. Linia grzbietu odpowiada linii
grzbietu koguta. Pierś i brzuch muszą być dobrze rozwinięte. W szerokim siodle osadzony jest szeroki ogon, lecz nie w formie wachlarza, podniesiony do góry pod kątem
45%, z szerokimi sterówkami. Również dobrze widoczne powinny być podudzia.

Odmiany barwne
Obecnie znane są trzy odmiany: czarna, niebiesko-prążkowana oraz biała. U odmiany czarnej pióra powinny być zielonkawo lśniące. Skoki u odmiany czarnej i niebieskiej powinny
być ciemne (niebiesko-szare). Brak jest jednomyślności w kwestii barwy skoków u odmiany
białej. Niderlandczycy uważają, że biała odmiana australorpów powinna mieć nogi białe
w różowym odcieniu, Niemcy zaś uważają, że powinny mieć barwę niebiesko-szarą.

https://www.backyardchickens.com/reviews/australorp.10831/

Duże wady
Wąski korpus, płaska pierś, zbyt słabo rozwinięty brzuch, za głęboka, za wysoka oraz zbyt
wąska postawa, za krótkie plecy, wąski i spiczasty ogon, wygląd przypominający poduszkę,
gruba głowa, jasny kolor oczu, biel na zausznicach, żółte podeszwy, ciemny kolor policzków.

Australorp miniaturowy
Miniatura wyhodowana została w Niemczech
w 1953 roku przez krzyżowanie dużych australorpów z miniaturowymi orpinktonami, miniaturowymi barneweldami o ciemnych nogach oraz
miniaturowymi niemieckimi lang shanami. Kogut waży około 1,1 kg, kura – 0,9 kg. Miniaturowe australorpy znoszą jaja o wadze 35 g w liczbie około 160 rocznie. Obrączki: kogut – Ø15, kura – Ø13.
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KRÓLIKI
Manfred Uglorz

Podbielany
N: Weissgranen, F: Lapin a Blanc poil de garde, A: Rabbit of White guards hairs
Grupa: rasy średnie
Waga: od 3,5 do 4,5 kg
Genotyp: achiBCdgo/achiBCdgo – czarny
achiBcDgo/achiBcDgo – niebieski
achiBCDgo/achiBCDgo – hawana

Fotografia pochodzi z wzorca niemieckiego z roku 2004

Pochodzenie
1 maja 1962 roku w niemieckim zbiorze wzorców królików rasowych, znalazł się standard czarnego królika z białym brzuszkiem, białymi nielicznymi, pojedynczymi włosami
na czarnym tle po bokach korpusu oraz z białymi znakami na głowie. Nazwany został Weißgranen. Już wcześniej, nawet przed 1930 rokiem pokazywano na wystawach futerka
królików o takim umaszczeniu.
Obecnie hodowane króliki podbielane, wyhodowane zostały w Turyngii (Niemcy)
z małych królików rasy szynszyl. W powstaniu tej rasy zasłużyła się głównie pani Geister z Klosterlausnitz w Turyngii, która pokazała dobrze ocenione zwierzęta na wystawie w Gera w styczniu 1951 roku. Dość szybko stały się one popularne. Na wystawie
w NRD w dniu 8 stycznia 1971 roku pokazano 50 królików podbielanych o bardzo dobrej jakości.
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Bezpośrednio po II wonie światowej na Górnym Śląsku zaczęły się wśród szynszyli
pokazywać osobniki, o futerkach podobnych do umaszczenia dzisiejszych podbielanych. Nigdy jednak nie próbowano zgłosić populacji tych królików jako nową rasę. Były
one nieco większe, aniżeli obecne podbielane, a mianowicie wielkości szynszyla.

Charakterystyka ogólna
Podbielany należy do ras średniej wielkości. Wielkością jednak nie dorównują np. niebieskim wiedeńskim, czy szynszylom, lub białym nowozelandzkim. Średnia waga podbielanego wynosi około 3,5 kg, najniższa 2,5, najwyższa 4,25 kg. Podbielane są królikami pęknie zbudowanymi, bardzo żywotnymi i ruchliwymi, szybko przybierającymi na
wadze.
Średnie miesięczne przyrosty wagi pokazuje poniżej zamieszczona tabela.
Miesiąc:
1
2
3
4
5
6
7
8
Waga:
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
2,9
3,2
3,5
Podbielane występują w trzech odmianach barwnych: czarnej, niebieskiej i brązowej
(hawana).

Opis budowy
Korpus królika podbielanego jest zwarty,
walcowaty, z szeroką klatką piersiową i wypełnioną tylną częścią korpusu. Linia pleców powinna być ładnie zakrzywiona, tył
zaś wyraźnie zaokrąglony.
Króliki podbielane mają mocne, średniej
długości i proste nogi. Głowa u podbielanych jest krótka i szeroka w okolicy czoła
i nosa, z dobrze rozwiniętymi policzkami.
Uszy muszą być proporcjonalne do ciała, mięsiste, stojące i dobrze owłosione. Długość
uszu powinna wynosić od 11 do 13 cm.
Samica ma nieco delikatniejszą budowę
i nie powinno u niej występować wole.
Tylko starsze samice mogą mieć małe, dobrze
Fot. Zdzisław Jakubanis
uformowane wole.
Oczy u królików czarnych są ciemnobrązowe, u niebieskich zaś niebiesko-szare. Kolor pazurów powinien być ciemny u czarnych
i niebieskich. U odmiany brązowej powinny być brązowe.
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Wady w budowie
Wyraźnie delikatny i wąski tułów, długa szyja. Wyraźnie wąska lub wydłużona głowa.
Uszy dłuższe niż 13,5 cm i krótsze niż 9 cm. Wole u samców, u samic duże i niekształtne
wole, niewłaściwy kolor oczu i pazurków.

Struktura i barwa okrywy włosowej
Podbielane mają futerko bardzo gęste, błyszczące u odmiany czarnej i niebieskiej, włosy dość długie, z wyraźne równomiernie rozłożonymi włosami ościstymi. Długość okrywy włosowej wynosi około 3 cm. Sierść na brzuchu powinna być jasno szaroniebieska,
prawie biała.
Szczególnie gęste powinno być podszycie.
Z boku korpusu prawie białe włosy powinny sięgać jak najwyżej. Białe powinny być
obwódki wokół oczu, wewnętrzna część uszu, okolice nosa, dolna przednia część głowy i nieznacznie tylna część głowy oraz okolice pazurków. Pożądana jest również jasna
przednia część korpusu oraz dolna część ogona.

Wady w okrywie włosowej
Niezbyt wyraźne znaki na głowie, lub zbyt rozległe; za krótka sierść, rzadkie futerko,
zbyt jasne podszycie. Ciemna, rdzawa sierść na brzuchu.
Zdjęcia tylko dla celów poglądowych

Barwa futra u królików
Podstawowy genotyp
szary

ABCDG/ABCDG

biały czerwonooki

a----/a----

żółty

AbCDG/AbCDG

brązowy (hawana)

ABcDg/ABcDG

niebiesko-szary

ABCdG/ABCdG

niebieski

ABCdg/ABCdg

czarny

ABCDg/ABCDg
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AKWARIUM
Marcin Różewicz

Mieczyk Hellera (Xiphophorus hellerii)
Wstęp
Mieczyk Hellera jest zazwyczaj jedną z pierwszych ryb hodowaną przez początkujących akwarystów. Jest to bardzo atrakcyjny, a jednocześnie stosunkowo mało wymagający i towarzyski gatunek. Atutem tego gatunku jest także
łatwość rozrodu, bowiem należą one do tzw. żyworódek,
a precyzyjniej, do ryb jajożyworodnych. Swoją nazwę
gatunkową zawdzięcza charakterystycznemu wydłużeniu
dolnych promieni płetwy ogonowej, która ma charakterystyczny kształt przypominający miecz. Jest to cecha chaForma dzika ( https://rybyakwariowe.eu)
rakteryzująca samce tego gatunku, podobnie jak obecność organu kopulacyjnego, nazywanego gonopodium. Samice zazwyczaj są większe od samców, chociaż w dużej mierze zależy to od warunków
w jakich były one hodowane. Dzika forma zamieszkuje jeziora i rzeki Meksyku, Gwatemali oraz Hondurasu, gdzie występuje w kilku podgatunkach. Ubarwienie wyjściowe
stanowi barwa zielonooliwkowa z kontrastowymi, trzema czerwonymi pasami biegnącymi przez cały tułów. Pierwszy raz ryby te w Europie pojawiły się na początku XX w.
Pionierami ich hodowli byli Francuzi, którzy utrzymują, że w 1909 roku jako pierwsi
utrzymywali te ryby w akwariach. Dziś hodowla mieczyków jest niezwykle popularna
na całym świecie. W dużym stopniu wpływ na to mają małe wymagania tych ryb do co
wielkości zbiornika oraz liczne odmiany barwne. Poza liczną paletą barw, uzyskano
także formy o zróżnicowanej budowie płetw. Są to np. odmiana simson lub delta.

