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GOŁĘBIE                                                                  

Manfred Uglorz 

FRANKOŃSKI POLNY  (EE 444) 
N: Frankische Feldtaube, F: Biset de Frankonie, A: Franconian Field Pigeon 

  
Grupa V ‒ barwne 

Obrączka numer 8 

Pochodzenie 

Frankońskie polne pochodzą z Frankonii (Niemcy), z miejscowości leżących w dolinie 

rzeki Altmühl, głównie z Gunzenhausen i okolic. Dlatego dawniej nazywano je guncen-
hauzeńskimi (Gunzenhauser).  

 Nie jest pewne, czy frankońskie polne są starą rasą, czy też młodą, bowiem dopiero 
w latach pięćdziesiątych XX wieku zaczęły się coraz częściej pojawiać w hodowlach i na 
wystawach. Jednak już w roku 1893 w bawarskim spisie hodowców gołębi, znajdują się 
nazwiska dwóch hodowców gołębi pochodzących z Gunzenhausen. Ale czy chodzi w spisie 
o hodowców frankońskich polnnych?  

 Nie można powiedzieć, że frankońskie polne są rasą starą, od dawna hodowaną na 
terenie Frankonii. Prawdopodobnie L. Fischer w 1910 roku jest pierwszym autorem, 
który wspomina o gołębiach polnych, jednobarwnych, hodowanych w okolicy Ansbach 
i Gunzenhausen. Edmund Zurth w 1966 roku pisze, że gołębie polne, hodowane 
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w Frankonii nad rzeką Altmühl, podobnie jak berneńskie srokacze z czółkiem, wywo-
dzą się od rosłych i mocnych gołębi cypryjsko-tureckich, (w Polsce nazywane były tur-
kami).  

 Schütte, Stach oraz Wolters w swojej pracy pt. „Flandbuch der Taubenrassen” z 1994 
roku piszą, że gołębie polne hodowane w okolicy Gunzenhausen są gołębiami mniej-
szymi i szczuplejszymi od innych gołębi polnych. Uwaga ta jest nieprawdziwa, ponie-
waż frankońskie polne z nad Altmühl, są gołębiami stosunkowo rosłymi, dobrze zbu-
dowanymi, o szerokiej piersi, z dosyć silnym dziobem.  

 Po II wojnie światowej Georg Bernreuther z Gunzenhausen, zdecydowany patron 
rozwoju hodowli gołębi polnych z Frankonii, doprowadził w 1951 roku do uznania go-
łębi monochromatycznych czerwonych i żółtych z okolicy Gunzenhausen za odrębną 
rasę. Od tego czasy pokazywano te gołębie na organizowanych wystawach gołębi ra-
sowych. Chociaż przed II wojną światową znane też były w Gunzenhausem gołębie 
jednolicie czarne, to jednak one w czasie wojny wyginęły. Ale od 1970 roku znowu 
zaczęły się pojawiać gołębie o czarnym upierzeniu. Najczęściej jednak w Niemczech 
hodowane są czerwone frankońskie polne.  

 Wbrew pozorom frankońskie polne nie są gołębiami prymitywnymi, jak sądzi wielu 
hodowców i miłośników gołębi należących do Grupy V. Owszem, początkowo frankoń-
skie polne nie miały najlepszego upierzenie na plecach oraz miały luźny i mało zwarty 
ogon. Ale dzięki pracy hodowlanej te wady z powodzeniem zostały usunięte i obecnie 
z takimi wadami nie spotyka się już gołębi polnych z Gunzenhausen.   

Fot. Zdzisław Jakubanis 

Opis budowy 

Frankoński polny – to stosunkowo duży gołąb typu polnego, o wydłużonej figurze, 

zawsze gładkonogi i gładkogłowy. Jakiekolwiek pióra na nogach i ozdoby z piór na gło-
wie są dużymi wadami. Posiada zaokrągloną głowę, o nieco podniesionym czole. Ma 
pomarańczowe oczy, obramowane podwójnymi, gładkimi, zdecydowanie czerwonymi 
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brwiami. Im  bardziej brwi są ognistoczerwone, tym lepsze. U gołębi czarnych tolero-
wana jest nieco jaśniejsza, nawet żółta tęczówka. Brwi grube, brodawkowate nie są 
tolerowane nawet u gołębi starych, powyżej dwóch lat.  

 Dziób z czołem tworzy rozwarty kąt. Wzorzec wymaga, aby dziób był średniej dłu-
gości, prosty, koloru cielistego, u nasady lekko przekrwiony. Ta cecha nie jest jednak 
bezwzględnie wymagana. Dopuszczalna jest mała muszka na końcu dzioba u czarnych. 
Woskówki powinny być gładkie, u starszych mogą być lekko chropowate. Bardzo waż-
ny jest właściwy, wymagany we wzorcu kąt pomiędzy dziobem a czołem.  

 Szyja o średniej długości i z dobrze wykrojonym podgardlem tworzy z tułowiem 
i długimi skrzydłami harmonijną całość. Pierś u polnych frankońskich powinna być 
szeroka, zaokrąglona i nieco wysunięta do przodu, plecy zaś lekko opadające. Nogi 
muszą być mocne, średniej długości, nieopierzone, intensywnie czerwone, z jasnymi 
pazurkami. Upierzenie dobrze przylega do ciała.  

 Dużą wadą jest słaba budowa, wysoka postawa, gruba, niekształtna  głowa i grube 
brwi. 

Kolory i rysunek 

Frankońskie polne występują tylko w trzech kolorach: czerwonym, żółtym i czarnym. 

Znane są także z tzw. różą na skrzy-
dłach. Róże powinny być jednakowej 
wielkości na obu skrzydłach i muszą 
się składać z około sześciu białych 
piórek na każdym skrzydle.  

 Bezwzględnie wszystkie kolory po-
winny być czyste, nasycone i lśniące. 

 Przy ocenie frankońskich polnych 
uwagę zwraca się na intensywność 
barwy. Kolor czarny, czerwony i żół-
ty w Niemczech określany jest jako 
‘Lackfarbe’.  

 Wadą jest nierówny kolor oraz 
sitowatość na skrzydłach i ogonie. 

Także wadą są za jasne oczy oraz blade, lub zbyt grube brwi. 

Uwagi dotyczące hodowli  

Łączenie gołębi czerwonych z żółtymi nie jest wskazane, ponieważ wtedy potomstwo 

czerwone jest zbyt jasne, żółte zaś przybliżone do złocistożółtego koloru, występujące-
go u norymberskich skowronków. Łączenie czarnych z czerwonymi lub żółtymi w ogóle 
nie jest wskazane. 

 
http://www.pigeontype.info/2018/07/10/franconian-field-
pigeons/ 
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 Gołębie z różą powinny być parowane z gołębiami bez róży. Pary z różą wydają po-
tomstwo z wielką ilością białych piórek w okolicy stawu ramienia.   

 
http://www.pigeontype.info/2018/07/10/franconian-field-pigeons/ 

 W gołębniku z frankońskimi polnymi powinny być dość duże boksy do gniazdowa-
nia. Najlepiej frankońskie polne czują się w wolnej hodowli, bowiem chętnie żerują 
w polach. Dobrze opiekują się swoimi młodymi. Chociaż występują w niewielu odmia-
nach barwnych, to jednak warte są zainteresowania.   

 Przy selekcji zwracamy uwagę głównie na budowę ciała i kolor upierzenia. 

 

Kolory obrączek dla gołębi rasowych 

Rok Kolor 

2019 zielony   

2020 szary   

2021 biały   

2022 czarny   

2023 żółty   
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DRÓB                                                                        

Manfred Uglorz 

DORKING 
N: Dorking, F: Dorking, A: Dorking 

Pochodzenie: Anglia  

Obrączki: kogut – Ø 22 mm, Kura – Ø 20 mm 

Pochodzenie 

Dorkingi prawdopodobnie należy do najstarszych ras kur angielskich. Sądzono, że po-

chodzą od pięciopalczastych kur, przywiezionych 
przez legiony rzymskie do Anglii. Nie jest to jednak 
wiadomość pewna, chociaż pięciopalczaste kury 
opisuje pisarz rzymski Lucius Iunius Moderatus 
Columella (ur. ok. 4 r. po Chr.. zm. ok. 70 po Chr.) 
swoim dziele pt . Res rustica i chociaż widmo, że 
legioniści przywozili do Anglii różne zwierzęta do-
mowe.  

 Nazwa rasy pochodzi od targowego miasta Dor-
king w hrabstwie Surrey, leżące niezbyt daleko od 
Londynu. Dorkingi królowały w Anglii, jako typowa 
rasa mięsna, dopóki nie zostały wyparte przez przy-
wiezione na początku XX wieku z Ameryki do 
Wielkiej Brytanii saseksy (Sussex). Po raz pierwszy 
zostały pokazane na wystawie drobiu w londyń-
skim Zoo w 1845 roku.  

 Dorkingi zostały włączony do pierwszego zbio-
ru wzorców z 1865 roku (The Standard of Excel-

lence in Exhibition Poultry), wydanego przez Wil-
liama Bernhardta Tegetmeiera. W Niemczech za-
częto je hodować od 1860 roku. Ich krew płynie 
w wielu europejskich ciężkich rasach kur domo-

wych. Obecnie nie są często hodowane, a to głównie dlatego, że od 1860 roku powsta-
ło wiele ras budową przypominające dorkingi, a jednak o dość wysokiej nieśności. 
W Polsce ta stara rasa angielska nie jest prawdopodobnie nigdzie hodowana.   

 

 
http://www.dorking.de/ 
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Charakterystyka ogólna 

To ciężka, duża, stosunkowo długa, głęboka i szeroka rasa kura typu mięsnego, z dłu-
gim i bogatym upierzeniem, o spokojnym temperamencie. Należy do ras pięciopalcz-
stych. Ze względu na stosunkowo długi korpus, wydaje się on być w kształcie prostoką-
ta.   

Charakterystyka użytkowości 

Jak zostało powiedziane powyżej, dorkingi hoduje się głównie dla mięsa. Nieśność ich 

jest nieduża. Kury właściwie niosą się sezonowo, a mianowicie wiosną i latem. Znoszą 
one koło 140 jaj o białej skorupce i o wa-
dze 55 g. Kogut waży od 3,5 do 4,5 kg, 
czasem nawet więcej, kura zaś od 2,5 
do 3,5 kg. 