Warunki hodowli
Podstawowym warunkiem hodowli ryb akwariowych jest posiadanie akwarium. Niewiele jednak osób może sobie pozwolić na ustawienie dużego zbiornika. Powodów jest
często wiele, od małego metrażu po obawy, że gdy dojdzie do rozszczelnienia akwa-
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rium duży jego litraż spowoduje zalanie mieszkania. Z tego względu dość dobrym wyborem, zwłaszcza jako mieszkańcy pierwszego akwarium nadają się mieczyki. Niewielki
harem złożony z samca i dwóch lub trzech samic wystarczy zbiornik o pojemności 50
litrów. Niemniej jednak im jest on większy tym lepiej. Ryby te bowiem dość łatwo się
rozmnażają, a biorąc pod uwagę fakt, że w jednym miocie jest od kilkunastu do kilkudziesięciu młodych dość szybko małemu zbiornikowi grozi przerybienie. Dobrym rozwiązaniem, poza nabywaniem ryb w sklepach akwarystycznych jest więc skorzystanie
z tego, że być może wśród znajomych ktoś będzie chciał oddać część swoich ryb. Ma to
tę korzyść, że otrzymamy ryby zdrowe, z pewnego źródła, które dobrze zaaklimatyzują
się w akwarium. Większość ryb w sklepach pochodzi bowiem z importu. Najczęściej
z krajów azjatyckich, gdzie mieczyki i inne gatunki ryb są często utrzymywane w stawach hodowlanych. Zupełnie odmienne warunki hodowli, a przede wszystkim długa
podróż, którą przebywają ryby, począwszy od długiej podróży z Azji poprzez transport
z hurtowni i giełd zoologicznych do sklepów sprawia, że ryby te często chorują i posiadają pasożyty.
Po otrzymaniu ryb lub ich zakupie, zazwyczaj w foliowym woreczku ważne jest powolne przyzwyczajenie ryb do temperatury wody. Dokonuje się tego poprzez stopniowe dolewanie wody z akwarium do tej w woreczku. Optymalna temperatura wody dla
tego gatunku oscyluje między 22-26oC. Jest to zakres, który pokrywa się z wymaganiami innych gatunków ryb akwariowych. Mieczyki mogą, więc być utrzymywane w
akwariach towarzyskich. Odpowiednie pH wody to około 7-7,5, przy czym mieczyki
wymagają wody średnio twardej do twardej. Pozytywny wpływ na zdrowie ryb ma
niewielki dodatek soli kuchennej (nie jodowanej). Wpływa ona korzystnie na samopoczucie ryb, jednak może być stosowana tylko i wyłącznie, gdy mieczyki utrzymywane
są w akwarium jednogatunkowym lub z innymi rybami jajożyworodnymi, jak: gupiki,
molinezje czy platki. Ze względu na szybką przemianę materii i gromadzenie się szkodliwym metabolitów, a zwłaszcza związków azotowych, niezbędna jest regularna podmiana wody. Dokonuje się jej przynajmniej raz w tygodniu w ilości 20-30% objętości
akwarium na świeżą wcześniej odstałą wodę.
Żywienie mieczyków nie nastręcza problemów. Należą one do ryb wszystkożernych,
a więc spożywają pokarm zarówno pochodzenia roślinnego jak i zwierzęcego. Podstawą żywienia są pokarmy komercyjne dostępne w sklepach zoologicznych, zarówno
w postaci płatków jak i małych granulek, a także suszone skorupiaki (dafnia, kiełż zdrojowy). W warunkach naturalnych ryby te chętnie żywią się także larwami ochotek i komarów, które podawać możemy w formie żywej lub w postaci mrożonek (należy najpierw rozmrozić odpowiednią porcje pokarmu, przepłukać, a następnie podać rybom).
Konieczny jest również dodatek pokarmu roślinnego, który stanowić mogą karmy komercyjne jak spirulina. Również w sezonie wegetacyjnym sparzone liście sałaty, pokrzywy, mniszka lekarskiego – obciążone kamieniem do dna akwarium dają nie tylko
zajęcie rybom, które chętnie je obskubują, ale zapobiegają także niszczeniu roślin
akwariowych. Ważny dodatek stanowią pokarmy wybarwiające, zawierając naturalne

19

Kwartalnik nr 25 (styczeń – marzec 2020)
barwniki intensyfikują barwy ryb – szczególnie u odmiany czerwonej. Można stosować
także preparaty witaminowe, które podaje się bezpośrednio do wody według zaleceń
producenta.
Akwarium powinno być obsadzone roślinami o pierzastych liściach, które są schronieniem dla nowonarodzonego narybku. Rośliny stanowią także część ekosystemu
akwarium produkując tlen w procesie fotosyntezy, zmniejszając ilość związków azotowych oraz posiadają walory dekoracyjne. Obecność roślin wpływa również korzystnie
na samopoczucie ryb, stanowiąc schronienie i naturalne otoczenie ryb, redukujący
stres.

Rozmnażanie
Mieczyk Hellera należy do ryb jajożyworodnych potocznie nazywanych żyworodnymi,
co oznacza, że samice nie składają ikry lecz rozwija się ona we wnętrzu jamy ciała. Gdy
są już w pełni ukształtowane, wylęgają się z jaj i opuszczają ciało samicy. Są wtedy
w pełni zdolne do samodzielnego życia. Przy zapewnieniu odpowiednich warunków
ryby te bardzo łatwo się rozmnażają. Dymorfizm jest wyraźnie zaznaczony, dorosłe
samce posiadają wykształcony miecz oraz gonopodium (narząd kopulacyjny przekształcony z płetwy odbytowej). Samice są zazwyczaj większe oraz posiadają tzw. plamę ciążową (u odmiany czarnej nie widoczną). Przed zbliżającym się porodem plama
ciążowa jest widocznie większa oraz uwydatnione są partie brzuszne. Starsze i dobrze
odżywione samice rodzą od 50-200 młodych w jednym miocie. Zapłodnienie poprzedzają zaloty samca prezentując swoje wdzięki, niejako „tańczy” przed samicą, napinając płetwy oraz okrążając ją, następnie ustawiając się w pozycji bocznej wprowadza
gonopodium do narządów płciowych samicy – następuje chwilowe złączenie partnerów. Samce wykazują silny terytorializm, tocząc ze sobą zacięte walki, dlatego nie należy utrzymywać ich większej liczby w małych zbiornikach. Najlepiej jest w jednym
zbiorniku utrzymywać jednego samca z 3-6 samicami. W większych akwariach, z dużą
ilością kryjówek można hodować większą ilość samców.
Samicę przed porodem należy umieścić w kotniku (specjalny pojemnik plastikowy,
lepiej szklany, przeznaczony dla ryb jajożyworodnych) lub w oddzielnym zbiorniku gęsto
obsadzonym roślinami, co zapobiega kanibalizmowi. Młode są narażone na drapieżnictwo
innych ryb. Jeśli nie zależy nam na odchowie większej ilości młodych nie ma potrzeby
odławiania samicy. Część młodych zapewne i tak przeżyje, a odbędzie się ich naturalna
selekcja. Odchów młodych jest łatwy należy im zapewnić warunki podobne jak dorosłym
rybom a także pokarm odpowiedni do ich wielkości. Mogą to być specjalne pokarmy dla
narybku ryb żyworodnych lub rozdrobniony pokarm dla ryb dorosłych. Młode karmimy
także mrożonym oczlikiem. Dojrzałość płciową osiągają około 8-9 miesiąca życia w zależności od warunków (jakość wody, pokarm) w jakich były hodowane.
U mieczyków występuje zjawisko tzw. wczesnych oraz późnych samców. Samce
wczesne są zazwyczaj mniejszych rozmiarów, natomiast samce późne do czasu uzyskania dojrzałości płciowej wyglądają na samice po czym zaczynają wykształcać się u nich
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gonopodium oraz miecz – zazwyczaj osiągają większe rozmiary. Opisany został także
u tego gatunku fenomen zmiany płci, gdy samica po kilku porodach zmienia się w samca. Fakty te nie znalazły jednak potwierdzenia i są kwestią sporną. Niektórzy badacze
wskazują na fakt, że część mieczyków w celu uzyskania odmian barwnych została
skrzyżowana ze spokrewnionymi platkami (Xiphophorus maculatus), co związane jest
z obecnością w ich genotypach aż trzech chromosomów płci: X, Y oraz W.

Praca hodowlana
Pracą hodowlaną nazywamy zabiegi hodowcy, zmierzające do poprawy cech dziedzicznych zwierząt. Obejmują one selekcję, czyli wybór osobników na rodziców kolejnego
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pokolenia, odpowiedni dobór par lub grupy ryb do rozrodu. W przypadku mieczyków
cechy podlegające doskonaleniu, to głównie cechy jakościowe takie jak ubarwienie
ciała oraz oryginalne kształty płetw. Znajomość mechanizmów dziedziczenia oraz genów odpowiedzialnych za konkretną barwę lub kształt płetw ułatwiają prowadzenie
pracy hodowlanej. Mieczyki odmiany delta o charakterystycznej dużej płetwie grzbietowej (przypominającej kształtem literę D) za którą odpowiedzialny jest jeden gen H.
Osobniki homozygotyczne posiadające w swoim genotypie dwie kopie tego genu HH,
zamierają w fazie rozwoju zarodkowego. Tak więc osobniki delta są zawsze heterozygotyczne Hh, które następnie kojarzy się z mieczykami o normalnej płetwie i uzyskuje
się połowę potomstwa delta oraz połowę osobników o normalnej płetwie (schemat
1).
W przypadku odmiany simson (fot. 1) posiadającej dwa miecze, samce z powodu
modyfikacji gonopodium, które jest długie i giętkie (fot.2), uniemożliwia zapłodnienie
samic, przez co stają się bezpłodne. U tej odmiany samice simson kojarzone są z samcami zwykłymi jak w przypadku odmiany delta.
Konsekwentna praca hodowlana ważna jest szczególnie w przypadku hodowli odmian mieczyków, które będą wystawiane na wystawach oraz konkursach organizowanych przez stowarzyszenia hodowców tych ryb. Ryby oceniane są przez sędziów pod
względem posiadania odpowiednich cech dla konkretnej odmiany barwnej. Nagrodą
dla hodowcy są puchary oraz dyplomy.

Odmiany barwne mieczyków
W wyniku powstających mutacji oraz pracy hodowlanej wyhodowano wiele odmian
barwnych mieczyków. Dzika forma mieczyka Hellera posiada zielone ubarwienie
w warunkach naturalnych stanowiące ochronę przed drapieżnikami, bowiem osobniki
o innej barwie były łatwym łupem ponieważ były widoczne. W akwarium, które jest
środowiskiem sztucznym, stworzonym przez człowieka, nie ma drapieżników, a nowe
ubarwienie stanowi wręcz atrakcję. Powstało obecnie wiele odmian barwnych mieczyków wśród, których każdy znajdzie interesującą go odmianę, zarówno pod względem
kolorystycznym jak i kształtu płetw. Można stworzyć atrakcyjne pod względem kolorystycznym jednogatunkowe akwarium, w którym znajdą się tylko mieczyki różnych odmian barwnych. Wyróżnia się także odmiany albino posiadające czerwony kolor oczu
w tym popularną odmianę czerwony albino. Za konkretną barwę odpowiadają chromatofory (Łabaj, 2009) czyli komórki barwnikowe. U mieczyków występują cztery rodzaje:
− melanofory ‒ odpowiedzialne za produkcje melaniny, powodująca czarne ubarwienie;
− ksantofory ‒ wywołujące barwę żółtą lub pomarańczową dzięki obecności luteiny;
− erytrofory – produkujące astaksantyne, barwnik czerwony;
− guanofory – produkują guaninę odpowiedzialna za metaliczny połysk.
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Odmiany jednokolorowe
Odmiana zielona (dzika)
Odmiana zielona nazywana również dziką występuje w stanie naturalnym, jest obecnie rzadko spotykana w akwariach, jednak ze względu na utworzenie również form
delta oraz simson (fot. 1) w obrębie tej odmiany, znów zwraca uwagę akwarystów.

Fot. 1 Samica mieczyka zielonego Simson z widoczną plamą ciążową (autor: Elżbieta Cywińska).

Odmiana czerwona
Jest bardzo popularna ze względu na rzadką wśród ryb akwariowych intensywnie
czerwoną barwę ciała. Występuje w formie albiono, gdzie oprócz czerwonej barwy
ciała posiada czerwone oczy. Osobniki wagtail posiadają dodatkowo czarne płetwy,
natomiast tułów pozostaje czerwony. Występuje u formy normalnej, a także w formie
simson (fot. 2) oraz delta. Odmiana czerwona jest dominująca w stosunku do formy
zielonej. W wyniku skrzyżowania osobników kolory zielonego z czerwonym, w pokoleniu F1 otrzymamy osobniki wyłącznie czerwone.
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Fot. 2. Samiec odmiany czerwonej Simson z dwoma mieczami oraz wydłużonym gonopodium (autor: Elżbieta
Cywińska)

Odmiana czarna
Odmiana ta posiada ubarwienie czarne z metalicznym zielonym połyskiem (fot. 3). Jej
atrakcyjne ubarwienie cenione jest przez akwarystów, dlatego jest szeroko rozpowszechniona. Występuje zarówno w formie delta jak i simson. U odmiany tej występuje często nowotwór ‒ czerniak związany z koncentracja komórek barwnikowych, osobniki o tej skłonności eliminowane są z hodowli. W badaniach laboratoryjnych wykorzystuje się mieczyki tej odmiany w celu badania dziedzicznych skłonności do czerniaka.

Fot. 3. Mieczyk czarny simson z widocznym zielonkawym metalicznym połyskiem (autor: Elżbieta Cywińska).
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Odmiany dwukolorowe
Wśród odmian tych występują osobniki o barwie ciała złożonej z dwóch kolorów. Kolory te mogą być równomiernie rozmieszczone np. tylko na płetwach (odmiany wagtail)
lub przednią części ciała od głowy zajmuje jeden kolor natomiast od połowy drugi (koi,
neonowy). Nierównomierne rozmieszczenie ubarwienia dwukolorowego występuje
u mieczyków berlińskich.
Mieczyki kohaku i koi
Odmiany te posiadają charakterystyczne ubarwienie, podobne do
ozdobnych karpi koi. Składa się ono z koloru czerwonego lub pomarańczowoczerwonego oraz białego (brak produkcji barwnika widoczny jako biały kolor). U odmiany kohaku górna część przodu ciała, od
głowy do płetwy grzbietowej oraz obszar przed płetwą ogonową jest
koloru czerwonego lub pomarańczowoczerwonego, reszta białego.
Odmiana koi posiada tylko górną część ciała kolorową. Kolor czerwony mają również
częściowo oczy (fot.4).

Fot. 4. Mieczyki koi (autor: Elżbieta Cywińska)
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Mieczyk neonowy
Nazywane są również papuzimi dość często spotykane są w sklepach zoologicznych.
Głowa oraz część tułowia do płetwy grzbietowej jest koloru żółtego natomiast reszta
ciała ma kolor czerwony (fot.5).

Fot. 5. Mieczyki odmiany neonowej (autor: Elżbieta Cywińska).

Mieczyk berliński
Cechą charakterystyczną tej odmiany jest nierównomierne rozmieszczenie koloru
czarnego oraz czerwonego na całym ciele. Każdy osobnik ma niepowtarzalne rozmieszczenie barw na całym ciele co czyni każdego osobnika niepowtarzalnym (fot.6).

Fot.6. Para mieczyków odmiany berlińskiej (autor: Elżbieta Cywińska).
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Mieczyk wagtail
Mieczyki te charakteryzuje czarna barwa wszystkich płetw przy czym tułów może mieć
inny kolor głównie czerwony bądź zielony (fot. 7).

Fot. 7. Czerwony wagtail Delta z harakterystyczną wydłużoną płetwą grzbietową (autor: Elżbieta Cywińska).

Mieczyk tuxedo
Posiadają charakterystyczny czarny poziomy pas po środku ciała biegnący od głowy
przez całą długość ciała. Pozostałe części ciała mają barwę czerwoną (czerwony tuxedo) lub zieloną (zielony tuxedo, fot. 8).

Fot. 8. Samica odmiany zielony tuxedo (autor: Elżbieta Cywińska).
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Tricolor
Jest odmianą, która jest dostępna w sklepach akwarystycznych od stosunkowo niedawna. Ubarwienie tych ryb złożone jest z barw białej, czerwonej oraz licznych, czarnych plamek (fot. 9). Można powiedzieć, że jest to mieczyk berliński z jeszcze jednym
dodatkowym białym kolorem.

https://imged.pl/mieczyk-tricolor-tinazoo-32154809.html

Black marble
To odmiana dwukolorowa, u której występują kolor czarny i oliwkowozielony lub biały w
postaci plam o różnej wielkości i proporcji. Trudno spotkać dwa identyczne osobniki, gdyż
każdy z nich różni się rozmieszczeniem plam (fot. 10). Podobnie jak odmiana tricolor, black
marble jest nową odmianą jeszcze nie powszechnie dostępną w naszym kraju.

https://imged.pl/mieczyk-black-marble-xiphophorus-helleri-3-5-cm-34181697.html
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Podsumowanie
Mieczyk Hellera to ryba o wielu odmianach barwnych oraz form o wydłużonych płetwach, która stanowi barwne uzupełnienie akwarium towarzyskiego jak również akwarium jednogatunkowego. Małe wymagania w porównaniu do innych gatunków ryb
akwariowych oraz łatwość rozmnażania sprawiają, że jest rybą odpowiednią dla osób
chcących po raz pierwszy założyć akwarium oraz zacząć przygodę z akwarystyką. Profesjonalni hodowcy mieczyków dążą do wyhodowania championów zgodnych ze standardem opracowanym dla konkretnej odmiany barwnej oraz formy.

DOMOWE PTAKI OZDOBNE
Amadyna zebrowata (Taeniopygia guttata)
Bardzo często w sklepach zoologicznych spotykamy małego ptaszka, bardzo ruchliwego i „gadatliwego”. To zeberka. Ale właściwa nazwa tego ptaszka brzmi – amadyna
zebrowata. Jest tak śliczna i wdzięczna do hodowali, że spotykamy ją również
w ozdobnych klatkach w licznych domach. Należy do rzędu wróblowatych (Passeriformes), przypomina więc małego, kolorowego wróbelka lub mazurka.