 Jest to jedna z nielicznych ras kur 
z czerwonymi zausznicami, która znosi 
jajka o białej skorupce. Kolor skóry dor-
kingów jest biały.  

Opis budowy koguta 

Tułów koguta jest długi, głęboki i nie-

co kanciasty, patrząc z boku w formie 
prostokąta. W związku z tym, grzbiet 
jest długi, szeroki i lekkoopadający. Po-
dobnie skrzydła są długie i muszą być 
dobrze zwarte. Wymagane są szerokie 
ramiona, ale dobrze zaokrąglone.  

 W odróżnieniu od tułowia, szyja 
jest  krótka i mocna z grzywą bogatą 
w pióra. Pełne i bogato upierzone sio-
dło łagodnie przechodzi w pełny i sze-
roki, podniesiony ogon, o długich i szerokich sierpówkach. Aby wszystkie części tuło-
wia układały się w harmonijną całość, dlatego pierś musi być także pełna, szeroka 
i bardzo głęboko osadzona. Brzuch w tylnej części jest bardziej wypełniony, aniżeli 
w przedniej.  

 Dużą głowę zdobią czerwone, słabo upierzone policzki; duże, o delikatnej struktu-
rze dzwonki; średnio rozwinięte, czerwone zausznice. Wszystkie odmiany barwne 
mają grzebień stojący i pojedynczy. Ale dopuszczalny jest także grzebień różyczkowy 
o delikatnym uperleniu. Grzebień różyczkowy powinien być z przodu szeroki, kolec zaś 
sięgający karku, lecz nie dotykający go. 

 Kogut ma oczy pomarańczowoczerwone, dziób mocny, koloru cielistego. 

 
www.cluckinggoodpoultry.com.au/dorkingchickens.html 
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 Mocno umięśnione podudzia są prawie niewidoczne, a skoki zaś mniej niż średniej 
długości, lecz mocne, jasnocielistego koloru. Duże palce muszą być dobrze rozstawio-
ne, tylny palec jest podwójny.   

 Całe upierzenie musi być pełne i przylegające.  

Opis budowy kury  

Korpus kury bardziej niż u koguta ma formę prostokąta. Również plecy kury są  dłuższe 

i bardziej poziome niż u koguta. Kura ma głęboko osadzoną pierś, a tylna część jej kor-
pusy jest bardziej rozwinięta. Również postawa jest głębsza, aniżeli u koguta. Także 
szyja jest krótsza. Ma dobrze rozwinięty ogon. U kur ze stojącym grzebieniem, może on 
nieco opadać na bok. 

Duże wady 

Do wad zalicza się: mały, wątły, wąski i krótki korpus, płaską pierś, krótki ogon i przy-

pominający ogon wiewiórki, brak 
piątego palca oraz dużo bieli na 
zausznicach.  

Odmiany barwne 

Dorkingi występują w kilku od-

mianach barwnych: dzikim, czyli 
kuropatwianym i dzikim srebrzy-
stym. Znana jest także odmiana 
złocistotoszyja, srebrzystoszyja, 
jastrzębiata i biała. 

Uwagi dotyczące hodowli 

Dorkingi nie wymagają dużych 

wybiegów. Pewna ich część po-
winna być zadaszona, aby miały 
się one gdzie schronić w czasie 

deszczu, bowiem bardzo szybo przemakają ich pióra. Kurnik powinien jednak być dość 
obszerny, aby ocierając się o jego ściany, nie niszczyły sobie upierzenia.  

 Powinny otrzymywać wartościowy pokarm, w tym także pochodzenia zwierzęcego, 
np. twaróg, odpady mięsne, świerszcze, szarańczaki i tp.    

 Podobnie jak w przypadku każdego drobiu z pojedynczym grzebieniem, dorkingi 
wymagają ochrony w ekstremalnie niskich temperaturach.  

 U dorkingów hodowanych w złych warunkach, łatwo ulega zniszczeniu ich upierze-
nie. 

 
http://www.englishhens.co.uk/ 
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Marcin Różewicz 

PERLICA ZWYCZAJNA 
Perlica zwyczajna (Numida meleagris), to gatunek drobiu, który jest człowiekowi zna-

ny od dawna. Jej naturalnym środowiskiem występowania są półpustynne tereny oraz 
sawanny kontynentu afrykańskiego. Mimo procesu udomowiania, do dziś istnieją dzi-
kie populacje tego ptaka. Proces domestykacji perlic rozpoczął się prawdopodobnie 
w czasach wojen punickich w III w. p.n.e. Hodowana była również w starożytnej Grecji 
oraz Rzymie, gdzie ceniona była jako ptak dostarczający mięsa. W Polsce nazywana 
była również pantarką. Była popularnym ptakiem, zwłaszcza w okresie lat 60-tych i 70-
tych ubiegłego wieku.  

 W systematyce biologicznej przyporządkowana jest do ptaków grzebiących. Podob-
nie jak kura domowa, zaliczana jest do rzędu kuraków (Galliformes). Przynależy do 
rodziny perlic (Numididae) do której zaklasyfikowano także dwa pokrewne gatunki 
różniące się nieco wyglądem. Są to perlica sępia oraz czubata, które utrzymywane są 
raczej w hodowlach amatorskich – jako ptaki ozdobne o ciekawym upierzeniu, nie 
mają one znaczenia gospodarczego dla człowieka. Perlica zwyczajna natomiast to ptak 
o użytkowości rzeźnej oraz nieśnej. W procesie długotrwałej hodowli tego gatunku 
powstały dość liczne odmiany barwne znajdują uznanie  u hodowców ptaków ozdob-
nych.  

Charakterystyka gatunku  

Perlice posiadają charakterystyczne upierzenie, barwne pióra pokryte są białymi krop-

kami wzór ten nazywany jest „perłowaniem” od którego ptaki te wzięły swoją polską 
nazwę. Upierzenie może mieć jednak różną barwę oraz jej odcień w zależności od od-
miany barwnej. Brak jest wyraźnego dymorfizmu płciowego, dlatego często trudno jest 
rozróżnić płeć ptaków na podstawie wyglądu poszczególnych osobników. Dla hodow-
ców, którym zależy na odpowiedniej płci ptaków lub zestawieniu stadek reprodukcyj-
nych jest to problem.  Najczęstszymi cechami pozwalającymi na  rozróżnienie płci są: 
postawa ciała, pokrój, wielkość głowy i przydatków oraz nastroszenie piór (jest wi-
doczne w okresie godowym u samców). Płeć można wykryć również poprzez badanie 
odległości od siebie kości łonowych- u samców mniejsza u samiczek większa (na szero-
kość dwóch palców) oraz przez odgłosy wydawane przez samca i samicę (perlik- „szit 
czit”, perlica –„bak wit”).  

 Głowa tych ptaków jest pozbawiona upierzenia, a skóra ma kolor turkusowy. Na jej 
szczycie występuje hełm kostny na podstawie którego istnieje możliwość określenia 
płci ptaków – u samców jest znacznie większy i masywniejszy niż u samic. Dzwonki 
o większej długości i bardziej masywne również wskazują na samca (rys. 1). W okresie 
godowym samce stają się bardziej agresywne wobec siebie, tocząc ze sobą walki.  
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Skrzydła są krótkie ściśle przylegające do tułowia, ogon jest nisko noszony. Długość 
ciała nie przekracza 55 cm. Posiadają mocny, gruby dziób oraz silne nogi dzięki którym 
w razie zagrożenia ze strony atakującego drapieżnika, wybijając się pionowo w górę 
lub uciekając. 

 

Rys. 1.  

Dymorfizm płciowy u perlic na pod-
stawie nieznacznych różnic w budowie  
głowy.  (A. Jarosz) 

 Ptaki te zachowały wiele cech swoich dzikich przodków zarówno pod względem 
wyglądu jak i behawioru. Perlice są ptakami o silnym instynkcie stadnym. Przebywając 
na wybiegu lub poza nim zawsze poruszają się trzymając w grupie, są płochliwe oraz 
bardzo czujne. Po zauważeniu niebezpieczeństwa ze strony drapieżników wydając 
głośne dźwięki ostrzegając również inne gatunki drobiu znajdujące się na wybiegu, co 
jest ich bardzo korzystną cechą. Zachowały także zdolność do lotu, dlatego w chowie 
przydomowym należy ograniczyć im możliwość niekontrolowanej ucieczki z wybiegu 
poprzez podcinanie lotek (zabieg ten należy powtarzać każdorazowo po okresie pie-
rzenia ptaków) lub przeprowadzenie u jednodniowych piskląt zabiegu amputacji części 
dłoniowej skrzydła, który pozbawia ptaki zdolności lotu na całe życie. Choć ptaki te 
prowadzą naziemny tryb życia, noc spędzają na gałęziach drzew. W naturze pokarm 
perlic stanowią nasiona traw oraz bezkręgowce. 

Kierunki użytkowania 

Użytkowość rzeźna 

Mięso perlic stanowi niewielki udział w krajowej produkcji mięsa drobiowego w Pol-

sce. Brak upodobania konsumentów co do spożywania mięsa perliczego oraz promocji 
tego mięsa powoduje, że nadal dominujące miejsce w produkcji mięsa drobiowego 
stanowią brojlery kurze oraz indycze. Obecnie perlice utrzymywane są w małych stad-
kach w warunkach amatorskich.  

 Mięso perlic zawiera więcej białka (1-1,3%) oraz mniejszą ilość tłuszczu (0,4-2,5%) 
w porównaniu do mięsa brojlerów kurzych oraz indyczych. Jest to jak najbardziej po-
żądany wyróżnik jakości ich mięsa, co z punktu widzenia konsumentów jest cechą bar-
dzo pożądaną. Mięso pozyskane szczególnie od młodych osobników cechuje drobno-
włóknista struktura oraz walory smakowe. Jest ono również dobrym źródłem witamin 
z grupy B oraz zawiera cenne mikroelementy. W wyniku selekcji wyhodowano brojlery 
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perlicze z przeznaczeniem do intensywnej produkcji, którą cechują dobre wykorzysta-
nie paszy oraz przyrost masy ciała. 