Pochodzenie
Amadyna zebrowata pochodzi z Australii. Ale żyje także na Małych Wyspach Sundajskich: Timor, Flores, Sumba, Alor. W Australii żyje zeberka australijska (Taenio pygia
guttata castanotis), a na Małych Wyspach Sundajskich zeberka timorska (Taeniopygia
guttata guttata).
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Zeberki w swojej ojczyźnie żyją
na rozległych, suchych terenach, porośniętych trawą i rzadka porośniętych krzewami i drzewami. Nie powinna więc nas dziwić wielka ruchliwość zeberek. Buszują w trawie
i szukają dojrzałych nasion, bowiem
żywią się głównie nasionami traw.
Jednak w pobliżu swoich gniazd i żerowisk, muszą znajdować się większe, lub mniejsze zbiorniki wodne,
potrzebują bowiem do życia stałego
dostępu do wody. Dlatego dzięki rozpowszechnieniu w Australii hodowli dużych zwierząt gospodarskich, którym dostarczana jest stale woda pitna, zeberki w XIX i XX w.
mogły rozszerzyć swój zasięg występowania. Obecnie więc licznie wstępują w bliskości
zabudowań gospodarskich i pastwisk dla była i owiec, zwykle w dużych stadach, liczących nawet do 100 osobników. W okresie lęgowym nadal żyją w koloniach, a gniazda
zakładają blisko siebie, są bowiem ptakami towarzyskimi i potrzebują wzajemnej bliskości.

Upierzenie
U amadynek zebrowatych występuje wyraźny dymorfizm płciowy.

Samce, w przeciwieństwie do samic, posiadają pomarańczowe
policzki oraz rude piórka w białe
kropki w dolnej części skrzydeł.

Samice pod okiem mają jedynie
ciemną pionową kreskę.
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U obu płci podstawowa barwa (tzw. płaszcz) jest brązowawa, wierzch głowy szary
lub popielaty, spód ciała prawie biały, pierś lekko prążkowana. Na ogonie występują
poprzeczne, czarno-białe pasy.
Dziób zeberki jest mocny, barwy czerwonej. Osobniki podgatunku T. guttata guttata mają bardziej intensywnie szarą głowę i jaśniejsze podgardle.

Hodowla
Amadyna zebrowata jest małym ptaszkiem, mierzącym wraz z ogonem od 10 do 12
cm. Waży od 13 do 20 g. Żyje od 3 do 8 lat, czasem nawet do 15 lat. Jeśli jest zdrowa
i otrzymuje urozmaicony pokarm, jest bardzo żywotna, ruchliwa i pełna wigoru. Zeberki można hodować w dość obszernych klatkach, ale można je także hodować w ogrodowych wolierach, jednak przed nastaniem zimy należy je przenieść do woliery pokojowej, lub do klatek. Woliery powinny być obsadzone różnymi trawami i krzewami.
Klatki dla zeberek, zaopatrzone w patyczki i półkę, powinny być dość przestronne (100
x 50 x 80 cm), aby ptaki mogły fruwać od jednej ściany bocznej do drugiej. Zeberkom
należy zapewnić dużo słońca i światła.
W warunkach hodowlanych powstało kilka interesujących mutacji.
W 1921 r. została wyhodowana
biała odmiana amadyny zebrowatej. Od tego czasu powstało wiele
dalszych mutacji. Mutacje sprzężone z płcią to głównie kasztanowoboka i cynamonowa. Mutacje recesywne: biała, czerwonolica, rudopierśna, czarnopierśna, szek, srebrna, żółtodzioba, izabelowata i inne (więcej na temat mutacji: http://amadynyzebrowate.pl/index.html).

Pokarm
W warunkach naturalnych amadyny zebrowate żywią się nasionami traw, młodymi,
zielonymi listkami, a w pobliżu pól obsianych prosem. W hodowlach zeberkom podaje
się proso zwyczajne, węgierskie i afrykańskie, zarówno w stanie suchym, jak i skiełkowanym. Ziarno powinno być uzupełniane gwiazdnicą, kwiatami stokrotki i pokarmem
na bazie kurzych jaj. Zeberki chętnie jedzą też pokruszony biszkopt.
Gwiazdnica, to prawie wszędzie rosnący, uporczywy chwat. Ale lubiany jest – jako
pokarm – przez zeberki i nie tylko zeberki. Lubią go papugi i wszystkie ptaki hodowlane, np. gołębie i kury. Gwiazdnicę można z powodzeniem uprawiać w doniczce na balkonie. Gwiazdnica dostarcza organizmowi witaminy A, B, C, E, PP oraz sole mineralne
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potasu, fosforu, wapnia, żelaza, magnezu, sodu, jodu i krzemu. Poza tym zawiera ona
saponiny, śluz roślinny, krzemiany.

Rozmnażanie
Rozród w warunkach naturalnych, a więc w Australii, odbywa się zazwyczaj w porze
deszczowej ze względu na występowanie wówczas bogactwa pokarmu i dostatek wody. Zeberki zwykle zakładają gniazda na drzewach
lub w krzewach. W hodowlach należy przygotować
dla nich otwarte budki i dużo materiału do zbudowania gniazda, w którym samica składa najczęściej 3
lub 4 jaja. Wysiadywanie przez oboje rodziców, na
zmianę, zaczyna się po zniesieniu 3. jaja
Po od 12 do14 dniach wykluwają się pierwsze
pisklęta. Około 17. dnia od wylęgu pierwsze młode
zaczynają opuszczać gniazdo. Młode w wieku 8 tygodni zaczynają swoje pierwsze pierzenie, a w od 12. do 14. tygodnia, uzyskują upierzenie dorosłego ptaka. W okresie
karmienia młodych, dorosłe ptaki powinny otrzymywać bardzo urozmaicony pokarm.
Młode ptaki powinny rozpoczynać sezon rozrodczy dopiero po ukończeniu pierwszego
roku życia.
Młodym zeberkom nakładamy obrączki o ø 2,7 mm.

Zdjęcia pochodzą z różnych stron internetowych, poświeconych zeberkom.
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Z HISTORII GOŁĘBIARSTWA ✑
Józef Stoch