Użytkowość nieśna 

Jaja perlicze cenione są szczególnie w krajach azjatyckich, gdzie perlice utrzymywane 

są nie tylko w systemie ekstensywnym ale również w intensywnym chowie klatkowym 
(fot. 1). Charakterystyczną cechą jaj perliczych jest ich kształt. Masa jaja w zależności 
od wieku ptaków wynosi 39-50g.  

 Dojrzałość nieśną samice uzyskują w 32 tygodniu życia. W chowie przydomowym 
perlice zazwyczaj znoszą 30-40 jaj w sezonie lęgowym natomiast w chowie intensyw-
nym nieśność wynosi 100-130 jaj. We Francji specjalnie selekcjonowane pod wzglę-
dem nieśności linie perlic znoszą do 170 jaj. 
 

 

 

Fot. 1. 

Intensywny chów klatko-
wy w krajach azjatyckich 

w celu pozyskiwania jaj 
konsumpcyjnych od perlic.  

(Guineaflow.net.com) 

 

Lęgi i odchów piskląt 

W stanie dzikim perlice tworzą duże stada a w okresie lęgowym dobierają się w pary. 

Samica zakłada gniazdo na ziemi, najczęściej w zaroślach wysiadując zniesione jaja, 
podczas gdy samiec przebywa w pobliżu. W wyniku udomowienia perlic stały się one 
poligamiczne – na jednego samca można przeznaczyć kilka samic. Utrzymywanie kilku 
perlików na jednym wybiegu powoduje walki a także powoduje obniżenie procentu 
zapłodnienia jaj. Dotyczy to zwłaszcza wybiegów o małej powierzchni, gdzie słabszy 
samiec nie może uniknąć dręczenia przez silniejszego perlika. Okres lęgowy zaczyna się 
w zależności od warunków pogodowych z końcem marca oraz początkiem kwietnia. 
Jaja lęgowe nie powinny być magazynowane dłużej niż dwa tygodnie, po tym okresie 
znacznie obniża się ich wylęgowość. Inkubacja jaj trwa 28 dni, niektóre samice same 
wysiadują jaja i wodzą pisklęta. Często jako nasiadki wykorzystane są kury lub indyczki. 
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Zbierane jaja mogą być również inkubowane sztucznie w aparatach lęgowych  szcze-
gólnie, jeśli hodowcy zależy na pozyskaniu większej liczby piskląt. Właściwa masa jaj 
lęgowych powinna wynosić od 45 –50g. Pisklęta po wylęgu mają masę ciała około 28 g. 

 Odchów młodych perlicząt nie jest skomplikowany, w przypadku lęgów naturalnych 
pozostaje zapewnienie odpowiedniej paszy. Wykorzystywane mogą być do tego celu 
pasze pełnoporcjowe specjalnie do odchowu perlic jak i pasze gospodarskie takie jak: 
posiekane zielonki w tym pokrzywa, krwawnik, lucerna; gotowane na twardo jaja, 
twaróg oraz śruty zbożowe a także czerstwe pieczywo (nie spleśniałe!). Sztuczny od-
chów jest bardziej pracochłonny wymaga zapewnienia pisklętom odpowiednich wa-
runków termicznych. Najczęściej tak jak w przypadku sztucznego odchowu piskląt 
innych gatunków stosuje się ogrzewanie piskląt lampami grzewczymi tzw. sztuczna 
kwoką, która zapewnia źródło ciepła. Niezbędne jest także utrzymanie higieny, ponie-
waż pisklęta przebywają na ograniczonej powierzchni. Dlatego możliwie często i sys-
tematyczne sprzątanie powinna być wymieniana ściółka. Proces opierzenia przebiega 
bardzo szybko i młode ptaki mogą od 3 tygodnia życia korzystać z wybiegu, ponieważ 
szybko uzyskują zdolność do lotu  zaleca się ograniczenie wybiegu płotem co zapobie-
gnie ucieczce ptaków. 

Odmiany barwne 

Różnice w barwie upierzenia pomiędzy poszczególnymi odmianami barwnymi perlic 

wynikają z różnorodności genetycznej powstałej na drodze spontanicznych mutacji 
w genach. Mutacje te utrwalane były na drodze pracy hodowlanej. Pierwszym który 
zainteresował się dziedziczeniem oraz podłożem genetycznym odmian barwnych perli-
cy był włoski genetyk Alexandro Ghigi. Szczególne zainteresowania ptakami o odmien-
nym upierzeniu są hodowcy amatorzy, których celem jest utrzymywanie ptaków ze 
względu na oryginalne cechy. Znajomość mechanizmów dziedziczenia odkrytych przez 
Grzegorza Mendla oraz genetyczne uwarunkowanie danej barwy upierzenia (jednoge-
nowe, poligenowe; recesywne lub dominujące) pozwala na prowadzenie świadomej 
pracy hodowlanej, utrwalenia danej mutacji lub powstanie nowej odmiany barwnej. 
Różnice pomiędzy poszczególnymi odmianami barwnymi są widoczne już u piskląt na 
podstawie barwy puchu co pozwala na dość wczesne określenie przynależności do 
konkretnej odmiany barwnej.  

Standardowa vel szara 

Perlice dziko żyjące cechuje szare upierzenie piór na których występują białe kropki 
nazywane perłowaniem, odmiana ta nazywana jest także standard z racji tego, że 
uznawana jest za formę podstawową perlicy. Standardowe upierzenie posiadają także 
ptaki użytkowane w kierunku rzeźnym w przeciwieństwie do innych gatunków drobiu 
gdzie pożądany jest biały kolor upierzenia. 



Kwartalnik nr 28 (październik – grudzień 2020) 

 15 

Biała 

Odmiana ta powstała na początku XIX w Afryce. Upierzenie jest jednolicie białe po-
zbawione innych odcieni.  

Lawendowa (fot.2) 

 

For. 2.  

Perlica odmiany lawendowej 

(źródło: https://www. cackle-

hatchry.com/product/lavender-

guinea-fowl/) 

Barwa upierzenia perlic tej odmiany jest szara lecz znacznie jaśniejsza niż w przypadku 
odmiany standardowej co jest wynikiem działalności genu I , który u odmiany standar-
dowej występuje  w homozygotycznym układzie dominującym II, u lawendowej zaś 
homozygoty recesywnej ii . 

Szek (fot. 3) 

Fot. 3.  

Perlica odmiany szek  

(źródło: 

http://truewildlife.blogspot.com/2011/02

/ 

guinea-fowl.html) 
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 Odmiana ta nie jest zaliczana do barw podstawowych, występuje jednak dość czę-
sto w hodowlach amatorskich. Odmiana ta charakteryzuje się barwnym upierzeniem 
(w zależności od podstawowej odmiany barwnej) za wyjątkiem piersi i brzucha gdzie 
upierzenie ma kolor biały. 

Pinto (fot. 4) 

 

Fot. 4. Młode perliczki odmiany pinto (źródło: https://www.backyardchickens.com/threads/3-month-
old-pinto-guineas.940781/) 

 Perlice tej odmiany, podobnie jak szek są ptakami dwubarwnymi. Posiadają barwne 
upierzenie w zależności od genotypu oraz liczne obszary z białymi piórami. Różnica 
między tymi odmianami polega również na rozmieszczeniu białych piór. Podczas gdy 
u szeka sa one ograniczone do pewnych obszarów, u perlic pinto występują one bardzo 
zróżnicowanie. Każdy osobnik tej odmiany może mieć zupełnie inny układ i proporcje 
białych piór i barwnych. Obecnie jeszcze nie zidentyfikowano genów odpowiedzial-
nych za tę odmianę barwną i sposobu jej dziedziczenia. 

 Pozostałe odmiany barwne powstają poprzez działanie lub współdziałanie innych 
genów odpowiedzialnych powstanie konkretnej barwy, są wariantami barw podsta-
wowych w wyniku rozcieńczenia barwnika jego braku (odmiany białe) bądź braku wzo-
ru perłowania. Za powstanie konkretnej odmiany barwnej odpowiedzialne są cztery 
geny (M, I, D, W) oraz wystąpienie ich w odpowiedniej  kombinacji. 
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Fot. Zdzisław Jakubanis 

Tabela odmian barwnych perlic 

Nazwa odmiany w języku angielskim NAZWA ODMIANY W JĘZYKU POLSKIM 

grey, pearl, pearl grey, speckled, wild-type niebieskie: szara, uperlona, standardowa, 
dzika 

royal purple, violet purpurowa, fioletowa (uperlenie ograniczone 
lub brak uperlenia) 

lavender, lilac, light grey lawendowa, liliowa, jasnoszara (niebieskie 
uperlone rozjaśnione) 

coral blue, sky blue, blue coral niebieska, błękitna (niebieskie rozjaśnione 
z ograniczonym lub bez uperlenia) 

brown, cinnamon, buff dundotte, dundotte, 
chamois 

brązowe: brązowa, cynamonowa (uperlone), 
beżowa, kremowa, wielbłądzia 

chocolate, buff, dun czekoladowa, żółta, płowa, (uperlenie ograni-
czone lub brak) 

porcelain porcelanowa  

opaline, ivory, almond opalowa, kość słoniowa, migdałowa 

white biała 

white-breasted, splashed  białopierśna, pstra 

silver wing srokata 

coral white, dundotte white, buff white, 
porcelain white, opal white (pied) 
pinto 

łaciata 
 
siodłata  
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KACZKI CZUBATE  
Anatomia 

Głowy kaczek czubatych z czubami różnej wielkości - mały, średni i duży 

U kaczek, jak u kur, czub miewa różną wielkość i kształt. U kur czub z piór jest wytwo-

rem zmienionej skóry głowy - skóra jest grubsza, bardziej ukrwiona, posiadająca więcej 
struktur piórotwórczych. Może być dodatkowo osadzony na wypukłości powstającej 
w górnej części czaszki. Natomiast czub u kaczek osadzony jest z tyłu głowy. Podstawą 
czuba u kaczek jest zwykle poduszka tłuszczowa. Nie ma wypukłości, ale również po-
jawiają się zmiany dotyczące kości w postaci otworów w tylnej części czaszki. Przez te 
otwory mogą przeciskać się struktury mózgu, co u piskląt jest śmiertelne i bardzo rzad-
ko zdarza się u dorosłych ptaków. Tłuszcz może tworzyć poduszkę będącą podstawą 
czuba oraz może wciskać się do środka czaszki, pomiędzy struktury mózgu. Taki stan 
może powodować objawy neurologiczne, a także utratę słuchu i/lub wzroku w jednym 
lub obu oczach u starszych ptaków.  

Widok grzbietowy (od strony grzbietu głowy) mózgów dwóch kaczek czubatych: bez (zdjęcie po lewej) oraz z ciałem 
tłuszczowym między śródmózgowiem a móżdżkiem (zdjęcie po prawej). Widoczne jest nagromadzenie tłuszczu 

między półkulami a móżdżkiem (zaznaczony obszar).  

Oba ptaki miały czub średniej wielkości. 

źródło:  „Brain Alterations in Crested Versus Non-Crested Breeds of Domestic Ducks (Anas platyrhynchos f.d.)” H. D. 
Frahm, G. Rehka¨mper and C. W.  
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Wynik tomografii komputerowej (tomogram) głowy kaczki czubatej (rzut z boku) - zaznaczone miejsce – zmiany 

w kości czaszki 
źródło: https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03079450094126 

Genetyka 

Kaczki czubate zawdzięczają swój wygląd mutacji genetycznej powodującej deforma-

cję czaszki. Mutacja ta ma wpływ nie tylko na ciągłość powierzchni kości czaszki, ale 
i ilość tkanki tłuszczowej odkładanej w obrębie głowy. Skutki działania genu warunku-
jącego wystąpienie czuba powodują śmierć piskląt przed lub bezpośrednio po wyklu-
ciu i prowadzą do patologicznych zmiany w czaszce i mózgu dorosłych ptaków. Dzieje 
się tak dlatego, że cecha ta jest warunkowana letalnym (śmiertelnym) wariantem ge-
nu. Kaczęta posiadające dwie zmutowane wersje genu czuba nie przeżywają, bo otwo-
ry w czaszce powodują rozwój mózgu piskląt poza nią. Czynnik jest śmiertelny w ukła-
dzie homozygotycznym, czyli wtedy, kiedy ptak ma dwa czynniki warunkujące tę cechę 
- jeden od ojca, drugi od matki. Ponieważ czub jest cechą dominującą, do jego po-
wstania wystarczy jedna zmutowana wersja genu - druga jest niezmutowana. Dlatego 
ptaki, które przeżywają są heterozygotyczne.  
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 Gdy parę stanowią dwa ptaki heterozygotyczne pod względem czynnika czubatości, 
czyli dwa ptaki czubate, embriony w jajach od nich mogą mieć trzy różne genotypy. 
Stosunek genotypów  to 1: 2: 1, czyli 25% : 50% : 25%,  ale żywe potomstwo stanowi 
tylko 75%, bo 25% embrionów zamrze w jaju - to homozygoty, mające dwie zmutowa-
ne wersje genu. Stosunek genotypów żywych piskląt wynosi statystycznie 1: 2, z któ-
rych 1/3 jest homozygotami pod względem niezmienionej/normalnej wersji genu, 
a więc nie ma czuba, natomiast 2/3 są heterozygotami pod względem tego genu i wy-
kluwa się z czubami różnej wielkości. Łącząc w pary ptaki z czubami trzeba się liczyć 
z tym, że statystyczne 25% ich potomstwa, będące homozygotami pod względem tego 
czynnika, zamiera z powodu odsłonięcia mózgu i nie wykluwa się. Dlatego, żeby unik-
nąć śmierci embrionów, łączy się ptaki z czubem z ptakami bez czuba, licząc na 50% 
potomstwa z czubem i 50% bez niego. Dlatego też, wprowadzono do wzorca kaczki 
czubatej odmianę bez czuba i zmieniono nazwę rasy. 

Kaczka lądowa/zagrodowa i kaczka czubata 

Określenie ‘Landente’ może być równoznaczne z określeniem ‘Landrasse’ (rasa po-

chodząca z danego kraju, regionu), co daje kaczkę ‘krajow’, ale odnosi się również do 
‘uziemienia’ kaczek użytkowych, które przez zabiegi hodowlane nabrały większej masy 
ciała, utraciły zdolność lotu i stały się kaczkami ‘lądowymi’, ‘zagrodowymi’. Wraz ze 
zwiększeniem masy ciała, ma miejsce również odkładanie się większej ilości tkanki 
tłuszczowej. U kaczek czubatych rozrastanie się ciał tłuszczowych w obrębie głowy nie 
jest obojętne dla ich zdrowia i funkcjonowania. 

Dobrostan 

Czubatość kaczek jest cechą występującą u wielu ras. Czuby miewają - choć nie jest 

ujęty w ich wzorcu - np. biegusy, krzyżówki miniaturowe czy kaczki w typie staropol-
skiej. Mutacja ta jest dosyć rozpowszechniona. Cecha ozdobna, ale wprowadzona 
również do pokroju ras użytkowych, specjalnie utrwalona dzięki selekcji. Maksymaliza-
cja tej cechy może mieć jednak niezamierzone skutki. Czub tworzy się na głowie kaczki 
z powodu zniekształcenia czaszki. Kaczki czubate rozwijają się z otworem w tylnej czę-
ści czaszki, który z wiekiem nie zarasta tkanką kostną. Pod skórą głowy z tkanki tłusz-
czowej często tworzy się poduszka, która jest podstawą czuba. Pióra wyrastające ze 
skory tej okolicy głowy tworzą czub. Tłuszcz z poduszki, przez otwory w kości, wciska 
się do czaszki i pomiędzy struktury mózgu, prawdopodobnie powodując ucisk. Obec-
ność tkanki tłuszczowej w tym miejscu ma związek z problemami neurologicznymi 
u niektórych kaczek czubatych - z brakiem koordynacji ruchowej, drgawkami. Dlatego 
naukowcy niemieccy badali kaczki czubate, a badania te były dofinansowane przez 
BDRG (Niemieckie Stowarzyszenie Hodowców Drobiu Rasowego) - oraz opracowali 
test, mający na celu badanie kaczek pod kątem tych zakłóceń. Testowano koordynację 
ruchową u kaczek czubatych, kładąc je na grzbiecie i mierząc czas, w jakim zdołają 
wstać i utrzymać równowagę. Kaczki z większymi ciałami tłuszczowymi w obrębie cza-
szki częściej mają słabszą koordynację ruchową. W Niemczech zdanie takiego testu jest 
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warunkiem dopuszczenia ptaka do hodowli (BDRG - Niemieckie Stowarzyszenie Ho-
dowców Drobiu Rasowego). Testowanie kaczek czubatych ma na celu ograniczenie 
rozmnażania ptaków z problemami neurologicznymi, a co za tym idzie zachowanie 
dobrostanu ptaków.  

 

Portret Jacoby Marii van Wassenaer, znany jako „The Poultry Yard” - Ptasi dziedziniec - Jan Steen, malarz holender-
ski, 1660 rok  

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Jan_Steen_-Portrait_of_Jacoba_Maria_van_Wassenaer 

Szczegóły testu obracania:  https://enten-sv.de/2015/08/26/umdrehtest-landenten-wie-
teste-ich-landenten-mit-und-ohne-haube-auf-ihre-zuchttauglichkeit/  

Na podstawie:„Der große Geflügelstandard in Farbe”, Band 3. Wassergeflügel: Gänse 
und Enten, Martin Platzbecker, 2005  

https://u.osu.edu/tetrapods/2016/04/15/domestic-breeds-fancy-traits-come-at-a-
price/comment-page-1/ 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/03079450094126 
oraz „Brain Alterations in Crested Versus Non-Crested Breeds of Domestic Ducks (Anas 

platyrhynchos f.d.)” H. D. Frahm, G. Rehka¨mper and C. W. Werner    

Opracowanie Małgorzata Zduńczyk 
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KRÓLIKI                                                                  

Manfred Uglorz 

WIEDEŃSKI SZARY 

 Fot. z niemieckiego wzorca z roku 2004 

Pochodzenie 

Wiedeński szary wyhodowany został w Niemczech. Historia jego sięga ostatnich lat 

XIX wieku. Wówczas był to mały królik o umaszczeniu dzikim. W latach trzydziestych 
XX wieku dążono w Niemczech do stworzenia listy ras o dużej wydajności rzeźnej. Na 
niej znalazły się między innymi: wiedeński niebieski i wiedeński biały. Postanowiono 
więc przekształcić małego niemieckiego królika szarego i nadać mu wygląd królika 
w typie królików wiedeńskich. Praca hodowlana trwała dość długo inie zawsze jej wy-
niki były zadawalające. Jednak w końcu powstał szary królik o zwartej budowie i wiel-
kości królika niebieskiego wiedeńskiego. Nazwany został: Graue Wieniec (wiedeński 
szary). Nazwa ta obowiązuje w Niemczech od 1962 roku. Obecnie hodowany jest nie 
tylko w Niemczech, lecz można go spotkać także w hodowlach w całej Europie, w tym 
także w Polsce. Pomimo szarego futerka, wygląda atrakcyjne.  

N: Graue Wiener, F: Gris de Vienne, A: Vienna Grey 
Grupa: rasy średnie 
Skrót: WSZ 
Pochodzenie: Niemcy 
Genotyp:  ABCDG / ABCDG 
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Charakterystyka ogólna 

Wiedeński szary, o futerku szarobrunatnym, a więc futrze królika  dzikiego, należy do 

ras średniej wielkości. Posiada piękną i harmonijną budowę, łatwo się rozmnaża, a mło-
de króliki szybko przybierają na wadze, które w 7, najpóźniej w 8. miesiącu powinny 
osiągną wagę około 4 kg.  

 Idealna waga szarych wiedeńskich wynosi od 4,00 do 5,25 kg, minimalna 3,50 kg. 