Murzyn
Na wstępie pragnę przypomnieć, że spośród istniejących odmian gołębi — polskich
srok omówiono już na łamach „Hodowcy Drobnego Inwentarza” wzorce dotyczące
krakusa, srebrniaka, perłowego i pasiaka. Obecny opis dotyczy ostatniej odmiany polskich gołębi lotnych o sroczym rysunku upierzenia, jaką są murzyny. Jest to odmiana
najmniej liczna oraz najbardziej w hodowli zaniedbana. Murzyny, które sporadycznie
spotkać można w hodowlach w Warszawie, Łodzi czy też w okolicach Sochaczewa,
Żyrardowa lub Grodziska Mazowieckiego, odbiegają w swym wyglądzie od wymagań
wzorca i od zapatrywań hodowców na nowoczesną sylwetkę tego typu gołębia lotnego. A jeżeli znajdą się już takie egzemplarze, które w swej postawie i figurze będą zbliżone do sylwetki srebrniaka — to z reguły mają one wadliwą barwę upierzenia. Przyczyna tego stanu rzeczy tkwi w trudnościach, z jakimi związane jest prowadzenie hodowli murzynów oraz w tym, że bardzo mało poważnych hodowców interesuje się
tymi gołębiami.
Przed 1939 r. murzyny spotkać było można w kilku dobrze postawionych hodowlach na terenie Warszawy i jednej — w Łodzi. W czasie ostatniej wojny murzyny na
terenie Łodzi i jej okolic doszczętnie wyginęły, a w Warszawie po wojnie zaprzestano
się nimi interesować. W ostatnich latach zajął się hodowlą murzynów wytrawny łódzki
hodowca, N. Nowakowski, ale czy hodowla ta prowadzona w pojedynkę, przy małej
ilości stada jest w stanie uratować murzyny przed grożącą im zagładą — należy wątpić.
Ponieważ uzyskanie murzynów o typowym dla nich ubarwieniu nie jest sprawą łatwą,
nie można w okresie najbliższych kilku lat wymagać, aby gołębie te odpowiadały
wszystkim założeniom przepisów wzorca, a w szczególności rygorom w zakresie wyidealizowanego rysunku głowy oraz w zakresie nowoczesnej- sylwetki gołębia lotnego.
Trzeba najpierw poszerzyć i to znacznie materiał hodowlany tej rasy, uzyskując możliwie dużą ilość gołębi prawidłowo umaszczonych. Dopiero wówczas będzie można
stopniowo i systematycznie pracować nad unowocześnieniem tych gołębi.
Murzyny są rasą polskich gołębi znaną i opisywaną już około 100 lat temu. Cechują
je efektowne umaszczenie oraz doskonałe umiejętności lotowe. Barwa sroczego rysunku murzynów jest barwą nie spotykaną u srok zagranicznych. Na uzyskanie więc
prawidłowej barwy zwrócona powinna być w hodowli murzynów baczna uwaga. Nie
może to być barwa popielato-czarna, jaką najczęściej spotyka się u murzynów obecnie
hodowanych. Murzyny tak umaszczone, a nie mające w dodatku dostatecznie czarnego dzioba i ciemno szarych brwi, niewiele różnią się w wyglądzie od niebieskich krakusów.
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Na Międzynarodowej Wystawie Gołębi w Brnie w 1956 r. eksponowane były przez
jednego z hodowców czechosłowackich cztery nasze murzyny pod nazwą krakusów.
Ponieważ gołębie te miały barwę popielato-czarną, mimo że miały ciemne dzioby
i brwi, potraktowano je tam jako krakusy. Murzyn musi więc mieć barwę brunatnoczarną i to możliwie w bardzo ciemnym odcieniu. Na tle ciemnej barwy piór na głowie
oko murzyna, charakteryzujące się białą tęczówką o błękitnym odcieniu i równocześnie maleńką źrenicą, pięknie kontrastuje i jest wyraźnie widoczne. Mówi się przecież,
że murzyn powinien mieć „takie oko jak u kawki”. Jeżeli barwa piór na głowie nie będzie dostatecznie ciemna i w dodatku nie będzie to barwa brunatno-czarna, nigdy nie
uzyskamy należytego kontrastu dla barwy oka. Nasycenie matowej czarnej barwy barwą brunatną jest niezbędne również dla uzyskania typowego dla murzynów metalicznego połysku piór, które powinny mienić się kolorem zielonym, fioletowym i brązowym.
Na Krajowej Konferencji Hodowców Gołębi, która odbyła się w dniu 17 marca 1935
roku w Warszawie, zadecydowano nazywać gołębie te „murzynami polskimi”. Podyktowane to było tym, że w literaturze i w stosowanej praktycznie na co dzień terminologii utrzymywały się dwie różne nazwy dla tych samych gołębi: „murzyny warszawskie” i „murzyny kujawskie”. Dezorientowało to hodowców nie zaznajomionych z tą
rasą gołębi, którzy sądzili, że chodzi o dwie różnie ubarwione odmiany murzynów:
czarno-niebieską i brunatno-czarną. Te dwie różne nazwy były wreszcie zarzewiem
spornej kwestii co do miejsca pochodzenia gołębi i termin „polskie” przecinał tę mało
istotną kwestię. Przez niektórych hodowców stawiany jest zarzut, że przyjęta terminologia jest niewłaściwa, gdyż nazwą „murzyny” określa się gołębie o odmiennym rysunku niż „sroczy” i że w związku z tym murzyny powinny raczej nazywać się „warszawskimi srokami”, a nie warszawskimi murzynami. Uważam, że dyskusja nad terminologią
jest w przypadku murzynów zupełnie niepotrzebna. Nazwa „murzyny warszawskie”
jest w tak powszechnym użyciu i od bardzo wielu dziesiątków lat, że nic nie powinno
stać na przeszkodzie w dalszym jej stosowaniu. W chwili obecnej należy przede
wszystkim ochraniać tę piękną i rdzennie polską rasę gołębi przed jej wymarciem oraz
stworzyć dla niej możliwie dobre warunki rozwoju. Koła Specjalistyczne Hodowców
Gołębi Rasowych przy WZ HDI w Warszawie i Łodzi powinny zdopingować swych
członków do zainteresowania się hodowlą murzynów warszawskich. To, że spotykane
tu i ówdzie murzyny nie odpowiadają wymaganiom obowiązującego wzorca nie powinno zniechęcać hodowców. Jest faktem, że gołębie, które jeszcze spotyka się, w niczym nie przypominają sylwetki srebrniaka; są one zwykle małe, krępej budowy, mają
niskie nogi, krótką głowę z czółkiem itd. Jeżeli jednak te egzemplarze murzynów mają
prawidłową barwę, to jest to dobry wyjściowy materiał hodowlany, którego i tak jest
już bardzo mało i którego nie wolno nam zaprzepaścić. Nie należy bynajmniej oczekiwać, że w tych warunkach wyniki pracy będą po roku czy dwóch już widoczne.
W Krakowie przed pięciu laty rozpoczęto pracę nad unowocześnieniem sylwetki
oraz rysunku głowy u krakusów pomimo, że wyjściowego materiału hodowlanego
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w tej odmianie polskich srok było pod dostatkiem, dopiero obecnie pokazują się
pierwsze nieliczne egzemplarze krakusów o tych cechach rasowych, jakie w zamierzonym kierunku działania postanowiono osiągnąć. A trzeba będzie jeszcze kilku lat na to,
by pracę nad krakusami doprowadzić do końca.
Przepisy wzorca dotyczące murzyna warszawskiego, które pochodzą z 1935 r., zostały w październiku 1965 r. przeredagowane. Żadnych istotnych zmian do tych przepisów nie wprowadzono, uległa jedynie zmianie skala oceny punktowej. Na wystawach
stosowano w przypadku oceny murzynów skalę przewidzianą dla srebrniaka, a skala ta
przewiduje 30 punktów za wygląd głowy i 6 punktów za barwę gołębia. Ponieważ zależy nam na podkreśleniu ważności prawidłowej barwy upierzenia u murzynów, punktacja ta została zmieniona w ten sposób, że maksymalna ilość punktów za wygląd głowy
murzyna została zniżona do 20 punktów, a za prawidłową barwę ilość punktów została
podwyższona w ocenie do 16. Inne elementy oceny pozostały bez zmian.
WZORZEC

Głowa: wąska, długa, noszona prawie poziomo: widziana z profilu przedstawia wraz
z dziobem jedną nieprzerwaną i nieznacznie tylko wypukłą linią, która robi wrażenie
prostej; tylna część linii profilu głowy jest ładnie zaokrąglona oraz prostopadle łączy się
z linią szyi; patrząc z góry — całe sklepienie głowy tworzy wraz z dziobem regularnie
poszerzający się wydłużony klin, bez załamań jego bocznych linii oraz bez wklęsłości
w miejscu połączenia dzioba z czołem; tylna część klinowego ukształtowania głowy
powinna być zaokrąglona.
Oko: osadzone w głowie wysoko, w tylnej partii czaszki; tęczówka czysta i jednolita
barwy białej z wyraźnie błękitnym odcieniem; maleńka źrenica powinna znajdować się
pośrodku tęczówki.
Brew: barwy ciemno-szarej o odcieniu śliwkowym.
Dziób: długi, umiarkowanie cienki, barwy czarnej; nozdrza niewielkie, dobrze przylegające oraz nie wypaczające linii profilu i klinowego ukształtowania głowy.
Szyja: proporcjonalnie do wielkości ptaka długa i cienka, łagodnie poszerzająca się ku
dołowi i harmonijnie łącząca się z piersią i barkami; pod dziobem jak najgłębsze wycięcie.
Grzbiet: umiarkowanie wąski, lekko zaokrąglony, ukośnie opadający.
Skrzydła: dobrze zwarte, przylegające do tułowia, spoczywające na ogonie, nie krzyżujące się ze sobą lotkami; dosięgają do połowy ciemnej wstęgi na ogonie.
Ogon: zwarty, prosty, utrzymywany w równej linii z opadającą ukośnie linią grzbietu.
Nogi: uda widoczne, nie schowane w piórach podbrzusza; w całości nogi wysokie,
drobnej budowy, nieznacznie wygięte w kolanach do tyłu; od kolan w dół nie opierzone; pazurki jasne.
Barwa i rysunek: pióra na głowie barwy brunatno-czarnej w bardzo ciemnym odcieniu, o słabym metalicznym połysku; pióra na szyi tej samej barwy, ale o silnym meta-
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licznym połysku, mieniące się kolorami: zielonym, fioletowym i brązowym; barki, plecy
i pierś są barwy ciemno-szarej z brązowym odcieniem; ogon barwy ciemniejszej niż
barwa na plecach, zakończony ciemną, prawie czarną, poprzeczną wstęgą; od spodu
każda sterówka powinna posiadać wyraźny nalot barwy brunatnej; wszystkie pióra
barwne powinny mieć u nasady chorągiewki barwę brunatną. U samic odcień brunatny występuje silniej niż u samców. Rysunek ubarwienia „sroczy”, tzn. podbrzusze, uda,
skrzydła, a także kuper są białe.
Wygląd ogólny: wszystkie części ciała możliwie długie powinny składać śię na harmonijną całość, tworząc typ gołębia lotnego, smukłego, wysokiego, o tułowiu noszonym
ukośnie, o wyprostowanej postawie, zwartym i przylegającym do ciała upierzeniu.
MAŁE BŁĘDY
Głowa nieco za szeroka, o nieco za krótkim czole, lekko spłaszczona na sklepieniu czaszki, małe kanty jak również wklęsłości zniekształcające klinowy kształt głowy; głowa
pochylona w dół. Nieco za krótki dziób; dziób barwy rogowej. Oko o tęczówce z małymi plamkami lub żyłkami, duża źrenica. Szyja nieco za krótka lub za gruba, niedostateczne wycięcie pod dziobem. Nogi w części nieopierzonej nieco za krótkie lub za bardzo w kolanach wygięte do tyłu; także nogi o zbyt grubej kości. Za jasna barwa, ale
o prawidłowych kolorach, brak metalicznego połysku na piórach głowy, brak brunatnego odcienia w barwie piór na plecach, skrajne sterówki w ogonie biało obrębione,
niezbyt równe rozgraniczenie barwnego rysunku i lekkie zaciągi tegoż rysunku na białym tle, za nisko lub za wysoko przebiegająca na piersi linia rozgraniczenia rysunku barwnego
i białego, barwne pióra pod skrzydłami, pojedyncze białe sterówki lub pojedyncze ciemne
lotki, nierówne siodło. Budowa zbyt drobna lub zbyt muskularna i zbyt grubej kości.
DUŻE BŁĘDY
Głowa krótka, gruba, szeroka, o wysokim czole, dużych kantach lub wklęsłościach,
wyraźnie opuszczona w dół. Gruby, krótki lub jasny dziób, za silnie rozwinięte nozdrza.
Oko o tęczówce ,,przerwanej” lub z dużą ilością krwawych żyłek. Brew wąska, jasnej,
pomarańczowej lub czerwonawej barwy. Krótka szyja, wyraźna ,,żyła” pod dziobem.
Krótkie nogi, opierzone stopy i palce. Zupełny brak brunatnego odcienia w ubarwieniu,
brak metalicznego połysku na piórach szyi, rdzawo rude piórka na szyi, niebieska barwa na plecach i ogonie; w ogólności barwa zbyt jasna. Duże nieregularności i zniekształcenia „sroczego” rysunku. Nieproporcjonalna budowa ciała, poszczególne części
ciała krótkie i krępe. Wszelkie objawy degeneracji oraz widoczne cechy obcej rasy,
a w szczególności podobieństwo do srok zagranicznych.
Artykuł ukazał się w Hodowcy Drobnego Inwentarza, 11/1966,
s. 20.21.
Tekst w oryginalnej pisowni autora.