Przyjmuje się następujące miesięczne przyrosty wagi: 

Miesiąc 1 2 3 4 5 6 7 8 

Waga 0,5 1,2 2,2 2,8 3,4 3,8 4,1 4,25 

Opis budowy 

Wiedeński szary jest królikiem o zwartej budowie i walcowatym korpusie. Linia grzbie-

tu powinna być dobrze zaokrąglona z tyłu. Korpus powinien mieć tę samą szerokość 
z przodu i z tyłu, dlatego przednie o tylne kończyny są szeroko rozstawione. Oznacza to 
także, że dość długa klatka piersiowa powinna być dobrze rozwinięta i prawie niezau-
ważalnie łączyć się szeroką szyją.  

 Przednie kończyny są średniej długości i dlatego wiedeński szary ma średnio wyso-
ką postawę. Kiedy stoi wyprostowany, wyraźnie widoczny jest prześwit pomiędzy 
brzuchem a podłożem, na którym stoi. 

 Silna głowa powinna mieć szerokie czoło oraz dobrze zarysowane i wypełnione po-
liczki. Mocne, stojące, lekko rozchylające się i zao-
krąglone uszy są mięsiste i podkreślają wiedeński 
typ wiedeńskiego szarego. Idealnej długości uszu 
wynosi od 10 do 13,5 cm.  Uszy powinny być dobrze 
owłosione.  

Struktura i barwa okrywy włosowej 

Wiedeńskie szare mają gęste futro, o włosach dłu-

gości około 3 cm. Szczególnie gęsty jest szary pod-
szerstek.  

 Wiedeńskie szare mogą występować w ciemniej-
szej, średniej i jaśniejszej szarości (ciemnoszarym, 
dzikoszarym i zajęczoszarym).  

 Zasadniczy szary kolor z tylu korpusu jest pięknie 
cieniowany czarnym kolorem. Klatka piersiowa i boki wydają się nieco jaśniejsze.  

 U ciemnoszarych królików owłosienie górnej części ogona jest prawie czarne. Uszy 
ciemnoszarych są czarno obramowane.  Króliki w kolorze pośrednioszarym i jasnym 
mają wyraźnie brązowawy kolor. Wszystkie kolory powinny mięć nieco niebieskawy 
odcień.  

 
Fot. Zdzisław Jakubanis 
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www.deine-tierwelt.de/kleinanzeigen/graue-wiener-a84436859/ 

Wady 

Do wad w budowie zalicza się wąski tułów, wąską głowę, niewłaściwą długość uszu, 
wyraźne cienkie i zbyt długie kończyny, także występowanie podgardla (wola). U star-
szych samic dopuszcza się małe, pojedyncze dobrze uformowane podgardle 

 Do wad w owłosieniu zalicza się rzadką okrywę włosową, szczególnie rzadki pod-
szerstek; brak włosów ościstych; wyraźne odchylenia od wymaganej długości okrywy 
włosowej; zamazane i zlewające się barwy. 
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DOMOWE PTAKI OZDOBNE                                               

KRAŚNICZEK CZERWONOLICY  
Systematyka 

Nazwy: Łacińskie: Polskie: Inne: 

Gromada: Aves ptaki Angielska:  Painted Firetail 

Rząd: Passeriformes wróblowe Czeska: Atrild rudokrký 

Rodzina: Estrildidae astryldowate Francuska: Diamant point 

Rodzaj: Emblema Emblema Niemiecka: Malerastrild 

Gatunek: Emblema picta Kraśniczek czerwonolicy Rosyjska: Расписной астрильд 

 

EKOLOGIA 

 Zasięg występowania 

Można powiedzieć, że kraśniczek czerwonolicy jest w Australii 

ptakiem wszędobylskim. Występuje na rozległych obszarach 
niemal całej Australii. Głównie jednak występuje w Australii 
Zachodniej, Australii Północnej, Queensland i Australii Południo-

wej. 
 

 Zajmowane stanowisko 

Występuje najczęściej na pagórkowatych terenach, na skalistopustynnych obszarach, 

w wąwozach, ale również występuje w gęstych zaroślach. W zaroślach i trawach po-
szukuje różnego rodzaju ziaren traw, 
a pod kamieniami wyszukuje drob-
ne owady, głównie ich larwy. Przy-
stępując do rozmnażania, najpierw 
między trawami, ale na określonej 
wysokości, budują platformę, uży-
wając do tego kory, małych kamieni, 
gałązek i ziemi.  Następnie buduje 
małe kuliste gniazdo z szerokim 
tunelem wejściowym. Kraśniczek 
czerwonolicy wije gniazdo z trawy i 
delikatnych korzonków, najczęściej 
około metra nad ziemią. Po ukoń-
czeniu budowy gniazda, ptaki wyściełają go bardzo delikatnymi trawami.   

 

 
www.bing.com/images/search?q=spinifex&id 
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MORFOLOGIA  

Kraśniczki czerwonolice dorastają do 10, czasem aż do 12 cm. Upierzenie samca i sa-

miczki na grzbiecie jest brunatne, spód zaś czarny z wyraźnymi białymi plamkami. 
Przednia część głowy wokół dzioba jest krwistoczerwona. Również dolna część dzioba 
jest czerwona, natomiast górna jest czarna. Pióra na grzbiecie i u nasady ogona są 
czerwone. Pozostałe pióra w ogonie są czarne. Samice posiada mniej czerwonego ko-
loru, za to mają większe białe plamki na dolej części ciała. 

 U kraśniczków czerwonolicych występuje wyraźny dymorfizm płciowy. Samiec ma 
wyraźnie większą czerwoną plamę  na przedniej części głowy, brzucha oraz nasady 
ogona. Samice na tych miejscach mają mniejsze plamy i dlatego wydaje się ich upie-
rzenie bardziej ubogie. 

 
www.ozanimals.com/Bird/Painted-Firetail/Emblema/pictum.html 

HODOWLA 

 Pomieszczenia do hodowli 

Kraśniczki są ptakami stosunkowo zgodymi i nieagresywnymi. Mogą być hodowane 

z innymi, nieagresywnymi astrildami. Bardzo dobrze czują się we wolierach, jak też 
dostatecznie przestronnych klatkach. Są ptakami ruchliwymi i należy je trzymać w kla-
tkach, w których będą miały możliwość feuwania. Zarówno do woleray, jak i klatech 
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powinno dochodzić światło słoneczne. Wolery powinny być obsadzone roślinami – 
trawami i niezbyt wysokimi krzewami. 

 W hodowlach kraśniczków czerwonolicych spotkać można mutady, a mianowicie 
żóte,  także żólte z beżowymi plecami.  

 Pokarm 

Kraśniczki czerwonolice karmi się podobnie jak inne astryldy australijskie, a więc mie-

szanką różnych gatunków małego prosa, kanarem itp., drobno pokrojoną gwiazdnicą 
i mniszkiem lekarskim. Nie należy zapomnieć o okresowym karmieniu – szczególnie 
par rozpłodowych – małymi larwami owadów. Ptaki powinny mieć stały dostęp do 
czystej wody o temperaturze pokojowej. Należy też udostępnić im dostęp do czystego 
piasku i uprzednio uprażonych i zmielonych skorupek kurzych lub przepiórczych jaj.   

 Rozmnażanie  

Najlepiej gdy para dobierze się sama.  Klatka, w której chcemy rozmnażać rozpłodową 
parę kraśniczków czerwonolicych, powinna mieć boki, tył i górę zamkniętą. Należy jej 
dać w niej możliwość zbudowania gniazda w drewnianej budce, a więc dostarczyć jest 
odpowiedniego materiału budulcowego – delikatnych kawałków traw, włókno koko-
sowe, kwiatostany traw pampasowych. Gniazdo buduje głownie samiec, samica po-
maga samcowi tylko w wykończeniu gniazda. Po ukończeniu budowy gniazda przez 
ptaki, należy usunąć z klatki niewykorzystany materiał, kraśniki czerwonolice bowiem 
są skłonne nieustannie wnosić do gniazda materiały budulcowe, co może się skończyć 
z niszczeniem jaj lub piskląt.   

 W okresie rozrodczym powinny dostawać również znaczne ilości skiełkowanego 
ziarna, a także węgiel drzewny, który jest niezbędny w hodowli kraśniczków.  

 Samica składa od 3 do 5 białych jaj. Jaja wysiadują oba ptaki, jednak w nocy wysia-
duje tylko samica. Okres inkubacji jaj trwa około 14 dni. Pisklęta wylatują z gniazda po 
21 dniach. Gdy młode wylecą z gniazda, często rodzice zbierają się do kolejnego lęgu. 
Należy jednak pozostawić młode z rodzinami do pełnego usamodzielnienia.  

 Młode ptaki są ciemnoszare, a dopiero po przepierzeniu ujawniać się u nich dymor-
fizm płciowy. 

 

 www.bing.com/images/search?q=emblema+picta&qpvt 
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RODZIME RASY ZWIERZĄT GOSPODARSKICH (C.D.) 

RODZIME RASY GĘSI 
Gęsi lubelskie (Lu) należą do rodzimych ras gęsi.  

 Gęsi lubelskie (Lu) zakupiono w liczbie 328 szt. we wsiach Horodyszcze, Rachanie 
i innych na południu województwa lubelskiego. Poddane ocenie zdrowia i pokroju 
w latach 1973 do 1974, i włączone do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1975 
roku. Oceniane są pod względem cech reprodukcyjnych i mięsnych. Dokumentacja 
hodowlana prowadzona jest od 1977 roku. Gęsi lubelskie cechuje dobra zdrowotność 
i odporność na niekorzystne warunki środowiska, bardzo dobre umięśnienie i małe 
otłuszczenie oraz dobrze ukształtowana tuszka. Nadają się bardzo dobrze do chowu 
przydomowego, ponieważ dobrze wykorzystują pastwisko oraz słabej jakości pasze. 
Posiadają instynkt wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Gęsi lubelskie posiadają mocno 
umięśnioną pierś i mostek. Szyja jest delikatna i słabo umięśniona. Z uwagi na bardzo 
dobre umięśnienie tuszki mogą być używane do tworzenia mieszańców o zwiększonej 
mięsności. Gęsi te mogą odegrać dużą rolę w zachowaniu cennej, tradycyjnej kultury 
regionu Lubelszczyzny i zachowania środowiska naturalnego. Z uwagi na swoje pocho-
dzenie gęsi lubelskie stanowią cenną populację do badań nad polimorfizmem białek 
surowicy krwi oraz do prac hodowlanych. Obecnie stado jest utrzymywane w Stacji 
Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, gm. Kórnik, pow. Poznań, 
należącej do Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego (PIB) w Kra-
kowie. 

 
 Wielkość stada podstawowego wynosi: gęsi 232 sztuk, gąsiorów 65 sztuk.  
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Charakterystyka ogólna 

Gęsi lubelskie (Lu) mają upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki łaciate), 
łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, krępą i zwartą budowę ciała, szeroką 
pierś, delikatną i dosyć krótką szyję, głowę zgrabną i delikatną oraz harmonijna budo-
wa ciała. Masa ciała 12. tygodniowych gąsiorów wynosi od 4,10 do 4,30 kg, gęsi od 
3,60 do 3,80 kg, a nieśność od 16 do 24 jaj, o masie około 150 g.  

Gęsi podkarpackie (Pd) 

Gęsi podkarpackie (Pd) zakupiono w liczbie 298 sztuk we wsiach Grabówka, Końskie 

i innych na południu Polski. Poddane ocenie zdrowia i pokroju w latach 1973 – 1974 
i włączone do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1975 roku. Oceniano od 1977 
roku pod względem cech reprodukcyjnych i mięsnych. Dokumentacja hodowlana pro-
wadzona jest od 1977 roku. Uzasadnienie konieczności objęcia tej populacji progra-
mem ochrony jest podobne jak dla innych lokalnych odmian gęsi i obejmuje nie tylko 
walory użytkowe, w tym dużą odporność na niekorzystne warunki środowiska, bardzo 
dobre umięśnienie i małe otłuszczenie, ale także korzystne dla chowu drobnotowaro-
wego cechy reprodukcyjne. Gęsi podkarpackie dobrze wykorzystują pastwisko i po-
dobnie, jak gęsi kieleckie i lubelskie, należą do ras wcześnie dojrzewających, mięsno-
tłuszczowych. Gęsi te mogą odegrać znaczną rolę w zachowaniu cennej, tradycyjnej 
kultury regionu Podkarpacia. Obecnie stado jest utrzymywane w Stacji Zasobów Gene-
tycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, należącej do IZ - PIB w Krakowie.  

 
 Wielkość stada podstawowego wynosi: gęsi 222, gąsiorów 71 sztuk. 

Charakterystyka ogólna 

Gęsi podkarpackie (Pd) mają upierzenie przeważnie białe (występują też osobniki 

łaciate), łapy i dziób barwy pomarańczowo-czerwonej, krępą i zwartą, ale harmonijną 
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budowa ciała, delikatną i dosyć krótką szyję, głowę zgrabną i delikatną. Masa ciała 12. 
tygodniowych gąsiorów wynosi od 3,90 do 4,30 kg, gęsi od 3,60 do 3,75 kg, a nieśność 
od 19 do 26 jaj, o masie około 146 g.  

Gęsi kieleckie (Ki) 

Gęsi kieleckie (Ki) zakupiono w liczbie 343 sztuk we wsiach Marianów, Boduszów 

i innych na południu Polski. Poddane ocenie zdrowia i pokroju w 1973 roku i włączone 
do zasobów genetycznych populacji gęsi w 1974 roku. Oceniane od 1976 roku pod 
względem cech reprodukcyjnych i mięsnych. Dokumentacja hodowlana prowadzona 
jest od 1976 roku. Uzasadnienie konieczności objęcia tej populacji programem ochrony 
jest podobne jak dla gęsi lubelskich i obejmuje nie tylko walory użytkowe, w tym dużą 
odporność na niekorzystne warunki środowiska, bardzo dobre umięśnienie i małe 
otłuszczenie, ale także korzystne dla chowu drobnotowarowego cechy reprodukcyjne, 
to jest wczesne dojrzewanie. Tuszki pochodzące od tej odmiany są prawidłowo umię-
śnione, słabo otłuszczone, w typie mięsno-tłuszczowym i o harmonijnej budowie. Gęsi 
te najczęściej są trzymane w ekstensywnym lub przydomowym chowie. Mają propor-
cjonalną budowę ciała. Gęsi te mogą odegrać dużą rolę w zachowaniu cennej trady-
cyjnej kultury regionu Kielecczyzny. Obecnie stado jest utrzymywane w Stacji Zasobów 
Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach, należącej do IZ - PIB w Krakowie. 

 
 Wielkość stada podstawowego wynosi: gęsi 235 sztuk, gąsiorów 78 sztuk. 
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Charakterystyka ogólna 

Gęsi kieleckie (Ki) mają upierzenie białe, łapy i dziób barwy pomarańczowo-czer-

wonej, krępą i zwartą budowa ciała, dobrze ukształtowaną pierś, delikatną i niezbyt 
długą szyję, głowę zgrabną i delikatną oraz harmonijną budowa ciała. Masa ciała 12 
tygodniowych gąsiorów wynosi od 4,0 do 4,25 kg, gęsi od 3,40 do 3,60 g, a nieśność 
od 14 do 17 jaj, o masie około 147 g.  

 

RODZIME RASY KACZEK 
Kaczki dworki 

Znaczącym osiągnięciem krajowej hodowli drobiu wodnego w końcu XX wieku było 

wyhodowanie nowego zestawu towarowego kaczek o nazwie handlowej „Dworka”, 
przeznaczonego do chowu przydomowego, w agroturystyce oraz gospodarstwach 
ekologicznych. Są one utrzymywane w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego 
w Dworzyskach. Kaczki dworki uzyskano w wyniku krzyżowania kaczorów rasy kajuga 
(prymitywna rasa amerykańska kaczek, selekcjonowana pod względem pokroju, zdro-
wia i masy ciała) i kaczek mięsnych typu pekin. W 2006 roku dokonano wpisu rodu 
kaczek D-11 do części wstępnej księgi hodowlanej. 

 
 Kaczki dworki są najmłodszą polską kolorową rasą kaczek wyhodowaną z myślą 
o małych gospodarstwach. Są odporne na niekorzystne warunki środowiska i łatwe do 
chowu, chętnie żerują na pastwiskach. Ptaki te mają czarno-białe ubarwienie, z tym, że 
większość ciała jest czarna, tylko tzw. śliniak (przednia część szyi i wole) jest biały. 
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Dziób jest czarny lub ciemny, a nogi jasnożółte lub cieliste. Głowę mają niewielką, pła-
ską i dosyć długą. Oczy są umiejscowione w górnej części głowy, pod ciemieniem. Dol-
na część brzucha może mieć kolor brązowawy.  

 Postawa jest lekko spionowana, z długim, szerokim i dobrze umięśnionym tuło-
wiem. Pierś mają dobrze umięśnioną, okrągłą i szeroką, nogi mocne i szeroko rozsta-
wione. W chowie intensywnym mogą osiągnąć masę ciała w wieku 8 tygodni: kaczki 
około 4 kg, a kaczory około 5 kg. W chowie ekstensywnym (tradycyjnym) wagę taką 
osiągną w znacznie późniejszym czasie. Dojrzewają w wieku od 7 do 8 miesięcy. 
W stadzie na jednego samca powinno przypadać od 6 do 8 samic. 

 
 Wyróżniają się dobrą mięsnością i chudym mięsem w okresie wzrostu, z małą ten-
dencją do otłuszczania się.  Jednak po okresie dorośnięcia do swojej wagi zaczynają się 
otłuszczać, co ma znaczenie przy użytkowaniu mięsnym, aby uboju dokonywać w od-
powiednim czasie. 

 Na podstawie danych uzyskanych na piśmie ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu 
Wodnego w Dworzyskach, na terenie gminy Kórnik wynika, że kaczki dworki znoszą 
w okresie nieśności (20 tygodni) około 96 jaj, o średniej masie około 90 g. Nie wykazu-
ją jednak chęci do wysiadywania jaj i wodzenia piskląt. Są to wyniki oceny wartości 
użytkowej kaczki dworki, przygotowanej celem wpisania stada kaczki dworki do księgi 
hodowlanej w 2020 roku.  

Kaczka kajuga  

Kajuga została wyhodowana w USA w 1875 roku w stanie Nowy Jork w pobliżu Jeziora 

Cayuga, stąd wywodzi się nazwa rasy tych kaczek. Ubarwienie kaczek jest tylko czarne 
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o  bardzo silnym połysku. Czarne są również nogi, oczy i dziób. Kaczka ta jest również 
nazywana szmaragdową lub koralową  ze względu na niezwykły kolor upierzenia.  
Światło padające na ciało ptaka powoduje, że pod wpływem promieni słonecznych 
następuje rozszczepienie odbitego światła od piór wywołując odblask zielonkawy 
u kaczorów i niebieskawy u kaczek. Są to kaczki masywne, na szeroko rozstawionych 
nogach, o bardzo spokojnym charakterze i ciche. Chętnie żerują na pastwisku i lubią 
pływać, są nielotami. Dorosłe kaczki osiągają wagę około 3 kg i ponad 4 kg kaczory. 
Stosuje się obrączkę numer 16. Nieśność roczna wynosi od 80 do 100 jaj, chociaż nie-
które źródła podają do 150 jaj, o masie od 80 do 85 g.  Bardzo dobrze wysiadują jaja 
i samice troskliwie opiekują się pisklętami. Cechą charakterystyczną tych kaczek jest 
to, że na początku sezonu znoszą jaja o skorupach koloru czarnego, w późniejszym 
czasie kolor skorup blednie do koloru jasno szarego, a na końcu sezonu nieśnego kolor 
skorup jest niebieskawy. Niektóre źródła podają, żeby jaj koloru czarnego nie przezna-
czać do lęgów i spożycia, ale nie podają przyczyny. Kaczki te są odporne na niekorzyst-
ne warunki środowiska, ale pomieszczenia powinny mieć suche i w miarę ciepłe. Są to 
kaczki długowieczne, ponieważ żyją 10 i więcej lat. 