Fot. Zdzisław Jakubanis
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Rodzime rasy zwierząt
Rodzima odmiana barwna szynszyli małej
Szynszyla beżowa
Szynszyla mała (Chinchilla lanigera) – endemiczny gatunek gryzonia z rodziny szynszylowatych, żyjący w rezerwatach na terenie Chile. Należy do gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych na wolności. Ze względu na piękne, miękkie futro były masowo
pozyskiwane dla celów futrzarskich. Jest to
zwierzę nieduże, o długości ciała ok. 20 – 30
cm, ogona 7 - 13 cm i ciężaru ok. 0,5 – 0,7
kg. Ma gęste i miękkie futro, barwy srebrzystej. Ogon pokryty długimi włosami. Zamieszkuje górskie tereny skaliste, pokryte
skąpą roślinnością. Żyje w koloniach i prowadzi nocny tryb życia. Odżywia się roślinnością wysokogórską, czyli suchymi roślinami, korzeniami i nasionami. W wyniku
udomowienia i prowadzonych prac hodowlanych uzyskano wiele odmian barwnych
szynszyli. Podstawową odmianą jest standard – barwa szara z jasnym (białym) brzuchem, różne odmiany szarości z ciemnym brzuchem, czarny aksamitny i z różnymi odcieniami, biały, fioletowy oraz barwa beżowa, która została uznana za barwę rodzimą,
bo uzyskaną w Polsce. Odmiana beżowa jest uwarunkowana homozygotycznym układem alleli (pp) i jest recesywna w stosunku do odmiany standardowej.
Udomowione szynszyle zostały sprowadzone prywatnie do Polski, do m. Grywałd
k/Krościenka w Pieninach w roku 1956. W wyniku prowadzonej hodowli uzyskano
barwę beżową, która powstała w wyniku mutacji. Duże wsparcie w ochronie tej odmiany barwnej dał prof. B.Barabasz z UR w Krakowie oraz Krajowy Związek Hodowców
Szynszyli z/s w Myślenicach. Również IZ PIB udzielił wsparcia tej odmianie barwnej
szynszyli. Najliczniejsza populacja tych zwierząt jest w woj. małopolskim, gdzie populacja samic stada podstawowego wynosi ponad 200 sztuk.
Wzorcowa wielkość zwierząt w wieku pow. 12 mies. powinna wynosić min. 540 g.
Budowa proporcjonalna i zwarta, szyja niezaznaczona, głowa szeroka i krótka.
Barwa okrywy włosowej jasno beżowa, bez odcieni rdzawych, pas brzuszny biały,
barwa podszycia od białego do jasno-kremowego. Okrywa włosowa bardzo gęsta, przy
rozdmuchiwaniu okrywy niewidoczna skóra. Niedopuszczalne zawirowania włosów.
W Polsce fermy zarodowe prowadzą hodowle szynszyli na potrzeby gospodarstw
agroturystycznych, i jako zwierząt towarzyszących człowiekowi, marginalnie na potrzeby przemysłu futrzarskiego. Należy wiedzieć, że szynszyla chowana w domu może być
uciążliwa, ze względu na nocny tryb życia (głośnie zachowanie), a także rodzaj pokarmu, którym nie mogą być świeże rośliny zielone, a tylko dobrze wysuszone górskie
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siano łąkowe i pełno porcjowe pasze granulowane. Zawsze dostępna woda do picia.
Szynszyle bardzo dbają o czystość futra, dlatego lubią się kąpać,…..ale nie w wodzie,
tylko w kąpieli pyłowej. Do klatki należy wstawić pojemnik z drobnym piaskiem lub
pyłem wulkanicznym, w miarę systematycznie 1 – 2 razy w tygodniu. Ponieważ szynszyle są zwierzątkami stadnymi, należy chować w domu więcej niż jedną szynszylę, aby
zwierzątka miały dobre samopoczucie. Stadko może być jednopłciowe. Temperatura
otoczenia pokojowa, ale w dolnej granicy, ponieważ zwierzęta te nie lubią przegrzania.

Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33)
Żółtonóżka kuropatwiana – jest kurą typu ogólnoużytkowego uzyskaną w wyniku
krzyżowania kur zielononóżek kuropatwianych z kogutami New Hampshire.
Upierzenie ptaków jest kuropatwiane z brunatnym nalotem, żółto zabarwioną skórą
i żółtymi skokami. Średnia masa ciała kogutów
wynosi ok. 2,6 kg, a kur ok. 1,7 kg.
Kury tej rasy, dzięki dobrej zdolności wykorzystywania zielonych wybiegów, polecane są
do chowu przyzagrodowego. Lepiej od zielononóżek znoszą chów wielkostadny, oraz odznaczają się większą nieśnością (190-210 jaj) i
masą jaj (56-60 g.) o kremowej barwie skorupy.
Kury Ż-33 posiadają genetycznie uwarunkowaną cechę szybkiego pierzenia (gen k).
Od 1972 roku kury tej rasy utrzymywane były na fermie drobiu w Życzynie, należącym do
PGO Podzamcze, a w 1995 roku zostały przeniesione do IZ ZZD Chorzelów, gdzie są
utrzymywane do tej pory. Wielkość stada podstawowego wynosi: kury 900, koguty 110.

Gęś pomorska (Po)
Gęś pomorska jest jedną z większych ras gęsi w Polsce. Stado powstało z zakupu 140 gąsiorów i 240
gęsi w fermie zarodowej Mały Klincz
w 1981 roku. Do zasobów genetycznych populacji gęsi zostało włączone
w 1982 roku.
Utrzymywane są w Instytucie Zootechniki PIB w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach.
Upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej. Szyja osadzona
prostopadle dosyć długa, pierś pełna, kulista i szeroka, grzbiet długi, szeroki i zaokrąglony, brzuch pełny z pojedynczym fałdem tłuszczowym,
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Średnia masa ciała 12-tyg. gąsiorów wynosi 4,3 – 4,7 kg, gęsi 3,8 – 4,1 kg, a nieśność
34 - 46 jaj o masie ok. 140-170 g. Dorosły gąsior może ważyć ok. 8 kg, a gęś ok. 7 kg.
Gęsi pomorskie cechują się dobrą zdrowotnością i odpornością na niekorzystne
warunki klimatyczne Pomorza. Nie należy do wybrednych ptaków i nadaje się do chowu pastwiskowego. Są to gęsi dobrze umięśnione w części piersiowej tułowia.
Wielkość populacji stada podstawowego wynosi: ok. 222 gęsi i 65 gąsiorów.

WZORCE
Duńska zagrodowa (Danske Landhøns)
N: Dänische Landhühner, F: Nom de la race: Poule danoise, A: Name of the breed:
Danish

Pochodzenie
To bardzo stara duńska rasa, powstała z kur przywożonych na Półwysep Jutlandzki i
sąsiednie wyspy jeszcze przed czasami rzymskimi. Na skutek selekcji wyhodowano
bardzo odporną na warunki pogodowe kurę. Z biegiem wieków doszło do wielu krzyżówek z kurami przywożonymi tu z kontynentu. W połowie XIX wieku postanowiono
wrócić do pierwotnej formy duńskiej zagrodowej. W 1878 roku powstało koło hodowców duńskiej kury wiejskiej.
W 1879 roku po raz pierwszy została ona pokazana na wystawie. W 1901 roku ukazał się pierwszy wzorzec.
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Charakterystyka ogólna
Duńska zagrodowa wyglądem przypomina kura bankiwa. Ma korpus zwarty, w kształcie walca i pięknie ukształtowany grzebień.

Charakterystyka użytkowości
To bardzo mocna i żywotna kura typu wiejskiego o bardzo dobrej wydajności. Kogut
waży od 2000 do 2500 g, kura od 1750 do 2000 g. Ciężar jaja o białej skorupie wynosi
około 55 g (około 160 jaj rocznie). Nie jest to więc duża rasa, ale pięknie prezentująca
się na wybiegu, chętnie żerująca i ruchliwa.

Budowa koguta
Głowa:
Dziób:
Grzebień:

Oczy:
Policzki:
Zausznice:
Dzwonki:
Szyja:
Ramiona:
Grzbiet:
Siodło:
Skrzydła:
Pierś:
Brzuch:
Ogon:

Podudzia:
Skoki:
Palce:
Upierzenie:

średniej wielkości.
średniej długości, cienki i lekko zakrzywiony
pojedynczy, stosunkowo mały, o od 4 do 6 dobrze uformowanych, lekko
skierowanych do tyłu ząbkach. Blaszka powinna dość długa i unosić się
do góry.
o żywym wyrazie, czerwonawo-brązowe.
gładkie, pozbawiona piór, puchu i zmarszczek
Zausznice w kształcie migdałów, gładkie, białe.
zaledwie średniej wielkości, szerokie i zaokrąglone.
średniej długości, pełna, dobrze dopasowanym do ramion
szerokie.
szeroki, lekko opadający do ogona. Upierzenie siodła bogate, średniej
długości, pióra powinny zakrywać końce skrzydeł.
Bogate w dość długie pióra.
dobrze rozwinięte, nieco opadające i blisko ciała.
szeroka i zaokrąglona.
Nieco podniesiony, dobrze umięśniony.
noszony dość wysoko, ale nie powinien tworzyć kąta większego niż 60º;
o dużej Ilości sierpówek, które powinny być dobrze rozwinięte i dobrze
zakrzywiona. Sterówki liczne mocne, szerokie i zaokrąglone.
jędrne i dobrze rozwinięte.
średniej długości, z drobnymi łuskami, szaro-niebieskiego (łupkowego).
4 dobrze rozłożone palce.
lśniące, przylegające.

Budowa kury
Korpus prawie w kształcie walca, z pełną i dobrze rozwiniętą tylną częścią. Głowa jak u
koguta, jednak nie tak silna. Skoki bardziej delikatne aniżeli u koguta.
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Duże wady
Brak dostatecznej wielkości i wagi, zausznice zaczerwienione; niewłaściwie ukształtowany grzebień, pofałdowane dzwonki, zbyt pochylony grzbiet, za wysoko noszony
ogon. Niewłaściwy kolor oczu, zausznic, skoków.

Odmiany barwne
Kuropatwiana złoto-szyja, kuropatwiana srebrzysto-szyja, kuropatwiana niebieskopierśna, brązowa, czarna, biała.

Obrączki
Kogut: Ø16 mm, kura: Ø15 mm
Duńska zagrodowa miniaturowa

Forma miniaturowa duńskiej zagrodowej wyhodowana została po 1950 roku.
Waga koguta wynosi 800 g, kury 700 g.
Jajka o wadze około 30 g.
Obrączki: kogut Ø 13mm, kura Ø11mm

Opracował: Manfred Uglorz

Kaczka kreskowana (Obieżyświat)
N: Streicherenten, F: Canard Streicher, A: Abacot Ranger

Pochodzenie
Rasa ta pochodzi od kaczki kampbellskiej. W 1917 r. pojawiły się białe kaczki kampbellskie. Twórca rasy (Oskar Gray) połączył takie białe samice z białym kaczorem biegusa z
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angielskiej hodowli, który jednak różnił się od znanych nam dzisiaj biegusów. W Niemczech rozpoczęto hodowlę w 1926 roku. Angielskojęzyczna nazwa rasy z pewnością ma
coś wspólnego z tym, że kaczki te lubią wędrować po okolicy/korzystać z wybiegu –
wędrowiec/obieżyświat - Abacot Ranger/Ranger from Abbott's Cottages (miejsce zamieszkania twórcy rasy). Jednak rasa została również nazwana na cześć importera ptaków (z Wielkiej Brytanii do Danii) - „Liekers Streifige”, co prawdopodobnie wskazuje na
rysunek upierzenia ptaków - kreskowanie. W Danii ptaki te zostały zaprezentowane w
1925 r. jako „Liekers Streifige” (nazwa importera).

Cel hodowli
Twórca rasy pragnął połączyć nieśność kaczek z lepszą wydajnością rzeźną. Wersja
brytyjska jest zdecydowanie większa, bo taki był od początku cel hodowli - duża kaczka
nieśna (dwufunkcyjna). Kaczka szybko rosnąca/szybko dojrzewająca i chętnie żerująca.

Wrażenie ogólne
Dość lekko zbudowana, ale niezbyt smukła, w dużej mierze podobna do kaczki kampbellskiej. Postawa nieco spionowana (pierś podniesiona). Bardzo żywotna i zwinna.
Ubarwienie to najbardziej rozjaśniony wariant barwy dzikiej (przyciemnionej). Ubarwienie kaczki zmienia się w ciągu roku, barwa głowy rozjaśnia się, a barwa płaszcza
staje się bardziej nasycona, rysunek na kuprze zmienia się bardziej w kreskowanie.

Do czego dążyć?
Kaczka ta w dużej mierze posiada pokrój kaczki kampbellskiej, z równoległymi do siebie: górną i dolną linią, o lekko wyprostowanej postawie. To przede wszystkim kaczka
barwna. Dlatego to ubarwienie jest głównie oceniane. Wymagane są: drobne, wyraźne
srebrzyste obrzeżenie piór u kaczora, czysta barwa tła/podstawowa, drobne kreskowanie i piękna barwa głowy kaczki, a także lśniące lusterka u obu płci.

Co należy odrzucić?
Ptaki niezgrabne i zbyt duże, o tułowiu o innym kształcie niż kształt walca, zbyt jasnych
dziobach, z dużymi błędami w ubarwieniu.

Cechy rasowości kaczora (pokrój i cechy charakterystyczne dla rasy)
Tułów: podłużny, dobrze zaokrąglony, lekko uniesiony. Linie: grzbietu i spodu ciała
powinny przebiegać prawie równolegle do siebie. Duże wady: krótki, nieforemny, za
ciężki tułów.
Głowa: wydłużona, górna linia dobrze zaokrąglona z nieco uniesionym czołem, bez
zaakcentowania policzka.
Dziób: średniej długości, lekko wznoszący się (u nasady) w kierunku czoła, ale nie klinowaty. U kaczora od szarego do wierzbowo zielonego. Duże wady: istotnie inna lub
żółta barwa dzioba.
Oczy: ciemne.
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Szyja: średniej długości, lekko wygięta, stopniowo coraz grubsza, przechodząc w pierś;
wyraźne podgardle.
Grzbiet: długi, prawie prosty, niezbyt szeroki; ramiona dobrze zaokrąglone.
Ogon: powinien znajdować się w linii grzbietu lub być nieznacznie uniesiony, noszony
zamknięty.
Pierś: mięsista, niezbyt pełna, ale też nie płaska, bez kila.
Brzuch: niezbyt rozwinięty, bez fałdy brzusznej, nie opuszczony. Duże wady: tworzenie
się fałdy brzusznej lub piersiowej (kila).
Skrzydła: dobrze złożone, mocno przylegające do ciała.
Podudzia: mało widoczne.
Łapy/skoki: średniej długości - kaczor jest nieco wyższy od kaczki. U kaczora pomarańczowe.
Upierzenie: dobrze przylegające, niezbyt miękkie.

Cechy rasowości kaczki
Kaczka jest nieco niższa niż kaczor, ich łapy są na tyle długie, że brzuch nie ciągnie się
(po podłożu) nawet u starszych ptaków. Barwa łap brązowoszara do ciemnobrązowoszarej. Tułów kaczki jest o kilka stopni mniej podniesiony. Barwa dzioba szarozielona.
Duże wady: krótkie, pulchne ciało, niezgrabny/za ciężki tułów, tworzenie się fałdy
brzusznej lub piersiowej (kila), istotnie inna lub żółta barwa dzioba.

Ubarwienie
Dzika srebrzysta (silber-wildfarbig/silber dunkelwildfarbig)
Kaczor - barwa podstawowa/barwa tła srebrzysto-białokremowa. Głowa i górna część
szyi - do zamkniętego białego pierścienia na szyi (obroży) - czarne, opalizujące/połyskujące na zielono. Barwa dolnej część szyi, ramion, piersi oraz barwa piersi
przechodząca na boki - czerwonobrązowa z - w zależności od wielkości piór - wąskim
do niezbyt szerokiego, zanikającym srebrzystobiałym obrzeżeniem. Dolna część grzbietu srebrzystoszara z ciemnymi plamami, każde pióro jest obrzeżone bielą. Kuper i ogon
prawie czarne. Loczek czarny, lekko rozbielony dozwolony. Upierzenie klina czarne (klin
ogonowy - rysunek w kształcie klina, będący przedłużeniem ubarwienia kupra, zachodzący w górę na dolną część grzbietu - u kaczorów w barwie dzikiej i jej pochodnych),
wyraźnie odcinające się od upierzenia bocznego (upierzenia brzucha). Skrzydła mieszane szaro-białe z jasnym brzegiem i lusterkami żywo zielonymi do niebieskawo błyszczących. Przednią krawędź lusterka tworzą czarne pióra, z których każde jest obrzeżone na biało. Tylna krawędź niebiesko-zielono połyskującego lusterka to najpierw czarne, a następnie białe paski. Pokrywy skrzydeł srebrzyste rozjaśnione szarym przyprószeniem. Barwa dzioba intensywnie wierzbowo zielona. Łapy barwy pomarańczowej.
Duże wady: zbyt ciemna barwa rysunku - tak, że ten nie wyróżnia się na tle barwy tła,
brązowa głowa, otwarta obroża (pierścień na szyi), brak obrzeżenia (piór).
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Kaczka – barwa podstawowa/barwa tła kremowobiała. Głowa i górna część szyi jasnobrązowo-żółta. Jaśniejsza dolna część szyi wyraźnie odcięta/odznaczona. Ciemne kreskowanie na głowie ograniczone w miarę możliwości do czoła i górnej części głowy
(wierzch głowy). Górna część piersi, dolna część szyi, ramiona i grzbiet, boki i klin ogonowy mają lekkie brązowoczarne kreskowanie, ale barwa podstawowa musi zdecydowanie dominować. Dolna część grzbietu i pokrywy skrzydeł - żółtoszare z ciemnym
kropkowaniem i białym obrzeżeniem piór. Kuper mocno nakrapiany na brązowo. Lusterko mieniące się niebiesko-zielono z przednią i tylną białą ramką jak u kaczora. Lotki
żółtawobiałe z wyraźnymi szarymi wtrąceniami. Pióra ogona jasnobrązowe. Barwa
dzioba szarozielona. Barwa łap od brązowoszarej do ciemnobrązowo-szarej. Duże wady Mocne brązowe wtrącenia w barwie podstawowej, całkowity brak kreskowania,
brak połysku lusterka, szare lusterko, biała głowa, biała plama na gardle, za dużo kreskowania z tyłu szyi.