 
 

Opracowano na podstawie materiałów Instytutu Zootechniki w Krakowie oraz 

www.rynek-rolny.pl , pol.mentorbizlist.com   

Opracowanie materiałów i fot.: Zdzisław Jakubanis... 
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MATERIAŁY                            ✔ 
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WZORCE                                                       

ROSYJSKI TARCZOWY LOTNY 
R: Чистый русский космач  

 

Pochodzenie 

Rosja. Przodkowie współczesnych rosyjskich tarczowych wywodzą się z Jarosławia nad 
Wołgą, gdzie były licznie hodowane jako gołębie doskonale latające na dużych wy-
sokościach. Na początku XX wieku głównie w Moskwie rozpoczęto pracę uszlachetnia-
jącą, w wyniku której powstało kilka odmian (W Rosji każdy kolor tworzy inną rasę).  

Charakterystyka ogólna 

Gołębie typu lotnego, w budowie przypominające gołębie typu polnego. Średniej wiel-
kości, o wydłużonej figurze, białym upierzeniu podstawowym i kolorowych tarczach na 
skrzydłach. 

Cechy rasowości 

Głowa Zaokrąglona, wydłużona, z delikatnie wypukłym czołem, ciemię delikatnie 
spłaszczone, gładka. 

Oczy Średniej wielkości, w zależności od koloru tarcz czarne lub koloru kukury-
dzy. 

Brwi Wąskie, od jasnych do bladoróżowych. 

Dziób Długi, cienki, jasny. Woskówki małe, gładkie, białe, przylegające. 

Szyja Średniej długości, szeroka przy ramionach, zwężająca się w kierunku gło-
wy, podgardle dobrze zaokrąglone. 
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Pierś: Zaokrąglona, lekko uniesiona. 

Plecy: Szerokie w ramionach, proste, lekko opadające. 

Skrzydła: Długie, szerokie, zwarte, spoczywające na ogonie. 

Ogon: Wąski, dość długi, składający się od 12 do 14 sterówek. 

Nogi: Krótkie, z długimi łapciami lub skoki pokryte drobnymi piórkami (spoden-
ki). Pazurki koloru dzioba.  

Upierzenie: Obfite, ściśle przylegające, sprężyste. 

Rodzaje kolorów (tarcze) 

Czarny, niebieski, lazurowy, srebrzysty, czerwony, żółty, cytrynowy, konopny. Możliwe 
są jeszcze inne kolory. 

Kolor i rysunek 

Kolory czyste. 

Kolor podstawowy jest biały, z wyjątkiem tarcz na skrzydłach. Lotki I rzędu białe, taka 
sama ilość w każdym skrzydle, najlepiej w stosunku 10 do 10. Lotki II rzędu w kolorze 
tarcz. Konopne są ciemnoszare w brązowym odcieniu, ze zdecydowanie jasnymi plam-
kami w kształcie nasion konopi, rozłożonymi na całych tarczach. Niebieskie są zdecy-
dowanie jasne z zielonkowatym połyskiem.  
W niektórych barwach występują na tarczach białe pasy, obrzeżone kolorem czarnym, 
czerwonym lub rdzawym. 

Dopuszczalne wady 

Niewystarczająco duży gołąb, dysproporcja pomiędzy poszczególnymi częściami ciała 
(skrócone ciało, wąskie skrócone skrzydła i ogon, średniej długości nogi); niedosta-
tecznie zaokrąglona głowa, dość mocno wypukłe i wysokie czoło. Długa cienka szyja; 
kolorowe pióra na białym tułowiu, na tarczach białe piórka (z wyjątkiem konopnych); 
słabe pasy; liczba białych lotek poniżej od 8 i powyżej 11 oraz różnica białych lotek 
w skrzydłach. 

Duże, niedopuszczalne wady 

Masywna lub zbyt drobna budowa, zbyt spłaszczona głowa, niewłaściwy rysunek, trze-
ci pas na skrzydłach, ciemny lub krótki dziób, nogi bez spodenek lub łapci. 

Uwagi do oceny 

Wygląd ogólny – postawa i budowa korpusu – głowa – oczy – dziób – kolor i rysunek. 

Obrączka numer 12, dla gołębi w spodenkach 10 
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BRODACZ GRUBBSKI 
N: Grubbe Bartzwerge, F-, A-, B: Barbu de Grubbe  

 
0.1 przepiórcza 1.0 czarna 

Z wzorca niemieckiego z roku 2014 

Pochodzenie 

Belgia. Jedna z sześciu ras brodaczy belgijskich (patrz tabela), należących do grupy 
karzełków właściwych, czyli nie posiadających standardowego (dużego) odpowiednika.  

Charakterystyka ogólna 

Bezogoniasta odmiana brodacza antwerpskiego. Krępy tułów i mocno rozwinięte bro-
da i grzywa. Postawa wyprostowana z wypukłą piersią i opuszczonymi skrzydłami, pod-
kreśla pokrój karzełka. Pełen życia, ale ufny z natury.  

Cechy rasowości koguta 

Tułów: szeroki, krótki; krępy; postawa wyprostowana.  

Szyja: krótka; pełna grzywa sięgająca grzbietu; boczne części brody tworzące kryzę 
dozwolone. 
Grzbiet: szeroki; krótki; lekko nachylony (ku tyłowi); prawie zakryty przez grzywę. 

Ramiona: szerokie. 

Skrzydła: noszone prawie pionowo i niezbyt blisko tułowia; na końcu (końce lotek) 
lekko zagięte do wewnątrz. 

Siodło: ze względu na dobrze rozwinięte, pełne i gęste siodło, tułów - przy braku ogo-
na - jest dobrze zaokrąglony. 
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Ogon: całkowity brak. (Z powodu braku ogona postawa jest bardziej pionowa - inaczej 
niż u brodacza antwerpskiego - dla utrzymania równowagi.) 

Pierś: pełna; szeroka; noszona wysoko; prawie tworząca półkulę. 

Brzuch: pełny; szeroki. 

Głowa: stosunkowo duża; okrągła; szeroka. 

Policzki: częściowo zakryte bokobrodami; czerwone. 

Grzebień: różyczkowy z drobnym uperleniem; szeroki u podstawy; oglądany z góry – 
w kształcie klina; kolec podążający za linią szyi. 

Dzwonki: bardzo małe lub ich brak; zakryte brodą. 

Zausznice: małe; bez znaczenia; zakryte bokobrodami. 

Oczy: duże; o żywym spojrzeniu; barwa tęczówki - patrz odmiany barwne. 

Dziób: krótki; mocny; lekko wygięty; w kolorze skoków. 

Broda: pełna, trzyczęściowa - broda i bokobrody. 

Podudzia: krótkie i mocne. 

Skoki: ledwie średniej długości; gładkie; szeroko rozstawione i ugięte w stawie skoko-
wym. 

Palce: szeroko rozstawione. 

Upierzenie: pełne i obfite. 

Cechy rasowości kury 

Podobna do koguta z wyjątkiem różnic związanych z płcią, ale ma trochę niższą posta-
wę i nieco wyżej trzyma skrzydła. Kryza jest wyraźniejsza niż u koguta. 

Duże wady cech rasowości 

Zbyt duży lub zbyt wąski tułów; płaska pierś; zbyt wysoka postawa; ubogie broda, 
grzywa i siodło; widoczne dzwonki; każda obecność kręgów ogonowych lub sterówek. 

Odmiany barwne 

Uznane są wszystkie ubarwienia brodacza antwerpskiego (wymienione odmiany po-
chodzą z europejskiego wzorca brodacza antwerpskiego): biała (weiß); biało-czarna 
gronostajowa (weiß-schwarzcolumbia); czarna (schwarz); czarno-biała srokata 
(schwarz-weißgescheckt); czerwona (rot); czerwono siodłata (rotgesattelt); izabelowa 
porcelanowa (isabell-porzellanfarbig); jastrzębiata (gesperbert); lawendowa (perl-
grau); lawendowo-biała srokata (pelgrau-weißgescheckt); niebieska z obwódką (blau-
gesäumt); przepiórcza niebieska (blau-wachtelfarbig); przepiórcza srebrzysta (silber-
wachtelfarbig); przepiórcza lawendowo-srebrzysta (pelgrau-silberwachtelfarbig); prze-
piórcza złocista/przepiórcza (wachtelfarbig); srebrzysta czarno łuskowana (silber-
schwarzgesäumt); srebrzystoszyja (silberhalsig); złocista porcelanowa/porcelanowa 
(gold-porzellanfarbig); złocistoszyja (goldhalsig); złocistoszyja niebieska (blau-gold-
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halsig); żółta (gelb); żółta biało nakrapiana (gelb mit weißen Tupfen); żółto-czarna gro-
nostajowa (gelb-schwarzcolumbia); żółto-niebieska gronostajowa (gelb-blaucolumbia). 

Zasady ogólne: na korzyść typu, pokroju i barwy dopuszczalne są niewielkie różnice 
w kolorze skoków i dzioba u obu płci. Barwa i rysunek brody odpowiadają w przybliże-
niu barwie i rysunkowi piersi we wszystkich ubarwieniach. 

Masa ciała: kogut 700 g, kura 600 g. 
Minimalna masa jaj wylęgowych: 30 g. 
Barwa skorupy jaja: biała do kremowej. 
Rozmiar obrączki: kogut 11, kura 10. 

Na podstawie:  „Rassegeflügel-Standard für Europa 2019” 

                                                                     Opracowanie Małgorzata Zduńczyk 

Sześć ras brodaczy belgijskich i ich główne cechy rasowości: 

 

  

 www.facebook.com/Grubbe-Baardkriel-rübbe-Bartzwerge 
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KACZKA ZAGRODOWA (DAWNIEJ CZUBATA)  
N: Landente, F: Canard huppé, A: Crested duck 

 
źródło: https://enten-sv.de/entenrassen/landente/ 

Pochodzenie 

Kaczki czubate były znane w Europie od wieków. Prawdopodobnie zostały przywiezio-

ne do Europy z Indii Wschodnich na holenderskich statkach. Ptaki czubate wyłoniły się 
z gładkogłowych w wyniku mutacji.  

Historia rasy 

Odmiana bez czuba została uznana w latach dziewięćdziesiątych XX wieku ze względu 

na dobrostan zwierząt, ponieważ genetyczny czynnik warunkujący pojawienie się czu-
ba jest śmiertelny dla części kaczych embrionów w przypadku skojarzenia dwóch pta-
ków czubatych. W tym samym czasie dotychczasowa nazwa rasy „kaczka czubata” 
została zmieniona. 

Charakterystyka ogólna 

Średniej wielkości kaczka o szyi wygiętej w regularny łuk i prawie poziomej postawie. 

Gładkogłowa lub z niezbyt dużym  czubem osadzonym z tyłu głowy. Żywego usposo-
bienia, ale ufna. 

Cechy rasowości kaczora 

Tułów: krępy; mocny i umięśniony. 

Grzbiet: średniej długości i szeroki; nieco wypukły. 

Pierś: pełna i zaokrąglona; bez kilu (fałdy piersiowej).  
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Brzuch: pełny; dobrze wypukły; bez fałdy brzusznej. 

Głowa: wydłużona, zaokrąglona z wyraźnie wypukłymi policzkami, niezbyt płaskie 
czoło, bez czuba lub z kulistym, zwartym/zamkniętym, składającym się ze sztywnych 
piór (okrywowych), niezbyt dużym czubem, osadzonym prosto (osiowo) z tyłu głowy. 
Dopuszczalne nieco pełne (niewycięte) gardło. 

Dziób: umiarkowanie długi; lekko wydrążona/wklęsła linia grzbietu dzioba, wznosząca 
się w kierunku czoła; kolor zgodny z ubarwieniem. 

Oczy: barwa tęczówki w zależności od ubarwienia. 

Szyja: niezbyt gruba; średniej długości; wygięta w regularny łuk. 

Skrzydła: dobrze rozwinięte; dobrze zakrywające grzbiet; noszone zamknięte/dobrze 
złożone; końce lotek nie krzyżujące się, umieszczone bocznie u nasady ogona. 

Ogon: niezbyt długi; umiarkowanie szeroki; noszony poziomo lub uniesiony. 

Podudzia: upierzone. 

Łapy/skoki: ustawione mniej więcej pośrodku tułowia lub tuż za osią ciała; krótkie 
i mocne; kolor zgodny z ubarwieniem. 

Upierzenie: ściśle przylegające.  

Ubarwienie 

Wszystkie odmiany barwne uznane dla innych ras kaczek (pochodzących od kaczki 

krzyżówki). Na razie nie ma wysokich wymagań co do barwy i rysunku. Czub jest zwy-
kle nieco jaśniejszy niż reszta upierzenia, z wyjątkiem ptaków białych.  

Poważne wady 

Ciało za duże lub za małe; tworzenie się fałdy piersiowej (kil) lub brzusznej; wklęsły 

grzbiet; wyprostowana szyja; niewypukłe policzki; czub opadający na jedną stronę, 
rozdzielony lub wydłużony, a także wciśnięty podstawą w czaszkę, a nie siedzący swo-
bodnie. 

Masa ciała: kaczor 2,5 kg, kaczka 2,0 kg. 
Minimalna masa jaj wylęgowych: 60 g. 
Barwa skorupy jaja: biała, rzadko zielonkawa. 
Rozmiary obrączek: obie płci 16. 

 www.garnek.pl 
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KĄCIK FILATELISTYCZNY                                     

Poczta Republiki Gwinei wprowadziła do obiegu pocztowego w 2014 roku bloczki 
znaczków pocztowych przedstawiające ptaki z rzędu gołębi. Na bloczku czteroznacz-
kowym przedstawiono, góra od lewej: synogarlicę perłoszyjną, gołębia domowego 
(niewłaściwy podpis), jest to pawik ogrodowy, dół od lewej: gołąb różowoszyi zielony 
i muszkatela miedziana.  

Na drugim bloczku zaprezentowano, centralnie: gołębie różowoszyje zielone. Dolny 
rząd od lewej: muszkatela miedziana, miedzianka szmaragdowa, gołąb domowy i mu-
szkatela miedziana. 
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Poczta Holandii wprowadziła do obiegu pocztowego w 2017 roku bloczek znaczków 
pocztowych przedstawiających rasy kur holenderskich i ich charakterystycznie ubar-
wione rysunki na  piórach. 
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 Kolumna lewa od góry: wronogłowa holenderska, holenderska czubata, sówka bro-
data, holenderski karzełek, barneweldzka. Kolumna prawa od góry: lakenfeldzka, bre-
da, północno-holenderska, fryzyjska, welsumska.     

 

 
Prezentowane walory filatelistyczne pochodzą ze zbiorów pana Janusza Marchelskiego. 

Opracowanie: Zdzisław Jakubanis   
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CZASOPISMA, BIULETYNY, KSIĄŻKI                       

Na początku XXI wieku ukazała się w Niemczech sześciotomowa praca, poświęcona 
gołębiom rasowym i ich hodowli. Nie jest to pierwsza tego typu wielotomowa mono-
grafia, lecz ta jest szczególnie znacząca ze względu szatę typograficzną (bardzo dobry 
papier kredowy, twarda oprawa, piękna szata graficzna), solidne opracowanie po-
szczególnych działów oraz liczne kolorowe zdjęcia. Wszystkie tomy łączy wspólny tytuł:  

Alles über Rassentauben (Verlagshaus Reutlingen – Oertel + Spö-
rer).  Redaktorem wszystkich tomów jest Erich Müller.  

Pierwszy tom, z podtytułem „Entwicklung, Haltung, Pflege, Verer-
bung und Zucht”,  zawiera informacje o historii udomowienia dzi-
kiego gołębia skalnego (columba livia), rozwój gołębiarstwa, ana-
tomię gołębia, podstawowe wiadomości z genetyki gołębi oraz 
techniki hodowlanej (żywienie, łączenie w pary, wysiadywanie jaj 
i wychów młodych). Autorami poszczególnych działów są znani 
niemieccy hodowcy, działacze związkowi itp.: Ch.Reichenbach, 

H.J.Schill, W.Lüthgen, U.Bamberger, W.Bauer, E.Müller, A.Sell, G.Stach, A.Berger, 
H.Gradert, K.Sollfrank, A.Münst.  Tom liczy 462 strony. 

Drugi tom liczy 182 strony. Poświęcony jest gołębiom grupy I – Uformowane. Podtytuł 
2. tomu brzmi więc: „Formentauben”.  

 Autorami poszczególnych opracowań są: D.Brendt, W.Fischer, 
M.Hartmann, W. Kolb. Krótko opracowane są również rasy prawie 
nieznane w Niemczech, np. gaskoński, żylasty z Bejrutu, revellois 
i inne. W tomie też zostały opisane niektóre rasy szwajcarskie, 
które pierwotnie należały do grupy I, ale obecnie zaliczone zostały 
do grupy V. Opisy poszczególnych ras zawierają krótką informację 
o pochodzeniu rasy, charakterystykę ogólną, opis budowy, rysunku 
i kolorów.  

Podtytuł trzeciego tomu brzmi: „Huhuntauben, Warzentauben, Kröpfer”. Obok opi-
sów ras gołębi, należących do grupy II – brodawczaki, III – kuraki 
oraz IV – dęte, w 3. tomie znajdują się krótkie charakterystyki 
poszczególnych grup. Autorami tomu 3. są: E.Müller, U.Grossek, 
U.Lahme, M.Linder, G.Sauer, E.Sedelmeier oraz H. Trumpfeller.  

 Tom liczący 208 stron jest bogato ilustrowany.  
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Czwarty tom, z podtytułem: „Farbentauben”, liczący 212 stron, poświęcony został 
grupie V – Barwne. W tomie tym znajdują się opisy gołębi barw-
nych z południowych Niemiec, gołębi barwnych pochodzących 
z Saksonii oraz Turyngii. Gołębie pochodzące z Szwajcarii omó-
wione zostały stosunkowo krótko, ale zostały jednak bogato zilu-
strowane.  

 Nie zapomniano o bardzo popularnych gołębiach w Niemczech 
i nie tylko w Niemczech, jak o gilach, lazurkach i szczygłach duń-
skich.  

 Autorami poszczególnych opracowań są: W.Bauer, E.Müller, 
S.Distler, H.Ilgen, Ch.Reichenbach, K.Stauber oraz R. Wolf – znany hodowca saksoń-
skich czajek.   

Gołębie grupy VI, VII i VIII znalazły się w tomie 5, a więc omówione w nim zostały tur-
koty, gołębie strukturalne i mewki. Tom liczy 144 strony, a jego 
autorami są: E.Müller, W.Assmus, G. Meisel, W. Köng, E, Mecken-
stok, W. Reischl, Ch. Reichenbach.   

 Tom ten zawiera opisy gołębi bardzo rzadko spotykanych w ho-
dowlach i na wystawach. Zawiera też rysunki, które pomagają 
w selekcji gołębi. Szczególnie pomocne są rysunki dotyczące bu-
dowy i cech charakterystycznych mewek orientalnych.  

 

  

Ostatni tom monografii, a więc tom szósty, w całości poświęcony jest gołębiom zali-
czonym do grupy XI – Lotne. Liczy 264 strony. Autorami opisów 
gołębi IX grupy są: E.Müller, R.de Koster, U.Lahme, J. Reiberg, 
A.Sell, K.-O.Semmler, O.Steinke, W. Vis, H.Wenzel.  

 Podtytuł IX tomu brzmi: „Tümmlertauben, Hochlugtauben, 
Spielflugtauben”. Chociaż nie mówi o tym podtytuł, to jednak 
nie zapomniano w nim o gołębiach sportowych (pocztowych).  

 W ostatnim tomie znajdują się opisy gołębi lotnych bardzo 
mało znanych w Niemczech, tym samym również w Polsce.  

 

 W każdym tomie monografii, znajduje się spis opisanych ras, specyficznych termi-
nów używanych przez hodowców, a także – co jest bardzo cenne – spis najważniejszej 
literatury, poświęconej gołębiarstwu. Ze względu na bogatą, bardzo dobrą dokumen-
tację fotograficzną, sześciotomowa praca niemieckich hodowców i działaczy związko-
wych, może służyć nawet hodowcom nie znającym języka niemieckiego.    

Dla zainteresowanych: https://www.bruja.de/buecher/tauben/ 
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Zdzisław Jakubanis, Album gołębi rasowych, Lublin 2013 

 W styczniu 2013 roku ukazała się książka o gołębiach rasowych w formie 
albumu, która wypełnia lukę na rynku w tej kategorii 
publikacji. "Album Gołębi Rasowych" autorstwa Zdzi-
sława 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 znaj-
duje 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.  

 

  