Duże wady w ubarwieniu u obu płci:
Istotnie inna lub żółta barwa dzioba; białe lotki; białe pokrywy skrzydeł; brak lub bardzo słabe obrzeżenie lusterka.
Masa ciała: kaczor 2,5 kg, kaczka 2 kg.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 65 g.
Barwa skorupy jaja: biała.
Rozmiar obrączki: obie płcie 15 mm.
Ubarwienie kaczki kreskowanej jest określane jako dzika srebrzysta. Jest to jednak inne
ubarwienie, jak u kaczki staropolskiej srebrzystej. Kiedy kaczka staropolska srebrzysta
ma ograniczony udział barwy czarnej i rozjaśnioną barwę brązową – jest wysrebrzona,
to kaczka kreskowana jest przyciemniona – ma więcej barwy czarnej (w kreskowaniu),
ale wysrebrzona jest jeszcze bardziej (ma mniej barwy brązowej). Kaczka kreskowana
pozbawiona jest również pasków wokół oczu – to zasługa czynnika przyciemniającego
dzikie ubarwienie.
Opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie:
https://en.wikipedia.org/wiki/Abacot_Ranger
https://enten-sv.de/entenrassen/streicherenten/
https://herz-fuer-tiere.de/ratgebertier/bauernhoftiere/gefluegel/gefluegelarten/enten/steckbrief-streicherenten
https://kippenjungle.nl/kruisingEend.html
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Kaczka kajuga
N: Cayugaente, GB, F: Canard Cayuga, A: Cayuga

Pochodzenie
Rasa przybyła do Niemiec przez Anglię, gdzie uzyskała większą masę ciała. Jej ojczyzną
jest Ameryka Północna. Nazwa pochodzi od jeziora Cayuga w stanie Nowy Jork. Jako
przodkowie rasy wymieniane są: kaczka domowa (Anas platyrhynchos f. domestica) i
kaczka krzyżówka (Anas platyrhynchos), a także amerykańska dzika czarna kaczka czyli
brązówka (Anas rubripes). Dla poprawy zielonego połysku upierzenia, w przeszłości
często krzyżowano ją z inną rasą o czarnym ubarwieniu ‒ kaczką szmaragdową. To
spowodowało, że kajugi stały się zdecydowanie zbyt małe. Jednak na dzisiejszych wystawach można znów zobaczyć mocne i eleganckie ptaki o udoskonalonym pokroju.

Cel hodowli
Szybko rosnąca, wcześnie dojrzewająca, o podłużnym, dobrze umięśnionym tułowiu,
białej skórze, elegancka kaczka z suchą, tak zwaną głową węża, gdzie oko znajduje się
wysoko na głowie, blisko ciemienia. Bardzo rzucający się w oczy jest mocny zielony
metaliczny połysk upierzenia.
Wrażenie ogólne
Kaczka średniej wielkości o proporcjonalnych, zaokrąglonych kształtach i prawie poziomej postawie. Duży nacisk kładzie się na elegancką głowę z płaskimi policzkami, a
także na wysokie osadzenie oczu.

Czego należy unikać?
Nie powinno pojawiać się brązowe upierzenie, zwłaszcza lusterko musi mieć metaliczny połysk po sam brzeg. Należy unikać ptaków o zbyt wątłym, ale także zbyt ciężkim
tułowiu; głowie o wydatnych policzkach lub nisko osadzonych oczach (jak u niemieckiej kaczki czubatej - Landenten).
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Cechy rasowości kaczora
Tułów: dość długi; dobrze zaokrąglony; noszony prawie poziomo. Duże wady: wątłe
ciało.
Głowa: dość mała; podłużna, zaokrąglona, z płaskim czołem.
Oczy: ciemnobrązowe, małe, osadzone wysoko na głowie, blisko ciemienia.
Dziób: średniej długości; szeroki; płaski; u kaczora bardzo ciemno-oliwkowo-zielony,
pokryty dużą, ciemną plamą siodła, sięgającą od nasady, prawie do końca i przeważnie
do brzegów dzioba. U starszych kaczorów ciemnozielony kolor staje się widoczny na
czubku i brzegach dzioba. Czarny paznokieć. Duże wady: żółta barwa dzioba.
Szyja: średniej długości; niezbyt gruba; lekko wygięta.
Grzbiet: szeroki, lekko wypukły. Duże wady: mocno wypukły.
Ogon: nie za długi; noszony zamknięty.
Pierś: szeroka i okrągła; bez kila (fałdy). Duże wady: pierś z kilem u młodych ptaków.
Brzuch: dobrze rozwinięty; szeroki.
Skrzydła: dość długie; mocno przylegające.
Podudzia: schowane w upierzeniem brzusznym.
Łapy: średniej długości; tak ciemne, jak to możliwe; prawie czarne; u starszych kaczorów dopuszczalne pomarańczowe przebarwienia. Duże wady: żółte łapy.
Upierzenie: gładkie; mocno przylegające.

Cechy rasowości kaczki
Kaczka przypomina kaczora, z wyjątkiem różnic między płciami. Dziób czarny, ku końcowi od ciemnozielonego do ciemnoszarego, paznokieć czarny.

Ubarwienie
Czarna barwa na całym ciele. Głowa, szyja, skrzydła i grzbiet z zielonym metalicznym
połyskiem. Na skrzydle często widoczne jest lusterko, które mieni się na niebiesko.
Duże wady: matowa lub brązowawa barwa upierzenia, białe pióra, biała plamka na
gardle.

Duże wady:
Żółta barwa dzioba; brązowawa barwa upierzenia lub brak połysku; białe pióra; biała
plamka na gardle; mocno wypukły grzbiet; wątłe ciało; żółte łapy; fałda piersiowa (kil).
Masa ciała: kaczor 3 kg, kaczka 2,5 kg.
Minimalna masa jaj wylęgowych: 65 g. (Zachowany instynkt wysiadywania jaj i wodzenia piskląt).
Nieśność roczna: około 60 jaj rocznie.
Barwa skorupy jaj: waha się od ciemnozielonej (u młodych samic na początku nieśności) do czysto białej.
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Rozmiar obrączki: obie płci 16.
Masa ciała wg Amerykańskiego Stowarzyszenia Hodowców Drobiu - APA (American
Poultry Association) - rasa uznana od 1874 roku (grupa - kaczki średnie): kaczor - 3,6
kg, kaczka - 3,2 kg.
Opracowanie: Małgorzata Zduńczyk
Na podstawie: "Der große Geflügelstandard in Farbe. Band 3. Wassergeflügel: Gänse
und Enten" Martin Platzbecker, 2005 oraz:
https://enten-sv.de/entenrassen/cayugaenten/
https://www.zwergenten.de/cayugaenten/rassebeschreibung/
https://en.wikipedia.org/wiki/Cayuga_duck
https://www.csch-trutnov.cz/news/kachny-kajugy-k-k/

Fot. Zdzisław Jakubanis

47

Kwartalnik nr 25 (styczeń – marzec 2020)

KĄCIK FILATELISTYCZNY
Poczta Francji wprowadziła do obiegu pocztowego (bez daty) znaczki pocztowe przedstawiające koguty francuskich ras kur.

Górny rząd od lewej: barbezie, burbońska, kukułka bretońska, fawerola francuska,
mozelska, maran. Dolny rząd od lewej: galijska złocista, gurnejska, alzacka, bresska,
gatineska, lafleszka.
Opisy po polsku przygotowała Pani Małgorzata Zduńczyk.

Poczta Węgier wprowadziła w 2015 roku do biegu pocztowego kopertę pierwszego
dnia obiegu i bloczek znaczków z okazji organizacji 34. Olimpiady Gołębi Pocztowych w
Budapeszcie.
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Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego.
W nr 24 kwartalnika, w dziale Filatelistyka w opisie znaczków estońskich wkradł się
błąd, a mian. na znaczkach jest turkawka zwyczajna, a nie gołąb gwinejski – przepraszam.
Opracowanie: Zdzisław Jakubanis

Kolory obrączek dla gołębi rasowych
Rok

Kolor

2019

zielony

2020

szary

2021

biały

2022

czarny

2023

żółty
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CZASOPISMA, BIULETYNY, KSIĄŻKI
Manfred Uglorz, Atlas gołębi barwnych
Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2019

Manfred Uglorz, Atlas gołębi. Polskie rasy
Wydawnictwo SBM,
Warszawa 2018

Manfred Uglorz, Atlas zwierząt domowych
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2018

Manfred Uglorz, Atlas ptaków ozdobnych
Wydawnictwo SBM
Warszawa 2017
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Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013

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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